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RINGKASAN 

 

 

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Fakultas Ilmu Budaya rencana kerja yang 

disusun dengan mencermati berbagai realitas internal dan eksternal yang 

melingkupi perjalanan Fakultas Ilmu Budaya sejak awal didirikan hingga saat ini. 

Secara substansial, Renstra ini berisi tentang visi, misi, program, dan kegiatan yang 

direncanakan dan hendak digagas Fakultas Ilmu Budaya. Pada periode 2015-2019, 

Fakultas Ilmu Budaya berada pada tahapan pengembangan kedua, yakni menjadi 

Fakultas Riset dan Berdaya Saing Regional dengan Kekhasan Budaya Sunda. 

Renstra ini berisi evaluasi atas segala kinerja dan prestasi yang telah dilakukan oleh 

Fakultas Ilmu Budaya, serta kinerja dan prestasi yang ditargetkan oleh FIB di masa 

yang akan datang. Dalam Renstra ini juga dilakukan kajian tentang beragam 

tantangan dan peluang yang akan dihadapi Fakultas Ilmu Budaya pada lima tahun 

yang akan datang baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Renstra 

FIB Unpad 2015-2019 ini terbagi menjadi enam bab. Pada bab I diuraikan (1) latar 

belakang penyusunan Renstra 2015-2019, (2) kondisi umum FIB yang 

menggambarkan data faktual FIB saat ini, (3) Visi, Misi, dan Tujuan FIB, (4) Sasaran 

Strategis yang akan dicapai oleh FIB Unpad pada periode 2015-2019. Bab II 

memaparkan Analisis Situasi yang terbagi menjadi (1) Capaian Program dan 

Kegiatan FIB 2012-2014, (2) Potensi dan Permasalahan, (3) Situasi Internal 

(Kekuatan dan Kelemahan), dan (4) Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman). 

Seluruh uraian tersebut dapat menjadi titik tolak perencanaan yang disusun dalam 

Renstra 2015-2019. Bab III dalam Renstra ini berisi arah kebijakan dan rencana 

implementasi dari visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan oleh FIB. Bab IV 

berisi uraian Rencana Strategis FIB Tahun 2015-2019 sesuai dengan penjabaran 

Visi, Misi, Tujuan, dan Program yang dijalankan. BAB V berisi uraian operasional 

yang lebih dirinci dari apa yang disampaikan pada BAB IV yang dibagi ke dalam 

bidang SDM, Tatakelola dan Kelembagaan, Sistem Informasi, Tridarma Perguruan 

Tinggi, Inovasi dan Produksi Kebijakan, dan Bidang Kerja sama Strategis. Renstra 

Fakultas Ilmu Budaya 2015-2019 ini merupakan Renstra yang sudah melalui tahap 

revisi pada tahun 2018. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan 

landasan kita semua dalam pengembangan Fakultas Ilmu Budaya dalam lima tahun 

ke depan, terutamanya dalam rangka menjadikan Fakultas Ilmu Budaya sebagai 

Fakultas Riset dan Pelayanan Bermutu. Kekonsistenan dan komitmen semua pihak 

dalam melaksanakan dan mencapai berbagai program kerja yang terdapat dalam 

Renstra ini akan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan Fakultas Ilmu 

Budaya di masa yang akan datang. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur  kami  panjatkan  kepada Allah SWT karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nyalah Rencana Strategis 2015-2019 Fakultas Ilmu Budaya ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Renstra Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Padjadjaran 2015-2019 (edisi revisi) ini merupakan pengembangan dari Renstra 

edisi sebelumnya, yakni Renstra FIB Tahun 2015-2019. Beberapa penyesuaian 

dilakukan agar Renstra ini sejalan dengan Renstra Universitas Padjadjaran yang 

mengalami perubahan periode seiring dengan berubahnya status Universitas 

Padjadjaran menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada tahun 

2014. Demi menjaga keberlangsungan dan kekonsistenan rencana 

pengembangan FIB 2015-2019, maka kami tetap mempertahankan dan 

menjalankan sebagian besar dari program kerja yang telah disyaratkan dalam 

Renstra sebelumnya. Meskipun demikian, ada tiga hal yang menjadi tambahan 

dalam Renstra edisi revisi ini. Penambahan tersebut dilandaskan pada dinamika 

regional, global, dan internasional yang menuntut Fakultas Ilmu Budaya Unpad 

untuk melangkah lebih cepat dan lebih jauh dalam proses pengembangannya.  

Tiga penambahan utama dalam Renstra ini adalah: Pertama, adanya 

penyesuaian dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta periode Renstra Universitas. 

Kedua, adanya rencana pembukaan tiga Program Studi baru, yaitu Program Studi 

D-4 Bahasa dan Budaya Korea, Program Studi D-4 Bahasa dan Budaya Jepang, dan 

Program Studi D-4 Usaha Perjalanan Wisata. Ketiga, pemutakhiran data dalam 

rencana strategis yang disesuaikan dengan target dan realisasi yang telah dicapai 

sampai dengan pertengahan tahun 2018. 

Renstra 2015-2019 Fakultas Ilmu Budaya edisi revisi ini disusun dengan 

mencermati berbagai realitas internal dan eksternal yang melingkupi perjalanan 

Fakultas Ilmu Budaya serta kajian tentang beragam tantangan dan peluang yang 

akan dihadapi Fakultas Ilmu Budaya pada lima tahun yang akan datang baik di 

tingkat nasional, regional, maupun internasional. Hal itu tidak hanya mencakup 

berbagai kebijakan yang digagas pemerintah dan juga Universitas Padjadjaran 

tetapi juga aspirasi yang berkembang dari bawah, khususnya aspirasi yang berasal 

dari para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan para pemangku 

kepentingan yang berkaitan dengan Fakultas Ilmu Budaya. 

Berdasarkan  analisis  terhadap  potensi  dan  masalah  yang  dimiliki  FIB,  

Renstra 2015-2019 ini dirancang dengan mengusung tema FIB Soméah, Éndah, 

Hégar, Ajeg, dan Tandang (FIB-SEHAT). Pengambilan kata SEHAT ini didasarkan 

pada filosofi Sunda Cageur, Bener, Pinter, Singer. Selain itu kata SEHAT sudah 

sakulit sadaging (bersatu) dalam masyarakat Sunda karena pada saat bertemu 

dengan orang selalu yang ditanyakannya adalah cageur/damang (kondisi 

kesehatan). Selain itu SEHAT juga menjadi isu penting baik pada tataran lokal, 
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nasional, regional, maupun internasional saat ini. Oleh karena itu FIB menganggap 

perlu untuk dapat berpartisipasi dalam mengembangkan “Budaya Sehat”. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyusunan Renstra 2015-

2019 Fakultas Ilmu Budaya edisi revisi ini, khususnya kepada tim penyusun 

Renstra 2015-2019 Fakultas Ilmu Budaya. Semoga segala apa yang telah Bapak, 

Ibu, Saudara berikan dan dedikasikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah 

SWT. 

Sebagai penutup, semoga kehadiran Renstra 2015-2019 Fakultas Ilmu 

Budaya edisi revisi ini dapat menjadi pedoman dan landasan kita semua dalam 

pengembangan Fakultas Ilmu Budaya dalam lima tahun ke depan, terutama dalam 

rangka menjadikan Fakultas Ilmu Budaya sebagai Fakultas Riset dan Pelayanan 

Bermutu. Tiada gading yang tak retak, demikian pula Renstra ini, selain dijadikan 

landasan dan pedoman bersama, tetap akan ada evaluasi dan revisi dalam 

perjalanannya menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.  

Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dalam 

menjalankan seluruh program dalam Renstra Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Padjadjaran 2015-2019 ini sehingga dapat membawa berkah dan kemajuan bagi 

dunia pendidikan di FIB Unpad pada khususnya, dan bagi Universitas Padjadjaran 

serta Indonesia pada umumnya. 

 

 

 

Jatinangor, 22 November 2018 

 

 

 

Yuyu Yohana Rizagarniwa, Ph.D. 

NIP 196305251992031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan yang baik dan terukur secara kualitatif maupun kuantitatif 

merupakan salah satu kunci kelancaran dan kesuksesan perjalanan sebuah institusi. 

Demikian pula yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Sebagai sebuah 

institusi pendidikan, keberhasilan perjalanan panjang sejak 1958 tidak lepas dari 

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun dan ditetapkan setiap periode waktu 

tertentu.  

Tahapan pengembangan Fakultas Ilmu Budaya Unpad Tahun 2015-2019 

merupakan tahapan rencana pengembangan tahap kedua, yakni menjadi Fakultas 

Riset dan Berdaya Saing Regional dengan Kekhasan Budaya Sunda. Oleh karena itu 

perlu disusun Rencana Strategis FIB yang akan menjadi pedoman dan evaluasi 

dalam menjalankan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran untuk periode 

2015-2019. 

Tujuan disusunnya Renstra Fakultas Ilmu Budaya 2015-2019 agar dapat 

menjadi pedoman bersama dalam menyelenggarakan dan mengembangkan 

Fakultas Ilmu Budaya dalam lima tahun ke depan, terutama dalam rangka 

menjadikan Fakultas Ilmu Budaya sebagai Fakultas Riset dan Berdaya Saing 

Regional dengan Kekhasan Budaya Sunda. Konsistensi dan komitmen semua pihak 

dalam melaksanakan dan mencapai berbagai program kerja yang terdapat dalam 

Renstra ini akan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan Fakultas Ilmu 

Budaya di masa yang akan datang.  

Renstra Fakultas Ilmu Budaya 2015-2019 ini merupakan Renstra yang sudah 

melalui tahap revisi pada tahun 2018. Ada tiga hal yang menjadi tambahan dalam 

Renstra edisi revisi ini. Penambahan tersebut dilandaskan pada dinamika regional, 

global, dan internasional yang menuntut Fakultas Ilmu Budaya Unpad untuk 

melangkah lebih cepat dan lebih jauh dalam proses pengembangannya. Tiga 

penambahan utama dalam Renstra ini adalah:  

Pertama, adanya penyesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) 

Fakultas Ilmu Budaya dengan VMTS Universitas Padjadjaran. Selain itu, terjadi 

perubahan periodisasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Fakultas 

Ilmu Budaya yang menyesuaikan dengan RPJP Universitas Padjadjaran dan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Kedua, adanya rencana pembukaan tiga Program Studi baru, yaitu 

Program Studi D-4 Bahasa dan Budaya Korea, Program Studi D-4 Bahasa dan 

Budaya Jepang, dan Program Studi D-4 Usaha Perjalanan Wisata. Latar belakang 
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pendirian ketiga Program Studi Diploma-IV tersebut adalah untuk menjawab 

kebutuhan stakeholder terkait tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang 

disyaratkan, yakni terampil di bidangnya, khususnya terkait dengan keterampilan 

berbahasa dan berbudaya. 

Ketiga, pemutakhiran data dalam rencana strategis yang disesuaikan 

dengan target dan realisasi yang telah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 

2018. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan lebih akurat sehingga 

pengembangan yang dilakukan lebih fokus dan tepat sasaran. 

Renstra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran untuk periode 2015-

2019 edisi revisi ini merupakan rencana kerja yang disusun dengan mencermati 

berbagai realitas internal dan eksternal yang melingkupi perjalanan Fakultas Ilmu 

Budaya sejak awal didirikan hingga saat ini. Secara substansial, Renstra ini berisi 

tentang visi, misi, program, dan kegiatan yang direncanakan dan hendak digagas 

Fakultas Ilmu Budaya.  

Renstra ini berisi evaluasi atas segala kinerja dan prestasi yang telah 

dilakukan oleh Fakultas Ilmu Budaya, serta kinerja dan prestasi yang ditargetkan 

oleh FIB di masa yang akan datang. Dalam Renstra ini juga dilakukan kajian tentang 

beragam tantangan dan peluang yang akan dihadapi Fakultas Ilmu Budaya pada 

lima tahun yang akan datang baik di tingkat nasional, regional, maupun 

internasional.  

Renstra 2015-2019 Fakultas Ilmu Budaya dibuat dan disusun dengan 

maksud dan tujuan,  

a. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kemajuan atau 

perkembangan yang telah dicapai Fakultas Ilmu Budaya dalam tahapan 

pengembangan pertama, yakni tahapan pengembangan 2012-2014; 

b. Untuk memberikan panduan kepada para pimpinan fakultas, program 

studi, departemen, dan semua unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu 

Budaya, dalam merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya 

pengembangan Fakultas Ilmu Budaya dalam kurun waktu 2015 hingga 

tahun 2019; 

c. Untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, 

khususnya mitra kerja sama Fakultas Ilmu Budaya, tentang kemajuan dan 

perkembangan yang telah dicapai Fakultas Ilmu Budaya dalam tahun 2012 

hingga 2014 serta langkah-langkah pengembangan yang tengah dan akan 

dilakukan Fakultas Ilmu Budaya dalam tahun 2015-2019; 

d. Untuk memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai program 

dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan Fakultas Ilmu Budaya 

sepanjang tahun 2015-2019 bagi perumusan tahapan pengembangan 

selanjutnya atau tahapan pengembangan 2020-2024. 
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1.2 Kondisi Umum FIB 

Fakultas Sastra secara resmi dibuka pada tanggal 1 November 1958. 

Pembukaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Yayasan Pembina Universitas 

Padjadjaran No. 6/FS/531, tertanggal 1 Oktober 1958, tentang Pembukaan Fakultas 

Sastra. Pada saat didirikan, Fakultas Sastra berada di bawah pembinaan Yayasan 

Pembina Universitas Padjadjaran. Kurang lebih dua tahun kemudian, untuk lebih 

memperluas peran yang bisa dimainkan Fakultas Sastra di bidang pendidikan, 

status Fakultas Sastra memperoleh legalitas yang lebih kuat dengan keluarnya 

Surat Keputusan Menteri PPK no. 66971/UU/60, tertanggal 12 Agustus 1960.  

Berdasarkan SK Menteri PPK tersebut, secara otomatis sejak tahun tersebut 

Fakultas Sastra secara resmi menjadi salah satu fakultas di lingkungan Universitas 

Padjadjaran atau tepatnya menjadi fakultas kedelapan di lingkungan Universitas 

Padjadjaran. Seiring dengan semangat yang menyertai perubahan status Fakultas 

Sastra, jumlah jurusan pun ditambah satu, dengan didirikannya Jurusan Bahasa dan 

Sastra Perancis. Dengan demikian, hingga saat keluarnya SK Menteri PPK ada 

empat jurusan yang dimiliki Fakultas Sastra, yakni Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dan Sunda, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Jurusan Sejarah, serta 

Jurusan Bahasa dan Sastra Perancis.  

Sejalan dengan terjadinya peningkatan minat masyarakat terhadap 

pendidikan tinggi, Fakultas Sastra terus pula berupaya mengembangkan kapasitas 

dan kemampuannya. Dari upaya tersebut, dalam waktu tidak lebih dari lima tahun, 

setidaknya ada enam jurusan baru yang berhasil dibuka oleh Fakultas Sastra. 

Keenam jurusan baru dimaksud adalah Jurusan Antropologi, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra Rusia, Jurusan Bahasa dan Sastra Cina, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, serta Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jepang, Rusia, dan Cina mulai dikembangkan Fakultas Sastra 

pada tahun 1962, sebagai hasil integrasi dari APABA (Akademi Pendidikan Ahli 

Bahasa Asing). Hampir bersamaan dengan dikembangkannya ketiga jurusan 

bahasa dan sastra asing tersebut, berdiri pula Jurusan Antropologi. Jurusan 

Antropologi ini tepatnya berdiri pada tanggal 19 April 1962. Dua jurusan yang 

disebutkan terakhir, yakni Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman serta Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab dikembangkan Fakultas Sastra sejak tahun 1964.  

Dengan demikian, sejak tahun 1964, setidaknya ada sebelas jurusan yang 

dimiliki Fakultas Sastra. Adapun kesebelas jurusan dimaksud adalah Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Daerah, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra Perancis, Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra Rusia, Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Cina, dan Jurusan 

Antropologi. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, dari sebelas jurusan yang dikembangkan 

Fakultas Sastra, ada satu jurusan yang kemudian dihapuskan dari Fakultas Sastra, yakni 

Jurusan Bahasa dan Sastra Cina. Jurusan ini dihapuskan pada tahun 1968 karena 

tenaga edukatifnya tidak memadai, minat calon mahasiswa kurang, dan situasi politik 

tidak menunjang.  

Kurang lebih enam belas tahun kemudian, salah satu jurusan di Fakultas Sastra, 

yakni Jurusan Antropologi, dipindahkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 

Integrasi Jurusan Antropologi dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik ini didasarkan pada Surat Keputusan Mendikbud No. 017/O/1983 Jo No. 

0547/O/1983 jo SK Rektor Unpad No. 77/1/UI/06/a/1984, tanggal 9 Juli 1984. Dengan 

kepindahan Jurusan Antropologi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, secara 

otomatis sejak pertengahan tahun 1980-an, Fakultas Sastra tinggal memiliki sembilan 

jurusan. 

Meningkatnya kebutuhan dunia kerja akan tenaga profesional di era tahun 

1980-an mendorong Fakultas Sastra membuka Program Pendidikan Diploma III. Pada 

waktu dibuka pertama kali tahun 1987, Program Diploma III Fakultas Sastra baru 

memiliki dua program studi, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang. Beberapa waktu 

kemudian, seiring dengan meningkatnya minat terhadap pendidikan diploma, secara 

berturut-turut dibuka tiga program studi baru, yakni Program Studi Bahasa Indonesia, 

Program Studi Bahasa Perancis, dan Program Studi Bahasa Jerman. 

Sejalan dengan telah selesainya pembangunan gedung baru Fakultas 

Sastra di Jatinangor, Fakultas Sastra secara resmi mulai tahun akademik 1992/1993 

memindahkan semua kegiatan akademisnya ke kampus baru di Jatinangor. 

Kegiatan akademis ini secara penuh mulai dilakukan di Jatinangor sejak tanggal 7 

September 1992. Dengan demikian, pada saat Fakultas Sastra pindah ke Jatinangor, 

ada sembilan jurusan program sarjana dan lima program studi program Diploma 

III yang turut diboyong. 

Kepindahan ke kampus Jatinangor tampak membuat Fakultas Sastra 

semakin dinamis. Hal ini ditandai oleh terus berlangsungnya berbagai upaya 

penataan dan pengembangan, baik pada program pascasarjana, program sarjana 

maupun program Diploma III. Dengan kondisi tersebut,  ke depan bisa dipastikan 

bahwa pembukaan atau penambahan jurusan serta program-program studi baru 

pada berbagai jenjang pendidikan akan tetap terbuka lebar, seiring dengan 

kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.  

Di luar berbagai perkembangan tersebut, dalam upaya untuk memperoleh 

ruang dan peluang yang lebih besar bagi berbagai upaya pengembangan, Fakultas 

Sastra juga berupaya mengubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Melalui 

upaya dan kerja keras, proses perubahan nama tersebut pada akhirnya 

memperoleh pengesahan dari Senat Universitas pada tanggal 5 Januari 2012, 

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran, No. 

350/UN6.RKT/PP/2012 tertanggal 5 Januari 2012, tentang Penetapan Perubahan 
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Nama Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran menjadi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran.  

Sementara itu pada tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

perubahan nama pun secara implisit telah memperoleh persetujuan, sebagaimana 

surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional 

Dodi Nandika kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi 

Birokrasi Nasional, No. 61783/A.A5/OT/2011, tertanggal 14 Juli 2011, perihal 

Perubahan Nama Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Perubahan nama 

fakultas menjadi fakultas Ilmu Budaya ini kemudian diluncurkan secara resmi pada 

tanggal 10 April 2012 melalui penggelaran acara bertajuk, Gelaring Fakultas Ilmu 

Budaya, dengan slogan BERSAMA bekerja keras dan berdoa membangun 

peradaban baru.  

Pada tahun ajaran 2016/2017 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

telah melahirkan program studi baru untuk Program Diploma IV (Sarjana  Terapan), 

yaitu Program Studi Bahasa dan Budaya Tiongkok. Melalui berbagai langkah 

penataan dan pengembangan tersebut, Fakultas Ilmu Budaya tidak hanya memiliki 

program sarjana, tetapi juga program pascasarjana dan diploma. Adapun program-

program yang kini dimiliki Fakultas Ilmu Budaya, beserta program studi dan 

peminatannya, adalah:  

 

PROGRAM SARJANA 

• Program Studi Sastra Indonesia 

• Program Studi Sastra Sunda 

• Program Studi Ilmu Sejarah 

• Program Studi Sastra Jepang 

• Program Studi Sastra Inggris 

• Program Studi Sastra Perancis 

• Program Studi Sastra Jerman 

• Program Studi Sastra Arab 

• Program Studi Sastra Rusia 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

• Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Sastra 

• Program Studi Magister Ilmu Sastra 

• Program Studi Magister Kajian Budaya 



6 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

• Program Studi Magister Ilmu Sejarah 

• Program Studi Magister Ilmu Linguistik  

 

PROGRAM DIPLOMA 

• Program Studi Diploma IV Bahasa dan Budaya Tiongkok 

 

Data hingga 2014 menunjukkan bahwa Fakultas Ilmu Budaya memiliki 124 

orang Dosen (Guru Besar 5 orang, kualifikasi S-3 63 orang, Kualifikasi S-2 61 orang 

dan sisanya saat ini yang sedang melanjutkan studi S3 sebanyak 18 orang) dan 15 

program studi yang terdiri dari, 9 program studi S-1, 4 program studi S-2, 1 

program studi S-3, dan 1 program studi D-4. Selanjutnya berdasarkan rumpun 

keilmuannya FIB memiliki 3 departemen, yaitu Departemen Linguistik, Departemen 

Susastra dan Kajian Budaya, dan Departemen Sejarah dan Filologi. Dalam upaya 

mengembangkan risetnya, FIB telah membentuk dua pusat studi, yaitu Pusat Studi 

Budaya Sunda dan Pusat Studi Bahasa Jepang. 

Dalam menjalankan kegiatannya, FIB didukung dengan tenaga 

kependidikan sebanyak 62 orang dan sarana berupa 5 buah gedung, yaitu Gedung 

A (gedung pusat perkantoran, ruang sidang, dan ruang jurnal), Gedung B (ruang 

dosen dan Guru Besar, ruang perkuliahan, dan perpustakaan), Gedung C (gedung 

perkuliahan dan laboratorium), Gedung D (gedung perkuliahan pascasarjana, 

ruang perkantoran, dan ruang Pusat Studi Budaya Sunda), Gedung PSBJ (ruang 

perkantoran, ruang perkuliahan, aula, aula pertunjukan). Selanjutnya FIB juga 

dilengkapi dengan gedung student centre sebagai ruang himpunan mahasiswa, 

teater terbuka, mushola, ruang fotokopi, lapangan basket, papan panjat dinding, 

dan kantin. 

Berdasarkan kegiatan yang telah dijalankan, pada tahun 2018 diperoleh 

data persentase lulusan tepat waktu 59.44%, IPK rata-rata lulusan 3,34, jumlah 

penerima beasiswa 1569 orang dari 3623 mahasiswa, jumlah medali/sertifikat yang 

diperoleh mahasiswa tingkat nasional/internasional sebanyak 22 buah, jumlah 

PKM mahasiswa tingkat nasional 1 buah, jumlah mahasiswa terlibat kewirausahaan 

200 orang, jumlah mahasiswa luar negeri 55 orang, penelitian hibah internal 

melibatkan 112 orang, jumlah penelitian kompetisi nasional 8 judul, publikasi 

nasional 20 judul, jumlah HKI 58 buah (kumulatif dari tahun 2015), jumlah dana 

hasil kerja sama 800 juta, jumlah dosen yang menjadi reviewer jurnal nasional 

terakreditasi 6 orang, dan jumlah prodi berakreditasi A 12 prodi dari 15 Prodi. 
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1.3 Visi, Misi, dan Tujuan FIB 

 

Visi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran adalah:  

“Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan 

sejarah yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat internasional dengan 

kekhasan Budaya Sunda.” 

 

Misi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran adalah: 

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang unggul dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, dan sejarah yang adaptif dan memenuhi tuntutan 

masyarakat pengguna dan pemangku kepentingan; 

2. Menyelenggarakan riset terpadu dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan 

sejarah yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan 

internasional; 

3. Menyelenggarakan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang profesional 

dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan citra perguruan tinggi; 

4. Membentuk insan akademik yang berkarakter dan menjunjung tinggi 

keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 

 

Tujuan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran adalah: 

1. Terlaksananya pendidikan yang unggul dan berkualitas dalam bidang bahasa, 

sastra, budaya, dan sejarah; 

2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah 

yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan 

internasional; 

3. Terselenggaranya pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah yang berdaya guna; 

4. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan menjunjung 

budaya lokal; 

5. Terwujudnya hilirisasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam 

bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah sehingga lebih berdaya guna bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

6. Terwujudnya pengelolaan pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan 

mutu yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan 

berkeadilan (quality assurance); 



8 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

7. Terjalinnya kerja sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan 

dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia 

usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar 

negeri untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi. 

8. Terlaksananya program-program berbasis kebudayaan yang mendukung 

terciptanya keunggulan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. 

  

Sasaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran adalah: 

1. Meningkatnya jumlah program studi unggul dan berkualitas dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; 

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional 

dengan menjunjung tinggi budaya Sunda; 

3. Terwujudnya publikasi hasil penelitian dalam bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang berkualitas di tingkat nasional, regional, dan internasional; 

4. Terwujudnya kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa, 

sastra, budaya, dan sejarah yang berdaya guna dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; 

5. Meningkatnya kompetensi lulusan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan 

sejarah, serta adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi; 

6. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan dalam membangun jiwa 

kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing bangsa;  

7. Terintegrasinya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas 

dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; 

8. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, efektif, dan efisien dalam setiap 

aktivitas; 

9. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan menerapkan 

prinsip penjaminan mutu yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab, dan berkeadilan, serta berkelanjutan; 

10. Penggunaan teknologi informasi yang optimal dalam pengelolaan akademik 

dan kemahasiswaan serta perencanaan dan keuangan; 

11. Terwujudnya kemandirian sumber daya melalui peningkatan kemitraan dengan 

berbagai kalangan; 

12. Terselenggaranya program studi dan pusat studi berbasis budaya lokal, 

nasional, dan internasional. 
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1.4 Rencana Pengembangan Jangka Panjang FIB 2012 – 2024 

Unversitas Padjadjaran telah merumuskan Rencana Pengembangan Jangka 

Panjang 2007 – 2026. Namun, mengacu pada Rencana Pengembangan Jangka 

Panjang Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Stratejik 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019, telah 

dilakukan penyesuaian periodisasi RPJP Unpad 2012 – 2024.  

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa Universitas Padjadjaran sebagai 

institusi yang dinamis telah menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip tatakelola lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga 

pada tahun 2014 diberi mandat oleh Pemerintah untuk menjadi Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Perubahan status ini membawa perubahan pada 

Rencana Strategis yang telah disusun, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penyesuaian periodisasi ini menyebabkan Fakultas Ilmu Budaya turut 

menyesuaikan tahapan pengembangan jangka panjang. Pada RPJP FIB periode 

2012 – 2024, Fakultas Ilmu Budaya membagi ke dalam 3 (tiga) tahapan: 

1) 2012 – 2014 menjadi Fakultas Riset dan Pelayanan Bermutu; 

2) 2015 – 2019 menjadi Fakultas Riset dan Berdaya Saing Regional dengan 

Kekhasan Budaya Sunda; 

3) 2020 – 2024 menjadi Fakultas Riset Berdaya Saing Internasional dengan 

kekhasan Budaya Sunda. 
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Rencana Pengembangan Jangka Panjang Fakultas Ilmu Budaya tersebut diperkuat 

dengan program FIB SEHAT yang mulai dikembangkan sejak tahun 2015. 

 

 

 

Tahapan pengembangan periode 2015 – 2019 Fakultas Ilmu Budaya adalah 

menjadi fakultas riset dan berdaya saing regional dengan kekhasan budaya Sunda. 

Tahapan pengembangan tersebut diimplementasikan dengan sasaran strategis 

yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan: 

1. Tahun 2015 – 2016, tahap terwujudnya tata kelola tridarma dan 

sumberdaya yang efektif dan efisien berbasis pemanfaatan TIK; 

2. Tahun 2017, tahap terwujudnya riset inter dan transdisiplin yang unggul 

berbasis empat pilar penelitian Unpad dalam konteks pembangunan Jawa 

Barat; 

3. Tahun 2018, tahap terwujudnya riset yang menghasilkan produk inovatif; 

4. Tahun 2019, tahap terwujudnya FIB sebagai Fakultas Riset dan Berdaya 

Saing Regional dengan kekhasan Budaya Sunda. 
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Berdasarkan  analisis  terhadap  potensi  dan  masalah  yang  dimiliki  FIB,  

maka  Renstra 2015 – 2019 ini dirancang dengan mengusung tema FIB Soméah, 

Éndah, Hégar, Ajeg, dan Tandang (FIB-SEHAT). Pengambilan kata SEHAT sebagai 

tema Unggulan FIB ini didasarkan pada filosofi Sunda Cageur, Bener, Pinter, Singer. 

Selain itu kata SEHAT sudah sakulit sadaging (bersatu) dalam masyarakat Sunda 

karena pada saat bertemu dengan orang selalu yang ditanyakannya adalah 

cageur/damang (kondisi kesehatan). Selain itu SEHAT juga menjadi isu penting 

baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun internasional saat ini. Oleh 

karena itu FIB menganggap perlu untuk dapat berpartisipasi dalam 

mengembangkan “Budaya Sehat”. 

A. SOMÉAH 

Program soméah adalah untuk mengakomodir FIB sebagai sebuah lembaga 

yang memiliki budaya ramah. Keramahan FIB ini kami wujudkan baik dalam sisi 

pelayanan maupun hubungan baik dengan pihak-pihak lain. 

 

Terwujudnya tata 

kelola tridarma dan 

sumberdaya yang 

efektif dan efisien 

berbasis 

pemanfaatan TIK 

Terwujudnya riset inter 

dan transdisiplin yang 

unggul berbasis empat 

pilar penelitian Unpad 

dalam konteks 

pembangunan Jawa 

Barat 

Terwujudnya riset 

yang 

menghasilkan 

produk Inovatif 

Terwujudnya FIB sebagai 

Fakultas Riset dan 

Berdaya Saing Regional 

dengan Kekhasan 

Budaya Sunda 
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B. ÉNDAH 

Program éndah adalah untuk membangun suasana akademik di FIB yang 

nyaman dan representatif. Program ini kami wujudkan dengan melakukan 

penataan FIB baik fisik maupun nonfisik. 

C. HÉGAR 

Program hégar adalah upaya dalam mengembangkan suasana akademik di FIB 

sehingga dapat dihasilkan luaran-luaran yang tidak hanya berupa 

pengembangan keilmuan tetapi lebih jauhnya lagi dapat bermanfaat secara 

langsung bagi masyarakat. Program ini kami wujudkan baik bagi dosen, tenaga 

pendidikan, mahasiswa, maupun masyarakat umum. 

D. AJEG 

Program ajeg adalah upaya untuk memperkuat ciri FIB, yaitu kesundaan. 

Program ini kami jadikan ruh dalam setiap kegiatan tri darma perguruan tinggi 

di FIB, terutama dalam bidang penelitian dan PPM. 

E. TANDANG 

Program tandang adalah upaya untuk memperkenalkan potensi-potensi yang 

ada di FIB baik potensi akademik maupun potensi lainnya. Program ini kami 

wujudkan dengan mengirimkan SDM FIB yang telah melakukan proses tridarma 

untuk berbicara baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. 
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BAB II  

ANALISIS SITUASI 

 

2.1 Capaian Program dan Kegiatan FIB 2012-2014 

Pada tahapan pengembangan periode 2012 – 2016, Fakultas Ilmu Budaya 

memiliki sasaran menjadi “fakultas riset dan pelayanan bermutu (Research and 

High Quality Service Faculty)”. Tahap ini dikembangkan melalui dua tahapan yang 

terinci menjadi tahapan penguatan internal (periode 2012 – 2014) dan tahapan 

pengembangan institusi (2015 – 2016). 

 

Misi I: 

Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang adaptif dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna dan 

pemangku kepentingan. 

 

Tujuan: 

1. Tersusunnya Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) berbasis riset yang mampu 

mengembangkan ilmu bahasa, sastra, budaya, dan sejarah serta memenuhi 

tuntutan kompetensi dari pengguna lulusan di bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah; 

2. Tersusunnya sistem dan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

kurikulum pendidikan tinggi berbasis riset; 

3. Dimilikinya prasarana dan sarana sumber daya pendukung pelaksanaan 

pembelajaran untuk didayagunakan sesuai kebutuhan kurikulum pendidikan 

tinggi berbasis riset; 

4. Tersusunnya sistem penjaminan mutu sebagai parameter dalam mengukur 

keberhasilan proses dan hasil pembelajaran sesuai kurikulum pendidikan tinggi 

berbasis riset. 

 

Strategi: 

1. Mengembangkan program studi di Fakultas Ilmu Budaya yang unggul, 

berkualitas, dan berdaya saing, dengan menerapkan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi berbasis riset; 

2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung pembelajaran 

untuk menghasilkan lulusan setiap program studi yang kompeten dan berdaya 
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saing tinggi melalui pengembangan tata kelola institusi fakultas yang 

profesional. 

 

Kebijakan: 

1. Mengembangkan struktur dan model pembelajaran sesuai kurikulum dan 

tuntutan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan; 

2. Merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran secara 

profesional; 

3. Melakukan optimalisasi sumber daya pendukung pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi lulusan sesuai kurikulum dan meningkatkan performa 

serta peran fakultas dalam pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah 

di masyarakat; 

4. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pembelajaran sesuai standar dan 

pedoman, baik standar universitas, standar nasional, maupun standar 

internasional. 

 

Sasaran: 

1. Program studi yang unggul dan profesional sesuai tuntutan kebutuhan 

pemangku kepentingan masing-masing program studi; 

2. Fakultas Ilmu Budaya sebagai pusat pendidikan dan riset ilmu bahasa sastra, 

budaya, dan sejarah yang unggul dan profesional. 

 

Program: 

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan kurikulum pendidikan tinggi berbasis 

riset berdasarkan perkembangan keilmuan dan berbasis kompetensi sesuai 

kebutuhan pemangku kepentingan melalui lokakarya dan Forum Group 

Discussion; 

2. Mengembangkan sistem dan model pembelajaran berikut sistem penilaian dan 

evaluasi pembelajaran melalui lokakarya dan Forum Group Discussion; 

3. Mengembangkan prasarana dan sarana sumber daya pendukung 

pembelajaran sesuai standar mutu dan perkembangan teknologi informasi 

berupa peningkatan kenyamanan kelas dan ruang kerja, pengembangan 

laboratorium dan peningkatan kapasitas atau kualitas jaringan internet; 

4. Mengembangkan aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dan 

bersinergi dengan tuntutan kurikulum yang diselenggarakan melalui lokakarya, 

seminar, dan Forum Group Discussion. 
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Tabel 1 

Penyelenggaraan Program Guna Mencapai Misi I 

Bentuk Kegiatan 
Realisasi Program Kegiatan 

2012 2013 2014 

FGD kurikulum dengan pakar dan 

pemangku kepentingan  

4 keg. 2 keg. 4 keg. 

Lokakarya kurikulum di tingkat fakultas dan 

program studi 

16 keg. 12 keg. 14 keg. 

Lokakarya penyusunan dan penyempurnaan 

RPS 

4 keg. 2 keg. 4 keg. 

Lokakarya model-model pembelajaran 1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Penyusunan buku ajar/modul perkuliahan 12 buah 12 buah 22 buah 

Pembangunan gedung perkantoran dan 

perkuliahan 

2 buah - - 

Renovasi gedung perkantoran dan 

perkuliahan 

80% 85% 90% 

Peningkatan kenyamanan kelas dan ruang 

kerja 

80% 85% 90% 

Peningkatan kualitas dan penambahan 

fasilitas LCD di ruangan kuliah 

80% 85% 90% 

Peningkatan kualitas dan penambahan 

sarana di laboratorium bahasa 

80% 85% 90% 

Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan 

internet 

80% 85% 90% 

Penambahan koleksi perpustakaan (cetak 

dan daring)  

1000 

judul 

1000 

judul 

1000 

judul 

Lokakarya dan seminar yang 

diselenggarakan dan diikuti oleh mahasiswa 

10 keg. 10 keg. 10 keg. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

perangkat digitalisasi 

20% 40% 60% 
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Misi II: 

Menyelenggarakan penelitian dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah 

yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan 

internasional; 

 

Tujuan: 

1. Terwujudnya peta jalan dan rencana induk penelitian berbasis keunggulan 

nilai-nilai budaya bangsa; 

2. Terwujudnya pelaksanaan penelitian yang berkualitas, unggul, kompetitif, serta 

memiliki nilai guna dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 

3. Terjalinnya kerja sama, baik dalam maupun luar negeri, untuk meraih manfaat 

dan hasil yang dapat mendukung pengembangan penelitian dan peningkatan 

pemanfaatan ilmu bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. 

 

Strategi: 

1. Melakukan penelusuran kebutuhan dan pemetaan potensi penelitian sesuai 

dengan keunggulan nilai-nilai budaya bangsa; 

2. Meningkatkan kapasitas penelitian pada masing-masing bidang keilmuan 

dalam rumpun humaniora sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa untuk 

meraih keunggulan dan berdaya saing; 

3. Mengembangkan kualitas proses penelitian yang profesional, beretika, dan 

berhasil guna untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing; 

4. Meningkatkan kerja sama penelitian, baik dalam maupun luar negeri, untuk 

meningkatkan keunggulan kooperatif. 

 

Kebijakan: 

1. Menghasilkan dan menerapkan hasil penelitian bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara, 

sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Padjadjaran; 

2. Meraih dan menghasilkan penelitian yang memiliki keunggulan komparatif, 

kooperatif, dan kompetitif, baik dalam skala nasional maupun internasional; 

3. Melakukan diseminasi hasil penelitian melalui publikasi secara profesional dan 

aksesibel bagi masyarakat. 
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Sasaran: 

1. Penelitian berbasis keunggulan nilai-nilai budaya bangsa; 

2. Penelitian yang mampu bersaing dan dilaksanakan secara kooperatif; 

3. Perolehan dana penelitian yang memadai dari berbagai sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

4. Kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik institusi pendidikan, 

institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi 

kemasyarakatan; 

5. Kerja sama dengan kalangan pengguna dan pemangku kepentingan. 

 

Program: 

1. Merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan penelitian yang memiliki 

keunggulan nilai-nilai bangsa untuk mengembangkan ilmu bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat; 

2. Mengembangkan sumber daya pendukung proses penelitian melalui 

peningkatan dana penelitian, bantuan pendidikan dan pelatihan, serta 

publikasi; 

3. Meningkatkan kualitas proses pelaksanaan penelitian, baik dengan lembaga 

lokal maupun nasional, melalui pelatihan, pendampingan, serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi; 

4. Mengembangkan sistem dan pelayanan diseminasi publikasi hasil penelitian 

melalui jurnal, lokakarya, dan seminar. 

 

Tabel 2 

Penyelenggaraan Program Guna Mencapai Misi II 

Bentuk Kegiatan 
Realisasi Program Kegiatan 

2012 2013 2014 

Sosialisasi dan lokakarya tentang peta jalan 

dan rencana induk penelitian 

1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Peningkatan tawaran dana penelitian 1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan 

tentang penelitian 

9 keg. 10 keg. 19 keg. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

penelitian 

2 keg. 2 keg. 2 keg. 
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Presentasi hasil penelitian di tingkat lokal 

dan nasional  

1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Penerbitan hasil penelitian di dalam jurnal 

terakreditasi 

12 judul 16 judul 20 judul 

 

 

Misi III: 

Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah yang berdaya guna dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Tujuan: 

1. Terwujudnya peta jalan dan rencana induk pengabdian pada masyarakat yang 

berbasis keunggulan nilai-nilai budaya bangsa; 

2. Terwujudnya pengabdian pada masyarakat yang memiliki nilai guna dan 

manfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 

3. Terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat 

mendukung pengembangan kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

 

Strategi 

1. Melakukan penelusuran kebutuhan dan pemetaan potensi pengabdian pada 

masyarakat dengan keunggulan nilai-nilai budaya bangsa; 

2. Meningkatkan kapasitas pengabdian pada masyarakat yang unggul dalam 

rumpun ilmu humaniora; 

3. Mengembangkan kualitas proses pengabdian pada masyarakat yang 

profesional dan berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

4. Meningkatkan kerja sama pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan 

keunggulan kooperatif. 

 

Kebijakan 

1. Menghasilkan dan menerapkan hasil pengabdian pada masyarakat bidang 

bahasa, sastra, budaya, dan sejarah yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; 

2. Meraih dan menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

memiliki keunggulan komparatif, kooperatif, dan kompetitif; 
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3. Melakukan diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat melalui publikasi 

secara profesional dan aksesibel bagi masyarakat. 

 

Sasaran 

1. Pengabdian pada masyarakat berbasis keunggulan nilai-nilai budaya bangsa; 

2. Pengabdian pada masyarakat yang mampu bersaing dan dilaksanakan secara 

kooperatif; 

3. Perolehan dana pengabdian pada masyarakat yang memadai dari berbagai 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; 

4. Kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik institusi pendidikan, 

institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi 

kemasyarakatan; 

5. Kerja sama dengan kalangan pengguna dan pemangku kepentingan. 

 

Program 

1. Merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat 

yang memiliki keunggulan nilai-nilai budaya bangsa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat; 

2. Mengembangkan sumber daya pendukung proses pengabdian pada 

masyarakat melalui peningkatan dana PPM, bantuan pendidikan dan pelatihan, 

serta publikasi; 

3. Meningkatkan kualitas proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, baik 

dengan lembaga lokal maupun nasional, melalui pelatihan, pendampingan, 

serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 

4. Mengembangkan sistem dan peyananan diseminasi publikasi hasil pengabdian 

pada masyarakat melalui jurnal, lokakarya, dan seminar. 

 

Tabel 3 

Penyelenggaraan Program Guna Mencapai Misi III 

Bentuk Kegiatan 
Realisasi Program Kegiatan 

2012 2013 2014 

Sosialisasi dan lokakarya tentang peta jalan 

dan rencana induk PPM 

1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Peningkatan tawaran dana PPM 1 keg. 1 keg. 1 keg. 
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Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPM 3 keg. 3 keg. 3 keg. 

Presentasi hasil PPM di tingkat lokal dan 

nasional 

- - 1 

(PPM bM) 

 

 

Misi IV: 

Membentuk insan akademik yang berkarakter dan menjunjung tinggi keluhuran 

budaya bangsa dalam keragaman budaya dunia. 

 

Tujuan: 

1. Terwujudnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bangsa sebagai 

sumber keunggulan kompetitif sivitas akademika fakultas; 

2. Terwujudnya reputasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran sebagai 

pusat pengembangan ilmu bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. 

 

Strategi: 

1. Menggali potensi nilai-nilai budaya bangsa untuk mencapai keunggulan dalam 

aktivitas tridarma perguruan tinggi; 

2. Menerapkan dan mendayagunakan nilai-nilai kearifan budaya bangsa dan 

nilai-nilai religius dalam aktivitas kehidupan sivitas akademika fakultas; 

3. Mengembangkan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran sebagai pusat 

studi dan kajian keilmuan bahasa, sastra, budaya, dan sejarah berbasis 

keunggulan budaya bangsa untuk mewujudkan daya saing nasional, regional, 

dan internasional. 

 

Kebijakan: 

1. Memperkuat citra, performa, dan karakter sivitas akademika melalui penerapan 

nilai-nilai budaya bangsa mupun religi; 

2. Membangun dan memelihara sinergi dengan berbagai pihak terkait dalam 

upaya pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, baik dalam 

pengembangan keilmuan maupun kehidupan organisasi pendidikan tinggi 

khususnya bidang ilmu bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; 

3. Meningkatkan citra dan performa institusi fakultas melalui peningkatan 

hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat 
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umum melalui pemanfaatan media informasi dan komunikasi secara memadai 

dan profesional; 

4. Meningkatkan peran dan fungsi fakultas dalam menangani berbagai isu dan 

masalah di masyarakat. 

 

Sasaran:  

1. Potensi nilai-nilai budaya bangsa dan religi; 

2. Organisasi fakultas dan seluruh sivitas akademika di dalamnya; 

3. Aktivitas dan kegiatan tata kelola serta kehidupan akademik dan 

kemahasiswaan. 

 

Program: 

1. Menginternalisasikan budaya bangsa dalam tridarma perguruan tinggi, 

kegiatan kemahasiswaan, dan pelayanan untuk mewujudkan aktivitas fakultas 

yang profesional dan berbudaya; 

2. Melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa melalui kajian, 

pendokumentasian, dan diseminasi informasi pada masyarakat, baik di lingkup 

lokal, nasional, maupun internasional; 

3. Menyelaraskan program-program fakultas dengan berbagai mitra dalam untuk 

pengembangan ilmu bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; 

4. Melibatkan sivitas akademika dalam penanganan masalah-masalah 

kemasyarakatan dalam kegiatan kecendekiawanan sosial. 

 

Tabel 4 

Penyelenggaraan Program Guna Mencapai Misi IV 

Bentuk Kegiatan 
Realisasi Program Kegiatan 

2012 2013 2014 

Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai 

budaya bangsa dan religi 

6 MK 6 MK 8 MK 

Penelitian berbasis kebudayaan  6 judul 8 judul 8 judul 

PPM berbasis kebudayaan  6 judul 8 judul 8 judul 

Publikasi penelitian dan PPM dalam jurnal 

lokal dan nasional 

12 judul 16 judul 16 judul 
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Kegiatan kecendekiawanan sosial sivitas 

akademika 

2 keg. 2 keg. 2 keg. 

 

 

Misi V: 

Menyelenggarakan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang profesional dan 

akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. 

 

Tujuan: 

1. Tercapainya kapabilitas dan kredibilitas organisasi fakultas yang profesional; 

2. Tercapainya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan untuk 

menyelenggarakan dan mengelola organisasi fakultas; 

3. Tersedianya dan terkelolanya prasarana dan sarana yang lebih berkualitas dan 

memadai untuk mendukung penyelenggaraan organisasi dan aktivitas 

akademik; 

4. Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan 

keuangan. 

 

Strategi: 

1. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola organisasi sesuai dengan 

Organisasi dan Tata Kelola (OTK) yang diberlakukan untuk meningkatkan 

komitmen dan menjamin pelaksanaan organisasi secara lebih profesional; 

2. Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan untuk 

menghasilkan performa dan kualitas pelayanan akademik yang prima; 

3. Membentuk departemen dan memetakan kepakaran setiap dosen anggota 

departemen; 

4. Memperkuat tugas, fungsi, dan peran program studi; 

5. Menyediakan prasana dan sarana yang berkualitas secara profesional sesuai 

dengan aturan dan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan organisasi dan 

penyelenggaraan akademik; 

6. Meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan sehingga 

efisien dan efektif serta menjamin akuntabilitas institusi. 
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Kebijakan: 

1. Mempertimbangkan, memperhatikan, menyusun, menyosialisasikan, dan 

mengimplementasikan Organisasi dan Tata Kelola di tingkat fakultas sesuai 

dengan prosedur operasional baku (SOP); 

2. Memperkuat komitmen dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya masing-masing dalam 

mewujudkan penyelenggaraan aktivitas akademik dan pelayanan yang lebih 

prima; 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana serta perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pengelolaan dan 

penyelenggaraan organisasi fakultas secara lebih profesional, sistematis, dan 

prima; 

4. Mengikuti dan memenuhi azas kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan 

profesionalisme dalam tata kelola sumber daya keuangan. 

 

Sasaran: 

1. Tercapainya tata kelola yang baik sesuai dengan standar good governance; 

2. Terwujudnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan; 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana serta teknologi 

informasi dan komunikasi; 

4. Terselenggaranya tata kelola sumber daya keuangan yang profesional, 

transparan, dan akuntabel. 

 

Program: 

1. Menetapkan, menyosialisasikan, dan menerapkan Organisasi dan Tata Kelola 

serta Renstra secara konsisten, profesional, dan prima melalui SOP; 

2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan 

melalui studi lanjut, pelatihan, workshop, dan kegiatan lain yang relevan;  

3. Membentuk departemen dan memetakan kepakaran setiap dosen anggota 

departemen; 

4. Memperkuat tugas, fungsi, dan peran program studi; 

5. Membuka program studi baru untuk mengakomodasi kepakaran dosen dan 

mahasiswa; 

6. Menyediakan prasarana dan sarana serta infrastuktur teknologi informasi dan 

komunikasi yang berkualitas, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan, melalui 
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peningkatan kapasitas jaringan internet, pengembangan laboratorium, dan 

pengembangan kepustakaan; 

7. Melakukan penguatan tata kelola dan sumber daya keuangan untuk 

mewujudkan good governance melalui pendidikan dan sosialisasi; 

8. Menjamin sistem dan koordinasi kerja sesuai standar mutu manajemen yang  

telah ditetapkan melalui monitoring dan evaluasi. 

 

Tabel 5 

Penyelenggaraan Program Guna Mencapai Misi V 

Bentuk Kegiatan 
Realisasi Program Kegiatan 

2012 2013 2014 

Sosialisasi OTK dan Renstra universitas 1 keg. - - 

Penyesuaian OTK di tingkat fakultas 1 keg. - - 

Penyusunan Renstra fakultas 1 keg. - - 

Pembentukan departemen di tingkat 

fakultas 

1 keg. - - 

Pemetaan kepakaran dosen 80% 85% 90% 

Penyesuaian tugas, peran, dan fungsi 

program studi 

80% 85% 90% 

Membuka program studi baru 1 prodi - 2 prodi 

Studi lanjut dosen 12 org. 12 org. 15 org. 

Studi lanjut tenaga kependidikan 1 org. 3 org. 4 org. 

Lokakarya atau workshop profesionalisme 

kerja 

1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan 

internet 

80% 85% 90% 

Penataan laboratorium 80% 85% 90% 

Pengembangan perpustakaan 80% 85% 90% 

Pendidikan dan sosialisasi pengelolaan tata 

keuangan 

1 keg. 1 keg. 1 keg. 

Monitoring dan evaluasi sistem dan 

mekanisme kerja 

2 keg. 2 keg. 2 keg. 

 



25 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

 

Misi VI: 

Menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi 

pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik 

dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi. 

 

Tujuan: 

1. Terjalinnya kerja sama, baik dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan 

kualitas tridarma perguruan tinggi; 

2. Terbangunnya sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan 

pengembangan budaya bangsa baik dalam pengembangan keilmuan maupun 

kehidupan organisasi pendidikan tinggi khususnya bidang ilmu bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah; 

3. Terjalinnya relasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna lulusan. 

 

Strategi: 

1. Menjalin kerja sama dalam skala nasional dan internasional untuk 

meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi yang berkorelasi dengan 

pelestarian dan pengembangan budaya bangsa; 

2. Mewujudkan relasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan dan 

pengguna lulusan. 

 

Kebijakan: 

1. Mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai pihak; institusi pendidikan, 

institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi 

kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas 

tridarma perguruan tinggi; 

2. Meningkatkan kerja sama dalam bidang pelestarian dan pengembangan 

budaya bangsa dalam bentuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 

3. Menciptakan peluang bagi lulusan untuk meniti karir di institusi-institusi mitra 

kerja sama. 

 

Sasaran : 

1. Optimalisasi kerja sama untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan 

tinggi; 
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2. Meningkatnya kualitas kerja sama dalam upaya pelestarian dan 

pengembangan budaya bangsa; 

3. Meningkatnya kuantitas jenis kerja sama dengan berbagai pihak; 

4. Terbukanya peluang bagi lulusan untuk bergabung bersama mitra kerja sama 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran; 

 

Program: 

1. Menjalin kerja sama dalam bentuk bantuan dana pendidikan dan pelatihan 

bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran; 

2. Menjalin kerja sama dalam bentuk penerimaan kerja bagi lulusan Fakultas Ilmu 

Budaya. 

 

Tabel 6 

Penyelenggaraan Program Guna Mencapai Misi VI 

Bentuk Kegiatan 
Realisasi Program Kegiatan 

2012 2013 2014 

Realisasi kerja sama dengan institusi 

pendidikan dalam negeri 

1 keg. 1 keg. 3 keg. 

Realisasi kerja sama dengan institusi 

pendidikan luar negeri 

3 keg. 3 keg. 4 keg. 

Realisasi kerja sama dengan institusi 

pemerintahan dalam negeri 

- 1 keg. 2 keg. 

Realisasi kerja sama dengan dunia usaha 

dan industri 

4 keg. 4 keg. 5 keg. 

Realisasi kerja sama dengan organisasi 

kemasyarakatan 

- - 2 keg. 

Kerja sama dengan pengguna lulusan dan 

pemangku kepentingan 

4 keg. 5 keg. 7 keg. 
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2.2 Potensi dan Permasalahan 

a. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang telah memiliki SOP yang 

mendukung terlaksananya layanan prima; 

b. Adanya peningkatan jumlah penerima hibah kompetisi nasional dan 

internasional; 

c. Adanya sertifikasi kemampuan bahasa asing (Delf, Toefl, JLPT, DAF, dan 

lain-lain); 

d. Adanya peluang untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia 

seperti Timur Tengah (karena adanya Prodi Bahasa dan Sastra Arab), Eropa 

(karena ada Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Prancis, 

Bahasa dan Sastra Jerman, dan Bahasa dan Sastra Rusia), Asia (karena ada 

Prodi Bahasa dan Sastra Jepang); 

e. Adanya peluang untuk bekerja sama dengan instansi maupun lembaga 

dalam negeri dengan adanya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi 

Bahasa dan Sastra Sunda, dan Ilmu Sejarah; 

f. Besarnya jumlah prodi (9 Prodi S-1, 4 Prodi S-2, 1 Prodi S-3, dan 1 Prodi D-

4); 

g. Besarnya jumlah dosen, sebanyak 124 orang; 

h. Besarnya jumlah tenaga kependidikan, sebanyak 62 orang; 

i. Besarnya Student body (3623 orang); 

j. Masih adanya dosen dan tendik yang belum memenuhi standar kualifikasi 

yang ditentukan (dari 124 dosen, yang sudah serdos 106 dan yang belum 

memiliki sertifikasi dosen sejumlah 18 orang); 

k. Masih sedikitnya jumlah Guru Besar (5 Guru Besar dari 63 Doktor); 

l. Masih belum maksimalnya realisasi dari perencanaan studi lanjut dosen di 

tingkat departemen sehingga rasio ideal Guru Besar dan doktor belum 

tercapai; 

m. Masih minimnya produktifitas publikasi (dari 124 dosen hanya 20 judul 

artikel di jurnal nasional dan 2 judul artikel di jurnal internasional); 

n. Masih minimnya perhatian terhadap upaya pemeliharaan fasilitas yang ada 

(belum adanya peremajaan Gedung PSBJ, belum adanya ruang kerja dosen, 

kurang baiknya lahan parkir, masih minimnya sarana penunjang PBM; 

ruang praktik, alat-alat praktik); 

o. Masih adanya beberapa kegiatan kemahasiswaan yang kurang relevan 

dengan prestasi akademik, dari 130 kegiatan hanya 83 berbasis IKK; 

file:///C:/user/Downloads/DATA/1%20HIBAH.xlsx
file:///C:/user/Downloads/DATA/1%20HIBAH.xlsx
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p. Masih rendahnya mahasiswa lulusan tepat waktu (sampai dengan 

pertengahan tahun 2018 hanya mencapai 59,54%); 

q. Masih kecilnya dana yang dihasilkan dari kerja sama (baru tercapai 800 

juta); 

r. Belum tersedianya SDM yang handal dalam bidang teknologi dan 

informasi; 

s. Belum tersedianya basis data alumni yang representatif; 

t. Belum tersedianya ruang sidang dan perpustakaan yang representatif. 

 

2.3 Situasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 

2.3.1  Kekuatan 

Di bidang pendidikan dan pengajaran, kekuatan yang dimiliki Fakultas Ilmu 

Budaya terletak pada besarnya jumlah program studi yang didukung oleh 124 

dosen tetap dari berbagai kompetensi keilmuan bahasa, sastra, budaya, dan ilmu 

sejarah, termasuk sejumlah doktor dan guru besar. Kondisi saat ini, 51% dosen 

tetap telah mencapai kualifikasi Doktor, sisanya masih berkualifikasi S-2 dan 

sedang menempuh pendidikan S-3. Sebagian besar dosen berpartisipasi aktif 

dalam asosiasi/organisasi profesi dan kepakaran. Keberadaan tenaga edukatif 

yang besar secara kuantitatif ini menjadi kekuatan utama Fakultas Ilmu Budaya di 

bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan kerja sama. Tingginya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari 

segi kompetensi keilmuan maupun jenjang pendidikan yang dimiliki Fakultas Ilmu 

Budaya tidak terlepas dari adanya dukungan pimpinan fakultas bagi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Dukungan 62 orang tenaga kependidikan turut 

memperkuat lini bidang pendidikan dan pengajaran. 

Tingginya animo calon mahasiswa dan meningkatnya student body 

menjadi bukti bahwa Fakultas Ilmu Budaya diapresiasi dan diminati oleh 

masyarakat. Tidak hanya itu, adanya dosen dan mahasiswa asing/dari luar negeri 

yang terlibat dalam PBM juga menjadi kekuatan fakultas. Kelengkapan pelayanan 

program pendidikan ditunjukkan melalui tersedianya Program Sarjana, Program 

Magister, Program Doktor, hingga Program Diploma. Jumlah mahasiswa yang 

besar dan tersebar di sembilan Program Studi Sarjana merupakan salah satu aset 

bagi fakultas. Oleh karena itu, ketersediaan kelembagaan dan wadah organisasi 

kemahasiswaan menjadi penting artinya untuk mengakomodasi aktivitas dan 

kebutuhan aktualisasi diri mahasiswa. Selain itu, mahasiswa pun berkesempatan 

untuk memperoleh beasiswa.   

Demi menunjang dan memperlancar berjalannya sistem, fakultas telah 

memiliki SOTK dan SOP untuk setiap aktivitas sehingga tercipta tertib administrasi 

dan peningkatan kualitas kinerja. Hal ini diperkuat juga dengan tersedianya Data 



29 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

Base Center, penggunaan SIAT atau Sistem Informasi Akademik Terpadu dan 

pelayanan akademik lainnya secara digital bagi mahasiswa dengan memanfaatkan 

layanan hotspot. 

Sarana dan prasarana yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan 

PBM seperti ruang kelas, ruang sidang, aula, ruang kerja dosen, perpustakaan 

(termasuk ruang diskusi NBC), ruang teater terbuka dan tertutup, laboratorium 

bahasa dan komputer, cukup memadai dan saat ini sedang dalam proses 

pengembangan. Demikian pula sarana penunjang lainnya seperti kantin, tempat 

ibadah, kios foto kopi dan alat tulis, tempat parkir, sarana sanitasi, dan ruang terbuka 

untuk beraktivitas sudah tersedia dan tertata.  

Menjawab kebutuhan pasar kerja dan pengguna lulusan yang semakin 

berkembang, sejak tahun 2013 FIB telah melaksanakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi secara konsisten. Kurikulum yang disusun dengan mengacu pada 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 

045/U/2002 ini, terdiri dari Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan 

Kompetensi Lainnya. 

Di bidang penelitian dan PPM, kekuatan Fakultas Ilmu Budaya terletak 

pada tingginya apresiasi dosen terhadap kegiatan penelitian dan PPM yang sudah 

mulai melibatkan mahasiswa dalam kedua kegiatan tersebut, sehingga hasil-hasil 

penelitian dan PPM tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kualitas 

SDM. Hal ini diperkuat oleh adanya keragaman bidang ilmu yang dapat 

memperkaya ranah penelitian dan PPM. Tersedianya roadmap penelitian dan PPM 

di fakultas dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. 

Sejalan dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Budaya yang akan mengusung budaya 

Sunda sebagai unggulan lembaga, hingga saat ini telah dihasilkan relatif banyak 

produk penelitian dan PPM yang berbasis kesundaan. Semua kegiatan di atas 

terlaksana berkat tersedianya anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk 

penelitian dan PPM.  

Sejumlah kerja sama yang diawali dengan program pertukaran mahasiswa 

dan atau dosen juga berkembang dan membuahkan hasil penelitian dan publikasi 

ilmiah bersama. Besarnya dukungan pimpinan fakultas yang diwujudkan dalam 

pendirian departemen-departemen bermuara pada peningkatan kualitas SDM. 

Demikian pula kerja sama antarinstitusi, dengan lembaga terkait, yang bersifat 

nasional dan internasional telah terjalin dan berjalan relatif berkesinambungan. 

Dalam hal ini, yang juga patut mendapat perhatian adalah tersedianya anggaran 

untuk merealisasikan jalannya berbagai program kegiatan departemen dan unit-

unit kerja serta pusat-pusat kegiatan. 
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2.3.2 Kelemahan 

Meskipun sudah banyak capaian yang telah dihasilkan oleh Fakultas Ilmu 

Budaya, namun masih ada kelemahan di beberapa aspek yang harus mendapat 

perhatian secara khusus. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, masih 

ditemukan adanya dosen dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi 

standar kualifikasi yang ditentukan. Khusus dalam segi PBM, ada sejumlah dosen 

yang belum memiliki penguasaan model pembelajaran serta pengetahuan 

pedagogik yang memadai.   

Kelemahan lain terlihat pada masih sedikitnya guru besar tetap. Para guru 

besar yang ada tersebut masih belum memahami kepakaran yang sesuai dengan 

kebutuhan fakultas dan jumlah dosen yang menghasilkan buku ajar pun masih 

relatif rendah. Sementara ini, rasio dosen dan mahasiswa masih belum ideal. Hal 

ini terbukti dari masih adanya program studi yang memiliki jumlah dosen yang 

tidak sebanding dengan jumlah mahasiswanya. Keadaan ini berdampak pada 

efektivitas kegiatan PBM. Demikian juga rendahnya minat tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan kualitas diri menjadi penyebab terhambatnya pelayanan 

akademik. Sementara itu, rendahnya minat mahasiswa dalam berorganisasi akan 

berdampak pada kurangnya kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap 

lingkungan sekitarnya.  

Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan 

tuntutan zaman dan minimnya perhatian terhadap upaya pemeliharaan fasilitas 

yang ada menjadi kendala dalam pelaksanaan PBM dan aktivitas penunjang. 

Sebagai ilustrasi, laboratorium bahasa dan komputer masih harus direnovasi 

mengingat peralatan yang ada sudah tidak up to date dan dari segi jumlah pun 

tidak dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa yang jumlahnya semakin 

bertambah. Hal ini diperburuk lagi dengan kenyataan bahwa sebagian kegiatan 

kemahasiswaan yang terselenggara masih kurang memiliki relevansi dengan 

prestasi akademik. Akibatnya, anggaran yang tersedia tidak dapat diserap dengan 

optimal. 

Di bidang penelitian dan PPM, terlihat bahwa minat dosen dalam 

melakukan penelitian dan PPM masih jauh dari ideal. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah minimnya kompetensi SDM yang dapat dimanfaatkan untuk 

pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Terlebih lagi, perhatian terhadap 

pentingnya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PPM belum 

cukup. 

Secara umum, sarana dan prasarana penunjang penelitian dan PPM masih 

belum memenuhi standar. Selain itu, potensi prodi-prodi yang ada cenderung 

terabaikan karena belum terjalinnya kerja sama penelitian dan PPM di antara 

prodi-prodi tersebut. Akibatnya, dana eksternal tidak terserap dengan baik. 
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2.4 Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman) 

2.4.1  Peluang 

Berdasarkan paparan mengenai kekuatan dan kelemahan di atas, dapat 

diasumsikan bahwa Fakultas Ilmu Budaya memiliki beberapa peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk merealisasikan visi dan misi lembaga semaksimal mungkin. 

Selain itu tuntutan pasar terhadap lulusan Fakultas Ilmu Budaya semakin 

meningkat dan beragam. 

Peluang dalam hal pengembangan prodi didukung oleh tingginya  animo 

calon mahasiswa terhadap penguasaan bahasa asing dan ketertarikan warga dunia 

pada bahasa dan budaya Indonesia dan Sunda, ditambah dengan dukungan 

fakultas terhadap peningkatan kualitas SDM menjadi modal dasar bagi upaya 

merealisasikan visi dan misi. Salah satu bentuk realisasi pengembangan peluang 

tersebut adalah pembukaan program studi baru untuk jenjang D-4 (sarjana 

terapan). Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada pembentukan pusat-

pusat studi yang berkaitan dengan kajian bahasa dan budaya.  

Di samping prodi, kurikulum juga menjadi fokus pengembangan kualitas 

pendidikan. Salah satu upaya pengembangan tersebut adalah dilakukannya 

peninjauan kurikulum secara berkala. Peninjauan kurikulum ini dilakukan 

berdasarkan pada tuntutan pasar dan masukan dari para alumni dan stakeholder.       

Peluang dalam hal pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan 

didukung oleh terbukanya kesempatan untuk studi lanjut, beasiswa dan berbagai 

pelatihan pengembangan kualitas SDM. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja 

yang mendorong perbaikan kinerja lembaga dalam memberikan layanan prima. 

Terkait hal tersebut, departemen memiliki peran yang sangat besar dalam 

memetakan, merencanakan, dan mengembangkan kualitas dosen sesuai dengan 

kepakarannya. Dalam pengembangan tenaga kependidikan, pimpinan fakultas 

memiliki keleluasaan dalam memetakan, merencanakan, dan mengembangkan 

kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan unit kerja masing-masing.  

Di bidang penelitian dan PPM, walaupun dalam jumlah yang terbatas, 

Fakultas Ilmu Budaya telah memiliki tenaga-tenaga peneliti dan pelaksana PPM 

yang cukup handal. Selain itu terbukanya kesempatan mendapatkan hibah dan 

mempublikasikan hasil penelitian dan PPM dalam jurnal nasional dan internasional 

dapat mendongkrak peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk penelitian 

dan PPM. Terlebih lagi, fakultas dan instansi serta lembaga terkait memberikan 

dukungan yang optimal. Hal ini memungkinkan teraplikasikannya hasil-hasil 

penelitian dan PPM secara luas serta memungkinkan adanya keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan tersebut.   

Peluang dalam pengembangan mahasiswa didukung oleh ketersedian 

berbagai jenis kegiatan di bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, dan 

kewirausahaan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut mahasiswa dapat menguasai 
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softskills yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.   

Kerja sama nasional dan internasional yang telah terjalin mampu 

mendongkrak peringkat dan kredibilitas fakultas. Peluang kerja sama tersebut 

memungkinkan peningkatan kualitas prodi melalui kegiatan visiting professor, 

scholar exchange, collaborative research, dan pertukaran mahasiswa dengan 

perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama dibangun 

melalui jejaring kerja di antara prodi, fakultas, dan alumni. Dampak positif dari 

adanya jejaring kerja sama tersebut terciptanya peningkatan kualitas mahasiswa, 

tenaga kependidikan, dan dosen. Dampak lainnya yang bisa diperoleh melalui 

jejaring ini adalah peluang untuk internasionalisasi kebudayaan lokal dalam hal ini 

budaya Sunda.  

 

2.4.2  Ancaman 

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki Fakultas Ilmu Budaya bila tidak 

ditangani secara komprehensif akan menjadi ancaman. Hal itu pada akhirnya akan 

berakibat pada menurunnya penilaian masyarakat terhadap institusi ini.  

Ancaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan 

dengan kualifikasi dosen berpeluang muncul dan masih sedikitnya jumlah dosen 

berkualifikasi S-3. Selain itu jumlah guru besar yang masih minim berpeluang 

mengancam turunnya peringkat akreditasi.  

Selain itu masih terbatasnya kompetensi kepakaran dosen menyebabkan 

tidak maksimalnya pelayanan pendidikan. Belum meratanya kompetensi kepakaran 

dan kurangnya pengalaman menyebabkan tidak teraplikasikannya keilmuan para 

dosen sehingga mempengaruhi kuantitas dan kualitas penelitian dan PPM.  

Ancaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan 

dengan besarnya student body berpeluang muncul karena daya tampung yang 

ditetapkan oleh pusat melebihi kapasitas dan rasio dosen. Saat ini terdapat 3623 

mahasiswa sementara jumlah dosen hanya 124 orang dengan penyebaran yang 

tidak merata pada setiap prodinya. Hal ini mengancam stabilitas rasio yang 

berujung pada penurunan kualitas pembelajaran secara umum. 

Ancaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan 

dengan sarana prasarana berpeluang muncul karena masih kurangnya fasilitas 

pendukung pengajaran. Masih kurangnya ruangan perkuliahan yang dapat 

menampung jumlah mahasiswa sesuai dengan kapasitasnya.  

Ancaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan 

dengan tenaga kependidikan berpeluang muncul karena masih kurangnya minat 

untuk meningkatkan kualitas diri. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan 

pelayanan akademik yang prima. 
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Ancaman dalam bidang penelitian dan PPM, terlihat bahwa minat dosen 

dalam melakukan penelitian dan PPM masih jauh dari ideal. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah minimnya kompetensi PPM yang dapat dimanfaatkan untuk 

pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Terlebih lagi, perhatian terhadap 

pentingnya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PPM belum 

cukup. 

Secara umum, sarana dan prasarana penunjang penelitian dan PPM masih 

belum memenuhi standar. Selain itu, potensi prodi-prodi yang ada cenderung 

terabaikan karena belum terjalinnya kerja sama penelitian dan PPM di antara 

prodi-prodi tersebut. Akibatnya, dana eksternal tidak terserap dengan baik. Selain 

itu, ketatnya sistem seleksi penyerapan anggaran penelitian dan PPM 

berpengaruh pada motivasi SDM. 

Ancaman dalam bidang kerja sama berpotensi muncul karena tidak 

terimplementasikannya rencana kegiatan yang sudah disepakati. Hal ini 

berdampak pada keberlanjutan hubungan kerja sama, misalnya menurunnya 

kualitas dan kuantitas, tidak terbangunnya suasana kondusif, dan tidak 

diperpanjangnya kontrak kerja sama.  

Di sisi lain, keberadaan prodi sejenis di perguruan tinggi lain yang memiliki 

kemasan yang lebih menarik dan menjanjikan dalam menjawab kebutuhan pasar 

dapat menjadi ancaman bagi eksistensi FIB. Hal lain yang perlu juga menjadi 

perhatian adalah peringkat perguruan tinggi kompetitor menurut berbagai versi 

perankingan tingkat nasional dan internasional. 

Atas dasar analisis situasi teraktual yang mencakup Kekuatan (Strength), 

Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threat) itu, 

selanjutnya perlu disusun suatu rencana strategi pengembangan dan rencana 

operasional yang kongkrit untuk periode tahun 2015 – 2019. Renstra dan Renop 

tersebut akan menjadi panduan bagi para pimpinan di lingkungan FIB dalam 

merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan fakultas, 

memberikan informasi pada para pemangku kepentingan terutama mitra kerja 

sama termasuk stakeholders tentang kondisi terkini FIB, sehingga dapat menjadi 

pijakan untuk perencanaan pengembangan tahun 2020 – 2024. 
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BAB  III 

ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI  

VISI, MISI, & TUJUAN 
 

3.1 Arah Kebijakan Umum 

Tahapan pengembangan periode 2015 – 2019 Fakultas Ilmu Budaya adalah 

menjadi fakultas riset dan berdaya saing regional dengan kekhasan budaya Sunda. 

Hal ini sesuai dengan sasaran Universitas Padjadjaran untuk menjadi universitas 

riset dan berdaya saing regional. 

 

3.2 Rencana Implementasi Visi, Misi, dan Tujuan FIB 

Rencana implementasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Budaya 

dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tahapan pengembangan 

periode 2015 – 2019. Berikut paparan rincinya: 

 

MISI I 

“Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang unggul dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, dan sejarah yang adaptif dan memenuhi tuntutan 

masyarakat pengguna dan pemangku kepentingan.” 

 

Tujuan 

1. Terlaksananya pendidikan yang unggul dan berkualitas dalam bidang bahasa, 

sastra, budaya, dan sejarah; 

Sasaran 

a. Meningkatnya jumlah program studi unggul dan berkualitas dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; 

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan 

profesional dengan menjunjung tinggi budaya Sunda. 

Program 

a. Peningkatan jumlah program studi unggul (berakreditasi A); 

b. Peningkatan jumlah Guru Besar; 

c. Peningkatan jabatan fungsional dosen; 

d. Peningkatan studi dosen; 

e. Penambahan jumlah kemitraan sebagai visiting professor;  

f. Penambahan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 

(Serdos) dan sertifikasi manajemen dan/atau kepemimpinan; 
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g. Penambahan jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat 

fungsional. 

 

2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah 

yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan 

internasional. 

Sasaran 

Terwujudnya publikasi hasil penelitian dalam bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang berkualitas di tingkat nasional, regional, dan internasional. 

Program 

a. Peningkatan jumlah kolaborasi riset tingkat regional; 

b. Peningkatan jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional bereputasi; 

c. Peningkatan jumlah reviewer dan peer reviewer; 

d. Peningkatan jumlah mahasiswa dalam riset dosen; 

e. Peningkatan jumlah penerimaan hibah riset tingkat regional dan 

internasional; 

f. Peningkatan jumlah sitasi publikasi ilmiah; 

g. Peningkatan jumlah hak kekayaan. 

 

3. Terselenggaranya pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah yang berdaya guna. 

Sasaran 

Terwujudnya kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa, 

sastra, budaya, dan sejarah yang berdaya guna dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Program 

a. Peningkatan jumlah desa binaan; 

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi PPM; 

c. Pembuatan jurnal PPM; 

d. Peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PPM. 

 

4. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan menjunjung 

budaya lokal. 
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Sasaran 

a. Meningkatnya kompetensi lulusan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah, serta adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi; 

b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan dalam membangun jiwa 

kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing 

bangsa. 

Program 

a. Peningkatan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu; 

b. Peningkatan jumlah lulusan dengan IPK minimal 3.30; 

c. Peningkatan jumlah penerima beasiswa; 

d. Peningkatan persentase masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 4 

bulan; 

e. Peningkatan persentase lulusan bersertifikat kompetensi/ surat keterangan 

pendamping ijazah; 

f. Peningkatan jumlah medali (emas)/ penghargaan yang diraih mahasiswa 

pada kegiatan kompetisi nasional dan internasional; 

g. Penambahan jumlah proposal Program Kreativitas Mahasiswa hasil 

kompetisi nasional; 

h. Penambahan jumlah alumni yang berperan di tingkat nasional dan 

internasional; 

i. Penambahan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kewirausahaan. 

 

MISI II 

“Menyelenggarakan riset terpadu dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan 

sejarah yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan 

internasional.” 

 

Tujuan 

5. Terwujudnya hilirisasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam 

bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah sehingga lebih berdaya guna bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sasaran 

Terintegrasinya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas 

dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. 

Program 

a. Peningkatan jumlah riset berbasis PPM; 

b. Peningkatan jumlah PPM berbasis riset; 
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c. Peningkatan jumlah inovasi hasil riset dan pengembangan yang telah 

diproduksi dan dimanfaatkan oleh masyarakat; 

d. Peningkatan produk-produk unggulan fakultas. 

  

MISI III 

“Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah yang berdaya guna dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.” 

 

Tujuan 

6. Terwujudnya pengelolaan pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan 

mutu yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan 

berkeadilan (quality assurance). 

Sasaran 

a. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan menerapkan 

prinsip penjaminan mutu yang kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta berkelanjutan; 

b. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, efektif, dan efisien dalam setiap 

aktivitas; 

c. Penggunaan teknologi informasi yang optimal dalam pengelolaan 

akademik dan kemahasiswaan serta perencanaan dan keuangan. 

Program 

a. Penyelenggaraan pelayanan yang terstandar; 

b. Optimalisasi tata kelola yang akuntabel; 

c. Optimalisasi pengarsipan digital; 

d. Penambahan jumlah ruang dosen; 

e. Peningkatan fasilitas perpustakaan, fasilitas umum, fasilitas pendukung 

kegiatan kemahasiswaan; 

f. Penambahan dan peningkatan laboratorium bahasa; 

g. Penambahan alat penunjang pendidikan, ruang belajar, dan ruang sidang; 

h. Pembuatan website, media sosial, e-learning.  

 

7. Terjalinnya kerja sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan 

dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia 

usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar 

negeri untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi. 
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Sasaran 

Terwujudnya kemandirian sumber daya melalui peningkatan kemitraan dengan 

berbagai kalangan. 

Program 

a. Peningkatan jumlah mahasiswa WNA; 

b. Peningkatan jumlah kerja sama institusi nasional, regional, dan 

internasional, baik akademik maupun nonakademik; 

c. Peningkatan jumlah kerja sama penyeapan lulusan; 

d. Peningkatan jumlah kerja sama pemberi beasiswa. 

 

MISI IV 

“Membentuk insan akademik yang berkarakter dan menjunjung tinggi keluhuran 

budaya bangsa dalam keragaman budaya dunia.” 

 

Tujuan  

8. Terlaksananya program-program berbasis kebudayaan yang mendukung 

terciptanya keunggulan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. 

Sasaran 

Terselenggaranya program studi dan pusat studi berbasis budaya lokal, 

nasional, dan internasional. 

Program 

a. Pendirian Program Studi jenjang Diploma-IV Bahasa dan Budaya Korea; 

b. Pendirian Program Studi jenjang Diploma-IV Bahasa dan Budaya Jepang; 

c. Pendirian Program Studi jenjang Diploma-IV Usaha Perjalanan Wisata. 

  

Penjelasan rinci mengenai implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Fakultas Ilmu Budaya dalam kegiatan-kegiatan terdapat pada bab selanjutnya. 
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BAB IV 

RENCANA STRATEGIS FIB TAHUN 2015 – 2019 

 

NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

1. Menyelenggarakan 

tridarma (pendidikan, 

penelitian, serta 

pengabdian pada 

masyarakat) yang unggul 

dalam bidang bahasa, 

sastra, budaya, dan sejarah 

yang adaptif dan 

memenuhi tuntutan 

masyarakat pengguna dan 

pemangku kepentingan. 

1. Terlaksananya 

pendidikan yang unggul 

dan berkualitas dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah. 

 

1. Meningkatnya jumlah 

program studi unggul 

dan berkualitas dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah. 

Peningkatan jumlah prodi 

unggul (berakreditasi A)  

Jumlah prodi unggul 

(berakreditasi A) 

4 

5 6 7 8 9 Target 

5 5 11 12 - Realisasi 

2. Meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia 

yang berkarakter dan 

profesional dengan 

menjunjung tinggi 

budaya Sunda. 

 

Penambahan jumlah 

profesor 

Jumlah Guru Besar  
6 

2 2 2 6 6 Target 

1 1 2 0 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

Lektor Kepala 

Jumlah Lektor Kepala 

 
37 

2 2 2 11 21 Target 

2 2 1 1 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

Lektor 

Jumlah Lektor 

 
58 

5 10 15 10 5 Target 

1 18 16 6 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

Asisten Ahli 

Jumlah Asisten Ahli 
24 

2 4 6 5 3 Target 

2 4 1 2 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

dosen yang menyelesaikan 

pendidikan Doktoral 

Jumlah dosen dengan 

kualifikasi Doktor 41 

5 5 5 5 5 Target 

8 4 6 2 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

dosen yang tersertifikasi 

(Serdos) 

Jumlah dosen bersertifikasi 

89 

15 5 5 5 10 Target 

16 3 4 2 - Realisasi 

Penambahan dosen yang 

memperoleh sertifikat 

pelatihan manajemen 

dan/atau kepemimpinan 

Jumlah dosen bersertifikat 

manajemen dan/ atau 

kepemimpinan  
85 

15 10 10 10 5 Target 

14 3 10 2 - Realisasi 

Penambahan dosen yang 

menjadi tamu pada 

perguruan tinggi mitra di 

Jumlah mitra kerja sama 

perguruan tinggi luar 

negeri  

2 

2 2 2 2 2 Target 

2 2 3 4 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

luar negeri (outbound 

visiting)  

 

Jumlah joint research 

dengan perguruan tinggi 

di luar negeri 

0 

0 1 1 1 2 Target 

0 1 1 1 - Realisasi 

Jumlah publikasi bersama 

dengan perguruan tinggi 

di luar negeri 

0 

0 1 1 1 2 Target 

0 1 1 0 - Realisasi 

Penambahan Guru Besar 

warga negara asing (WNA) 

yang menjadi dosen tamu 

di program studi (inbound 

visiting Professor) 

Jumlah mitra kerja sama 

perguruan tinggi luar 

negeri  

5 

2 2 2 2 2 Target 

2 2 7 3 - Realisasi 

Jumlah roadmap 

penelitian sesuai dengan 

visi misi FIB 

0% 

0 100 100 100 100 Target 

0 100 100 70 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

tenaga kependidikan yang 

memperoleh sertifikat 

pelatihan manajemen 

dan/atau kepemimpinan 

Jumlah tenaga 

kependidikan bersertifikat 

manajemen dan/ atau 

kepemimpinan 

2 

1 1 10 25 30 Target 

1 1 12 12 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

tenaga kependidikan yang 

memperoleh sertifikat 

fungsional 

 

Jumlah tenaga 

kependidikan terlatih 
1 

0 5 10 20 30 Target 

0 1 12 10 - Realisasi 

Jumlah tenaga 

kependidikan bersertifikat 
10% 

10 10 10 50 100 Target 

10 10 10 20 - Realisasi 

Jumlah tenaga 

kependidikan dengan 

jabatan fungsional  

0% 

- 5 10 20 30 Target 

- 2 3 14 - Realisasi 

2. Terselenggaranya 

penelitian dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang 

berkualitas dan berdaya 

saing di tingkat 

3. Terwujudnya publikasi 

hasil penelitian dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah 

yang berkualitas di 

tingkat nasional, 

Peningkatan kolaborasi 

riset tingkat regional 

Jumlah kolaborasi riset 

tingkat regional 
0 

0 1 1 2 3 Target 

0 1 1 0 - Realisasi 

Peningkatan publikasi 

tingkat nasional 

terakreditasi 

Jumlah publikasi tingkat 

nasional terakreditasi 2 

2 5 8 10 20 Target 

2 4 6 20 - Realisasi 

Peningkatan publikasi 

tingkat internasional 

Jumlah publikasi tingkat 

internasional 
0 

1 2 5 10 15 Target 

1 1 2 2 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

nasional, regional, dan 

internasional. 

 

regional dan 

internasional. 

Peningkatan publikasi 

tingkat internasional 

bereputasi 

Jumlah publikasi tingkat 

internasional bereputasi 

(Q4-Q1) 

0 

0 1 2 56 60 Target 

0 1 2 3 - Realisasi 

Peningkatan jumlah 

reviewer jurnal  

Jumlah dosen sebagai 

reviewer jurnal 
2 

2 4 6 8 10 Target 

3 4 6 6 - Realisasi 

Peningkatan jumlah peer 

reviewer/colabolator 

Jumlah dosen sebagai 

reviewer/colabolator 
2 

2 2 4 6 8 Target 

2 3 4 4 - Realisasi 

Peningkatan jumlah 

mahasiswa dalam riset 

dosen 

Jumlah mahasiswa dalam 

riset dosen 30 

40 50 100 200 250 Target 

45 65 180 125 - Realisasi 

Peningkatan penerimaan 

hibah riset tingkat regional 

Jumlah penerima hibah 

riset tingkat regional 
0 

5 5 5 5 5 Target 

13 13 20 17 - Realisasi 

Peningkatan penerimaan 

hibah riset tingkat nasional 

Jumlah penerima hibah 

riset tingkat nasional 
3 

5 5 10 15 20 Target 

7 11 14 8 20 Realisasi 

Peningkatan jumlah sitasi 

publikasi ilmiah 

Jumlah sitasi publikasi 

ilmiah 
30 

40 50 100 250 300 Target 

42 60 213 100 - Realisasi 

Peningkatan jumlah hak 

kekayaan intelektual 

Jumlah HaKI 
8 

10 15 20 25 30 Target 

10 17 23 8 - Realisasi 

3. Terselenggaranya 

pengabdian pada 

masyarakat dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah 

yang berdaya guna. 

4. Terwujudnya kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah 

yang berdaya guna dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Peningkatan jumlah PPM 

berbasis riset 

Jumlah PPM berbasis riset 
0 

1 2 10 25 30 Target 

1 1 20 60 - Realisasi 

Peningkatan jumlah desa 

binaan 

a. Database dari jumlah 

desa-desa yang perlu 

dibina 

b. Jumlah desa yang perlu 

dibina 

1 

1 2 3 4 6 Target 

1 2 3 2 1 Realisasi 

Peningkatan publikasi PPM Jumlah publikasi PPM di 

jurnal PPM 
2 

2 4 6 10 16 Target 

3 4 6 12 - Realisasi 

Pembuatan jurnal PPM Jumlah jurnal PPM 

0 

0 0 0 1 1 Target 

0 0 0 0 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

Peningkatan jumlah 

mahasiswa yang terlibat 

dalam PPM 

jumlah mahasiswa yang 

terlibat dalam PPM dosen 23 

30 50 80 150 300 Target 

36 42 85 125 - Realisasi 

4. Menghasilkan lulusan 

yang kompeten dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah, 

serta memiliki daya 

saing di tingkat nasional 

dan menjunjung budaya 

lokal. 

5. Meningkatnya 

kompetensi lulusan 

dalam bidang bahasa, 

sastra, budaya, dan 

sejarah, serta adaptif 

terhadap berbagai 

perubahan yang terjadi. 

 

Peningkatan jumlah 

mahasiswa lulus tepat 

waktu 

Jumlah persentase jumlah 

mahasiswa lulus tepat 

waktu 

27 

40 50 60 70 80 Target 

33 37 54 60 - Realisasi 

Peningkatan jumlah 

lulusan dengan IPK 

minimal 3.30 

Meningkatnya IPK lulusan 

3.17 

3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 Target 

3.20 3.23 3.29 3.34 - Realisasi 

Peningkatan jumlah 

penerima beasiswa 

Jumlah mahasiswa 

penerima beasiswa 
1778 

1000 1200 1450 1600 1650 Target 

1260 906 1576 1569 - Realisasi 

Peningkatan persentase 

masa tunggu lulusan 

mendapat pekerjaan ≤ 4 

bulan 

Jumlah persentase masa 

tunggu lulusan mendapat 

pekerjaan ≤ 4 (bulan) 
20 

35 40 45 50 55 Target 

30 40 45 65 - Realisasi 

Peningkatan persentase 

lulusan bersertifikat 

kompetensi/ surat 

keterangan kampetensi 

pendamping ijazah 

Jumlah persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi/ 

surat keterangan 

kampetensi pendamping 

ijazah 

10 

10 20 30 40 50 Target 

 

20 30 35 65 - Realisasi 

Peningkatan jumlah 

medali penghargaan yang 

diraih mahasiswa pada 

kegiatan kompetisi 

nasional dan internasional 

Jumlah medali 

penghargaan yang diraih 

mahasiswa pada kegiatan 

kompetisi nasional dan 

internasional 

15 

20 30 40 50 60 Target 

26 40 45 33 - Realisasi 

Peningkatan jumlah 

medali emas/ 

penghargaan peringkat 

pertama yang diraih 

mahasiswa pada kegiatan  

kompetisi nasional dan 

internasional 

Jumlah perolehan medali 

emas 

2 

3 4 5 6 7 Target 

3 4 5 22 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

Penambahan jumlah 

Proposal Program 

Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) hasil kompetisi 

nasional 

Jumlah proposal hasil 

kompetisi nasional 

1 

2 3 4 5 6 Target 

 

2 2 4 1 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

Alumni yang berperan 

penting di tingkat nasional 

Jumlah Alumni yang 

berperan penting di 

tingkat nasional 

15 

20 25 30 35 40 Target 

18 22 30 30 - Realisasi 

Penambahan jumlah 

Alumni yang berperan 

penting di tingkat 

internasional 

Jumlah Alumni yang 

berperan penting di 

tingkat internasional 
2 

2 4 6 8 10 Target 

 

3 5 6 6 - Realisasi 

6. Menghasilkan lulusan 

yang memiliki 

kecerdasan dalam 

membangun jiwa 

kewirausahaan untuk 

memenuhi kepentingan 

nasional dan daya saing 

bangsa. 

Penambahan jumlah 

mahasiswa terlibat dalam 

Kewirausahaan 

Jumlah mahasiswa terlibat 

dalam kewirausahaan 

120 

300 350 400 450 500 Target 

 

 

 

200 380 400 200 - Realisasi 

2. Menyelenggarakan riset 

terpadu dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang unggul, 

inovatif, dan kompetitif di 

tingkat nasional, regional, 

dan internasional. 

5. Terwujudnya hilirisasi 

penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah 

sehingga lebih berdaya 

guna bagi peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

7. Terintegrasinya 

penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat yang 

berkualitas dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah. 

Peningkatan jumlah riset 

berbasis PPM 

Jumlah riset berbasis PPM 
0 

0 0 4 6 10 Target 

0 0 2 2 - Realisasi 

Peningkatan jumlah PPM 

berbasis riset 

Jumlah PPM berbasis riset 
0 

1 1 20 25 32 Target 

1 1 20 35 - Realisasi 

Jumlah inovasi hasil riset 

dan pengembangan yang 

telah diproduksi dan 

dimanfaatkan 

pengguna/masyarakat 

Jumlah inovasi hasil riset 

dan pengembangan yang 

telah diproduksi dan 

dimanfaatkan 

pengguna/masyarakat 

0 

0 1 2 3 5 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Peningkatan produk-

produk unggulan fakultas 

Jumlah produk-produk 

unggulan fakultas 
3 

2 5 10 15 20 Target 

5 8 12 12 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

3 Menyelenggarakan 

pengabdian pada 

masyarakat dalam bidang 

bahasa, sastra, budaya, 

dan sejarah yang berdaya 

guna dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

6. Terwujudnya 

pengelolaan pendidikan 

dengan menerapkan 

prinsip penjaminan 

mutu yang kredibel, 

transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan 

berkeadilan (quality 

assurance) 

8. Meningkatnya kualitas 

tata kelola dan 

kelembagaan dengan 

menerapkan prinsip 

penjaminan mutu yang 

kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung 

jawab, dan berkeadilan, 

serta berkelanjutan 

Standar pelayanan 

minimal 

Dokumen SOP pelayanan 

di bidang akademik 
20 

25 30 32 34 36 Target 

25 30 32 33 - Realisasi 

Dokumen SOP pelayanan 

di bidang kepegawaian 
12 

15 16 17 20 22 Target 

14 16 17 17 - Realisasi 

Dokumen SOP pelayanan 

di bidang keuangan 
2 

3 5 6 9 11 Target 

3 5 7 8 - Realisasi 

Dokumen SOP pelayanan 

di bidang sarana dan 

prasarana 

7 

8 10 12 14 16 Target 

8 10 12 12 - Realisasi 

Dokumen SOP pelayanan 

di bidang SPM 
2 

5 7 10 14 18 Target 

3 5 10 11 - Realisasi 

Optimalisasi tata kelola 

yang akuntabel 

Dokumen analisis beban 

kerja tenaga kependidikan 
0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Dokumen analisis beban 

pejabat pengelola 
0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Kualitas sistem informasi 

penguatan tata kelola 
0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Sertifikat manajemen bagi 

tenaga kependidikan 
0 

0 3 4 5 6 Target 

0 3 4 5 - Realisasi 

Sertifikat kepemimpinan 

bagi tenaga kependidikan 
0 

0 3 4 5 6 Target 

0 3 4 5 - Realisasi 

Sertifikat manajemen bagi 

pejabat pengelola 
0 

0 0 1 2 3 Target 

0 0 1 2 - Realisasi 

Sertifikat kepemimpinan 

bagi pejabat pengelola 
0 

0 0 1 2 3 Target 

0 0 1 2 - Realisasi 

Kualitas dan kuantitas 

pelayanan dalam bidang 

akademik 

0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Kualitas dan kuantitas 

pelayanan dalam bidang 

kepegawaian 

0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

Kualitas dan kuantitas 

pelayanan dalam bidang 

keuangan 

0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Kualitas dan kuantitas 

pelayanan dalam bidang 

sarana dan prasarana 

0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 2 - Realisasi 

Kualitas dan kuantitas 

pelayanan dalam bidang 

SPM 

0 

0 10 7 4 1 Target 

0 3 6 4 - Realisasi 

Optimalisasi pengarsipan 

digital 

Jumlah arsiparis 
0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 3 - Realisasi 

Kualitas arsiparis dan 

metode pengarsipan 

digital 

0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 3 - Realisasi 

Kualitas sekretaris dan 

metode pengarsipan 

digital 

0 

0 1 2 3 4 Target 

0 1 2 3 - Realisasi 

Jumlah dokumen yang 

terdokumentasikan secara 

digital 

10 

0 50 70 120 130 Target 

20 100 110 120 - Realisasi 

9. Pemanfaatan sumber 

daya secara optimal, 

efektif, dan efisien 

dalam setiap aktivitas 

Penambahan jumlah ruang 

dosen 

Ruang dosen 
0% 

0 50 60 70 100 Target 

0 20 40 100 100 Realisasi 

Penambahan jumlah ruang 

Guru Besar 

Ruang Guru Besar 
0% 

- - - 50 100 Target 

- - - 0 100 Realisasi 

Peningkatan fasilitas 

perpustakaan 

Jumlah koleksi 
6351 

1000 1000 1000 1000 1000 Target 

1000 1000 1000 - - Realisasi 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 
2 

1 1 - - - Target 

1 1 - - - Realisasi 

Layanan yang berkualitas 
Manual 

Daring Daring Daring Daring Daring Target 
Daring Daring Daring Daring Daring Realisasi 

- 100 100 100 100 100 Target 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

Peningkatan fasilitas 

umum 

Peremajaan musholla, 

taman, wc, parkir, dll. 

100 100 100 100 100 Realisasi 

Peningkatan fasilitas 

pendukung kegiatan 

kemahasiswaan 

Peremajaan student center 
- 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 100 Realisasi 

Peremajaan sarana 

olahraga dan kesenian 
- 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 100 Realisasi 

Bertambahnya ruang 

kegiatan mahasiswa 1 
1 - - - - Target 

1 - - - - Realisasi 

Penambahan dan 

peningkatan laboratorium 

Bertambahnya 

laboratorium baru 

Lab bahasa 

analog 

Lab 

bahasa 

digital 

Lab 

bahasa 

multi-

media 

- - Lab 

Confe-

rence/ 

Inter-

preting 

Target 

Lab 

bahasa 

digital 

Lab 

bahasa 

multi-

media 

- - - Realisasi 

Berfungsinya laboratorium 

yang ada dengan baik 
100% 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 - Realisasi 

Peningkatan fasilitas ruang 

unit kerja 

Tersedianya ruang prodi 

yang memadai 
9 

3 2 - 10 - Target 

3 2 - 13 - Realisasi 

Ruang pusat studi 
- 

3 - - - - Target 

3 - - - - Realisasi 

Ruang Manajer 
- 

2 - - 3 - Target 

2 - - 3 - Realisasi 

Penambahan alat 

penunjang pendidikan 

Alat Musik  

 
- 

6 - - - - Target 

6 - - - - Realisasi 

Infocus 
24 

10 10 10 10 10 Target 

8 8 6 22 6 Realisasi 

Laptop 
16 

10 10 5 5 3 Target 

8 8 4 0 - Realisasi 

Peremajaan ruang belajar 100% 100 100 100 100 100 Target 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

Penambahan dan 

peningkatan  ruang belajar 

dan ruang sidang 

 100 100 100 100 100 Realisasi 

Penambahan ruang belajar 
- 

3 - - - - Target 

3 - - - - Realisasi 

Peremajaan ruang sidang 

 
100% 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 100 Realisasi 

Penambahan/ renov ruang 

sidang 
3 

1 - - 1 2 Target 

1 - - 1 - Realisasi 

10. Penggunaan teknologi 

informasi yang optimal. 

Pembuatan website Tersedianya website 

Fakultas Ilmu Budaya 
0 

1 - - - - Target 

1 - - - - Realisasi 

Tersedianya informasi 

yang aktual pada website 

Fakultas Ilmu Budaya 

0% 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 - Realisasi 

Tersedianya website unit 

kerja Fakultas Ilmu Budaya 
0 

9 3 6 3 3 Target 

9 3 6 1 - Realisasi 

Pembuatan media sosial Tersedianya Facebook 
0 

1 - - - - Target 

1 - - - - Realisasi 

Tersedianya informasi 

pada facebook FIB Unpad 
0% 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 - Realisasi 

Tersedianya Instagram 
0 

0 0 1 - - Target 

0 0 1 - - Realisasi 

Tersedianya informasi 

pada facebook FIB Unpad 
0% 

0 0 100 100 100 Target 

0 0 100 100 - Realisasi 

Pembuatan e-learning 

 

Terkuasainya pembuatan 

e-learning 
0% 

100 100 100 100 100 Target 

100 100 100 100 - Realisasi 

Tersedianya e-learning 
0 

0 0 15 5 5 Target 

0 0 15 2 - Realisasi 

7. Terjalinnya kerja sama 

yang 

berkesinambungan dan 

11. Terwujudnya 

kemandirian sumber 

daya melalui 

Peningkatan jumlah 

mahasiswa warga negara 

asing (WNA) 

Jumlah mahasiswa warga 

negara asing 20 

40 45 50 55 60 Target 

25 48 50 55 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

saling menguntungkan 

dengan berbagai 

kalangan; institusi 

pendidikan, institusi 

pemerintahan, dunia 

usaha dan industri, dan 

organisasi 

kemasyarakatan, baik 

dalam maupun luar 

negeri untuk 

meningkatkan kualitas 

tridarma perguruan 

tinggi. 

peningkatan kemitraan 

dengan berbagai 

kalangan. 

Peningkatan jumlah kerja 

sama institusi nasional, 

regional, internasional 

a. Jumlah piagam kerja 

sama baik MoU 

maupun MoA. 

b. Jumlah kerja sama 

regional terkait student 

mobility, lecturer 

mobility, journal 

reviewer. 

c. Jumlah kerja sama 

internasional terkait 

student mobility, 

lecturer mobility, 

journal reviewer. 

2 

6 8 10 12 14 Target 

4 8 11 12 - Realisasi 

Peningkatan jumlah kerja 

sama institusi 

nonakademik tingkat 

nasional, regional, 

internasional 

a. Jumlah MoU dan MoA 

terkait layanan 

kebahasaan kepada 

perusahaan-

perusahaan seperti 

BUMN dan institusi-

institusi negara tingkat 

nasional. 

b. Jumlah kerja sama 

dengan perusahaan-

perusahaan asing 

(wilayah regional) di 

Indonesia untuk 

program layanan 

kebahasaan dan 

program pemagangan. 

c. Jumlah kerja sama 

dengan institusi 

internasional terkait 

1 

3 6 9 12 15 Target 

3 6 8 10 - Realisasi 
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NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR 

BASELINE TARGET DAN REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET. 

program pemberian 

dana beasiswa. 

Peningkatan jumlah kerja 

sama penyerapan lulusan 

Jumlah kerja sama dengan 

institusi non akademik 

nasional dan regional 

terkait program 

perekrutan 

1 

1 3 5 7 10 Target 

2 4 5 6 - Realisasi 

Peningkatan jumlah kerja 

sama pemberi beasiswa 

Jumlah kerja sama dengan 

institusi internasional 

untuk program pemberian 

dana beasiswa 

1 

1 2 3 4 6 Target 

1 2 3 2 - Realisasi 

4 Membentuk insan 

akademik yang 

berkarakter dan 

menjunjung tinggi 

keluhuran budaya lokal 

dan budaya nasional 

dalam keragaman budaya 

dunia 

8. Terlaksananya program-

program berbasis 

kebudayaan yang 

mendukung terciptanya 

keunggulan dalam 

bidang bahasa, sastra, 

budaya, dan sejarah 

12. Terselenggaranya 

program studi dan 

pusat studi berbasis 

budaya lokal, nasional, 

dan internasional 

Pendirian Program Studi 

jenjang Diploma-IV Bahasa 

dan Budaya Tiongkok 

Dokumen pendirian 

Program Studi Jenjang 

Diploma-IV Bahasa dan 

Budaya Korea 

0 

- - - - 1 Target 

- - - - - Realisasi 

Dokumen pendirian 

Program Studi Jenjang 

Diploma-IV Bahasa dan 

Budaya Jepang 

0 

- - - - 1 Target 

- - - - - Realisasi 

Dokumen pendirian 

Program Studi Jenjang 

Diploma-IV Usaha 

Perjalanan Wisata 

0 

- - - - 1 Target 

- - - - - Realisasi 
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Bab V 

Rencana Operasional Fakultas Ilmu Budaya 
 

5.1 Tahun 2015 

 

5.1.1 Bidang Sumber Daya 

  

a. Bidang Sumber Daya Manusia  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pendampingan oleh Guru Besar Dosen Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Lektor Kepala ke Guru Besar 

2.  Pendampingan oleh Guru Besar dan Lektor 

Kepala  

Dosen Lektor dengan kualifikasi Magister Pengajuan dosen Lektor ke Lektor Kepala 

3.  Pendampingan oleh Lektor Kepala Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Asisten Ahli ke Lektor 

4.  Pengajuan formasi berdasarkan rasio dosen dan 

mahasiswa 

SDM dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen FIB 

5.  Penugasan studi dosen ke jenjang Doktoral Dosen dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen kualifikasi Doktor 

6.  Pengajuan dosen untuk disertifikasi Dosen yang belum sertifikasi Penambahan dosen tersertifikasi 
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No Kegiatan Sasaran Luaran 

7.  Penugasan dosen untuk pelatihan manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Penambahan dosen dengan sertifikasi 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

8.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

9.  Pembuatan joint research dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Joint research dengan perguruan tinggi di luar 

negeri 

10.  Pembuatan publikasi bersama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Publikasi bersama dengan perguruan tinggi di 

luar negeri 

11.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

12.  Pengarusutamaan penelitian  Dosen Fakultas Ilmu Budaya Terfokusnya penelitian  

13.  Penugasan tenaga kependidikan untuk pelatihan 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan bersertifikasi manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

14.  Penugasan tenaga kependidikan untuk 

mengikuti pelatihan keahlian khusus 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan terlatih 

15.  Penugasan tenaga kependidikan untuk 

mengikuti uji kompetensi 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga memiliki kompetensi 

16.  Pengajuan tenaga kependidikan bersertifikat 

untuk menjadi tenaga fungsional 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional 
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  b. Bidang Sarana dan Prasarana  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Penambahan koleksi perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya  1000 judul buku baru 

2.  Penyediaan sarana prasarana perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan  luas ruang baca perpustakaan 

Fakultas Ilmu Budaya 

3.  Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan data koleksi buku Fakultas Ilmu 

Budaya ke https://lib.unpad.ac.id/ 

4.  Peremajaan musholla, taman, wc, parkir, dll. Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

5.  Peremajaan gedung student center Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya 

yang representatif 

6.  Peremajaan sarana olahraga dan kesenian Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya 

Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

7.  Penambahan ruang kegiatan mahasiswa Gedung bekas kantin Fakultas Ilmu Budaya Penambahan raung kegiatan mahasiswa 

8.  Penambahan laboratorium baru Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya 

9.  Pemeliharaan laboratorium yang ada Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

10.  Penyediaan ruang prodi Gedung D Fakultas Ilmu Budaya Ruang Prodi S3 Ilmu Sastra, S2 Kajian Budaya, 

dan S2 Ilmu Sastra.  
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No Kegiatan Sasaran Luaran 

11.  Penyediaan ruang departemen Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang Departemen Linguistik, Susastra dan 

Kajian Budaya, dan Sejarah dan Filologi Fakultas 

Ilmu Budaya 

12.  Penyediaan ruang pusat studi Gedung A dan PSBJ Fakultas Ilmu Budaya Ruang Pusat Studi Budaya Sunda dan Pusat Studi 

Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya 

13.  Penyediaan ruang kepala bagian Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang para manajer Fakultas Ilmu Budaya 

14.  Penambahan Infocus Gedung B, C, dan D Fakultas Ilmu Budaya Alat belajar yang memadai 

15.  Penambahan Laptop Perkantoran Alat kerja yang memadai 

16.  Peremajaan ruang belajar Gedung B, C, dan D Fakultas Ilmu Budaya Ruang belajar Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

17.  Penambahan ruang belajar Gedung D Fakultas Ilmu Budaya Ruang belajar pascasarjana 

18.  Peremajaan ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

19.  Penambahan/ renov ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif untuk sidang terbuka S3 
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5.1.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

akademik 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang akademik 

2.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

kepegawaian 

Tenaga kependidikan bidang kepegawaian 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang kepegawaian 

3.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

keuangan 

Tenaga kependidikan bidang keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang keuangan 

4.  Pelatihan pemberian layanan di bidang sarana 

dan prasarana 

Tenaga kependidikan bidang sarana prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang sarana prasarana 

5.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

penjaminan mutu 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang penjaminan mutu 

6.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

akademik 

SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

7.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

8.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

keuangan 

SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

9.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

sarana dan prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 
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10.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

penjaminan mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

11.  Pembuatan dokumen SOP di bidang akademik SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

12.  Pembuatan dokumen SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

13.  Pembuatan dokumen SOP di bidang keuangan SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

14.  Pembuatan dokumen SOP di bidang sarana 

prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

15.  Pembuatan dokumen SOP di bidang penjaminan 

mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

16.  Penyusunan analisis beban kinerja tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

17.  Penyusunan analisis beban kinerja pejabat 

pengelola 

Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

18.  Penguatan sistem teknologi informasi penguatan 

tata kelola 

Tenaga kependidikan bidang sitem informasi 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Efektifitas dalam mengelola Fakultas Ilmu Budaya 

19.  Pelatihan manajemen bagi tenaga kependidikan Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas tenaga kependidikan Fakultas 

Ilmu Budaya dalam melakukan pelayanan  

20.  Pelatihan kepemimpinan bagi tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian tenaga kependidikan Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 
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No Kegiatan Sasaran Luaran 

21.  Pelatihan manajemen bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan  

22.  Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 

23.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

akademik 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang akademik 

24.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada para tenaga kependidikan terkait 

pelayanan kepegawaian 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang kepegawaian 

25.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan proma 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

keuangan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang keuangan 

26.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

sarana dan prasarana 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang sarana dan 

prasaran 
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5.1.3 Bidang Sistem Informasi 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembuatan website Fakultas Ilmu Budaya Domain dan hosting untuk Fakultas Ilmu Budaya 

di server unpad 

Situs: www.fib.unpad.ac.id 

2.  Pembaharuan informasi website Fakultas Ilmu 

Budaya 

Kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya Berita-berita di www.fib.unpad.ac.id 

3.  Pembuatan website unit kerja Fakultas Ilmu 

Budaya 

Sub laman unit kerja untuk program studi S1 di 

www.fib.unpad.ac.id 

Sub laman untuk Prodi S1 

4.  Pembuatan akun Facebook www.facebook.com Akun fibunpad 

5.  Pembaharuan informasi facebook Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://id-id.facebook.com/fibunpad/ Postingan di https://id-

id.facebook.com/fibunpad/ 
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5.1.4 Bidang Tridharma Perguruan Tinggi 

  

a. Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Lokakarya pendirian Program Studi Diploma-IV 

Bahasa dan Budaya Tiongkok 

Program Studi Dokumen pendirian 

2.  Peninjauan/Restrukturisasi ulang kurikulum 

berbasis transformasi 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

3.  Studi banding  dalam rangka 

Peninjauan/Restrukturisasi dan perubahan 

kurikulum 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

4.  Pemetaan ulang kompetensi utama dan 

kompetensi pendukung berbasis KKNI 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen Pemetaan Kompetensi Utama Lulusan 

berbasis KKNI 

5.  Perubahan pembobotan sks mata kuliah Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen perubahan pembobotan sks mata 

kuliah 

6.  Peningkatan  peran dosen wali Dosen tetap FIB SOP pembimbingan mahasiswa oleh dosen wali 

7.  Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI 

Sarana dan Prasarana Fakultas Sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas 

8.  Perubahan sistem pembimbingan tugas akhir 

 

Program Studi SOP sistem pembimbingan tugas akhir yang 

direvisi 
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9.  Revisi buku pedoman penyusunan tugas akhir 

 

Tim penyusun buku pedoman fakultas dan prodi Buku pedoman penyusunan tugas akhir yang 

direvisi 

10.  Membuat bank judul tugas akhir mahasiswa 

 

Departemen dan Prodi Terinvetarisirnya road map penelitian dosen dan 

judul-judul tugas akhir mahasiswa yang in-line 

dengan road map penelitian tersebut 

10. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen yang terkait dengan tema tugas 

akhir mahasiswa ybs. 

Departemen dan Prodi Tugas akhir dengan judul-judul yang in-line 

dengan penelitian dosen 

11. Merumuskan ulang metode pembelajaran. Prodi Metode pembelajaran yang terbarukan 

12. Menyempurnakan RPKPS dan SAP untuk seluruh 

mata kuliah umum dan mata kuliah prodi 

Prodi Dokumen RPKPS dan SAP 

13. Memberikan  kesempatan remediasi bagi 

mahasiswa yang membutuhkan perbaikan nilai 

Mahasiswa Dokumen nilai hasil remediasi 

14. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat nasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

15. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat internasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

16. Melakukan pemetaan mahasiswa calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

17. Melakukan verifikasi data calon penerima 

beasiswa 

 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 
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18. Melakukan pemetaan potensi sumber beasiswa 

baru 

Institusi pemberi beasiswa Dokumen pendataan lembaga pemberi beasiswa 

potensial 

19. Meningkatkan kerjasama dengan 

instansi/lembaga yang berpotensi menjadi 

penyedia beasiswa 

Institusi pemberi beasiswa Lembaga pemberi beasiswa yang baru 

20. Menjalin kerjasama dengan alumni sebagai calon 

donatur beasiswa mandiri 

Alumni Data alumni pemberi beasiswa mandiri 

21. Membentuk career development center (CDC) 

Fakultas. 

Alumni dan Mahasiswa Singkatnya masa tunggu lulusan 

22. Melakukan integrasi program magang ke dalam 

kurikulum. 

Mahasiswa Terintegrasinya kegiatan magang ke dalam 

kurikulum 

23. Melakukan pemetaan pengguna lulusan melalui 

tracer study  

Alumni Dokumen tracer study 

24. Menyelenggarakan job fair. Mahasiswa dan alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

25. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam 

rekrutmen lulusan 

Alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

26. Mengadakan pembekalan memasuki dunia kerja 

(workshop) 

Mahasiswa Peningkatan softskill lulusan 

27. Mengikutsertakan dosen FIB dalam pelatihan 

assesor uji kompetensi. 

Dosen Sertifikat kompetensi 

28. Melaksanakan pendampingan ujian kompetensi 

bahasa. 

Mahasiswa Sertifikat kelulusan Uji kompetensi bahasa 
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29. Melakukan pemetaan kompetisi tingkat nasional 

dan internasional sesuai bidang ilmu prodi 

Prodi dan HIMA Data kompetisi tingkat nasional dan internasional 

yang dapat diikuti para mahasiswa sesuai bidang 

ilmu prodi 

30. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

31. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

32. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

33. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI dan Multieven 

lainnya 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

34. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa  Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

35. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

36. Mengkoordinasikan Program Kreativitas 

Mahasiswa di seluruh unit kerja Fakultas. 

Prodi dan Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

37. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait 

program kreativitas mahasiswa kepada seluruh 

mahasiswa FIB 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 
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38. Melaksanakan pembekalan bagi para dosen 

calon pembimbing kelompok PKM 

Dosen pembimbing PKM Proposal Kreativitas Mahasiswa yang berkualitas 

39. Melakukan pelatihan penulisan proposal PKM Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

40. Melakukan  Pendampingan penulisan proposal 

PKM 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

41. Melakukan pembimbingan intensif kepada tim 

PKM yang didanai oleh DIKTI untuk bersaing di 

ajang PIMNAS 

Tim PKM Medali PIMNAS 

42. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas dalam Negeri, salah satunya melalui 

program PERMATA DIKTI. 

Mahasiswa  Credit transfer peserta student exchange 

43. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi nasional. 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 

44. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah nasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

45. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas Luar Negeri 

Mahasiswa Credit transfer peserta student exchange 

46. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi internasional. 

 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 
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47. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah internasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

48. Melakukan pelatihan penulisan proposal 

kewirausahaan 

Mahasiswa Proposal Kewirausahaan 

49. Melakukan pendampingan kegiatan 

kewirausahaan 

Mahasiswa Wirausaha mahasiswa 

50. Melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan 

mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan 

Tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

51. Mengoptimalkan penggunaan pusat inkubasi 

bisnis fakultas 

Pendamping dan tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

52. Melakukan integrasi kewirausahaan dengan 

perkuliahan 

Dosen dan mahasiswa Terintegrasinya kewirausahaan dalam kurikulum 

53. Meningkatkan kerjasama akademik dengan 

universitas luar negeri. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan kerjasama akademik  

54. Peningkatan implementasi MoU dan MoA yang 

telah terjalin dengan Universitas di Luar Negeri, 

terutama dalam hal pertukaran pelajar. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan jumlah mahasiswa peserta student 

exchange 

55. Meningkatkan jumlah program double degree, 

twinning, dan  credit earning 

Mahasiswa  Peningkatan jumlah mahasiswa peserta program 

double degree, twinning, dan  credit earning 
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b. Bidang Riset, PPM, dan Kerja Sama 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Tutorial publikasi tingkat nasional terkareditasi. Peneliti Publikasi jurnal nasional terakreditasi. 

2.  Tutorial publikasi tingkat internasional. Peneliti Publikasi jurnal internasional. 

3.  Penugasan dosen sebagai reviewer jurnal. Dosen yang berkompetensi sebagai reviewer 

jurnal 

Publikasi jurnal. 

4.  Penugasan dosen sebagai peer 

reviewer/colabolator 

Dosen yang berkompetensi sebagai peer 

reviewer/colaborator 

Publikasi jurnal 

5.  Pelaksanaan riset dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga peneliti. Tenaga peneliti mahasiswa yang berkompeten. 

6.  Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

regional 

Peneliti Proposal usulan penelitian tingkat regional. 

7.  Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

nasional. 

Peneliti Proposal usulan penelitian tingkat nasional. 

11.  Tutorial publikasi ilmiah untuk sitasi Peneliti Publikasi jurnal. 

12.  PPM terintegrasi dengan riset Tim PPM Publikasi jurnal. 

13.  Pengembangan desa binaan Tim PPM dan peneliti. Desa binaan. 

14.  Pendampingan penulisan artikel PPM untuk 

publikasi di jurnal-jurnal PPM 

Tim PPM Publikasi jurnal 

15.  Pelaksanaan PPM dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga pembantu PPM. Tenaga pembantu PPM yang berkompeten. 
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16.  Pendampingan pendaftaran hak kekayaan Dosen HaKI terdaftar. 

17.  Pemetaan dan pembuatan produk unggulan 

fakultas, 

Dosen Produk unggulan. 

18.  Membangun jejaring kerja sama institusi 

nasional, regional, internasional 

Institusi nasional, regional, dan internasional Mitra kerja sama 

19.  Membangun jejaring kerja sama institusi non 

akademik tingkat nasional, regional, internasional 

Institusi non akademik tingkat nasional, regional, 

dan internasional 

Mitra kerjasama. 

20.  Membangun jejaring kerja sama penyerapan 

lulusan  

Institusi nasional, regional, dan internasional Penyerapan lulusan. 

21.  Membangun jejaring kerja sama pemberi 

beasiswa 

Institusi nasional, regional, dan internasional Penerima beasiswa. 
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5.2 Tahun 2016 

 

5.2.1 Bidang Sumber Daya 

 

a. Bidang Sumber Daya Manusia 
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1.  Pendampingan oleh Guru Besar Dosen Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Lektor Kepala ke Guru Besar 

2.  Pendampingan oleh Guru Besar dan Lektor 

Kepala  

Dosen Lektor dengan kualifikasi Magister Pengajuan dosen Lektor ke Lektor Kepala 

3.  Pendampingan oleh Lektor Kepala Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Asisten Ahli ke Lektor 

4.  Pengajuan formasi berdasarkan rasio dosen dan 

mahasiswa 

SDM dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen FIB 

5.  Penugasan studi dosen ke jenjang Doktoral Dosen dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen kualifikasi Doktor 

6.  Pengajuan dosen untuk disertifikasi Dosen yang belum sertifikasi Penambahan dosen tersertifikasi 

7.  Penugasan dosen untuk pelatihan manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Penambahan dosen dengan sertifikasi 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

8.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

9.  Pembuatan joint research dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Joint research dengan perguruan tinggi di luar 

negeri 
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10.  Pembuatan publikasi bersama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Publikasi bersama dengan perguruan tinggi di 

luar negeri 

11.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

12.  Pengarusutamaan penelitian  Dosen Fakultas Ilmu Budaya Terfokusnya penelitian  

13.  Penugasan tenaga kependidikan untuk pelatihan 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan bersertifikasi manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

14.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

pelatihan keahlian khusus 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan terlatih 

15.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

uji kompetensi 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga memiliki kompetensi 

16.  Pengajuan tenaga kependidikan bersertifikat 

untuk menjadi tenaga fungsional 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional 

 

   

 

 

 

 

 



68 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

b. Bidang Sarana dan Prasarana  
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1.  Pembuatan ruang dosen Manajer Perencanaan dan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan/ renovasi ruang 

dosen 

2.  Penambahan koleksi perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya  1000 judul buku baru 

3.  Penyediaan sarana prasarana perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan  luas ruang baca perpustakaan 

Fakultas Ilmu Budaya 

4.  Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan data koleksi buku Fakultas Ilmu 

Budaya ke https://lib.unpad.ac.id/ 

5.  Peremajaan musholla, taman, wc, parkir, dll. Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

6.  Peremajaan gedung student center Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya 

yang representatif 

7.  Peremajaan sarana olahraga dan kesenian Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya 

Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

8.  Penambahan laboratorium baru Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya 

9.  Pemeliharaan laboratorium yang ada Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

10.  Penambahan Infocus Gedung B, C, dan D Fakultas Ilmu Budaya Alat belajar yang memadai 

11.  Penambahan Laptop Perkantoran Alat kerja yang memadai 
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12.  Penambahan ruang belajar Gedung D Fakultas Ilmu Budaya Ruang belajar pascasarjana 

13.  Peremajaan ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 
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5.2.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan  
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1.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

akademik 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang akademik 

2.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

kepegawaian 

Tenaga kependidikan bidang kepegawaian 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang kepegawaian 

3.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

keuangan 

Tenaga kependidikan bidang keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang keuangan 

4.  Pelatihan pemberian layanan di bidang sarana 

dan prasarana 

Tenaga kependidikan bidang sarana prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang sarana prasarana 

5.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

penjaminan mutu 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang penjaminan mutu 

6.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

akademik 

SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

7.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

8.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

keuangan 

SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

9.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

sarana dan prasarana 

 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 
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10.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

penjaminan mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

11.  Pembuatan dokumen SOP di bidang akademik SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

12.  Pembuatan dokumen SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

13.  Pembuatan dokumen SOP di bidang keuangan SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

14.  Pembuatan dokumen SOP di bidang sarana 

prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

15.  Pembuatan dokumen SOP di bidang penjaminan 

mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

16.  Penyusunan analisis beban kinerja tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

17.  Penyusunan analisis beban kinerja pejabat 

pengelola 

Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

18.  Penguatan sistem teknologi informasi penguatan 

tata kelola 

Tenaga kependidikan bidang sitem informasi 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Efektifitas dalam mengelola Fakultas Ilmu Budaya 

19.  Pelatihan manajemen bagi tenaga kependidikan Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas tenaga kependidikan Fakultas 

Ilmu Budaya dalam melakukan pelayanan  

20.  Pelatihan kepemimpinan bagi tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian tenaga kependidikan Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 
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21.  Pelatihan manajemen bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan  

22.  Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 

23.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

akademik 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang akademik 

24.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada para tenaga kependidikan terkait 

pelayanan kepegawaian 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang kepegawaian 

25.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

keuangan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang keuangan 

26.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

sarana dan prasarana 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang sarana dan 

prasaran 
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5.2.3 Bidang Sistem Informasi  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembaharuan informasi website Fakultas Ilmu 

Budaya 

Kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya Berita-berita di www.fib.unpad.ac.id 

2.  Pembuatan website unit kerja Fakultas Ilmu 

Budaya 

Sub laman unit kerja untuk Departemen di 

www.fib.unpad.ac.id 

Sub laman untuk departemen 

3.  Pembaharuan informasi facebook Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://id-id.facebook.com/fibunpad/ Postingan di https://id-

id.facebook.com/fibunpad/ 

4.  Pembuatan akun Instagram www.instagram.com https://www.instagram.com/fib.unpad/ 

5.  Pembaharuan informasi instagram Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ Postingan di 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ 

6.  Pelatihan pembuatan e-learning Dosen FIB Unpad Draft e-learning 
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5.2.4 Bidang Tridharma Perguruan Tinggi 

 

a. Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembukaan Program Studi Diploma-IV Bahasa 

dan Budaya Tiongkok 

Calon mahasiswa baru Penerimaan mahasiswa baru 

2.  Peninjauan/Restrukturisasi ulang kurikulum 

berbasis transformasi 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

3.  Studi banding  dalam rangka Peninjauan/ 

Restrukturisasi dan perubahan kurikulum 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

4.  Pemetaan ulang kompetensi utama dan 

kompetensi pendukung berbasis KKNI 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen Pemetaan Kompetensi Utama Lulusan 

berbasis KKNI 

5.  Perubahan pembobotan sks mata kuliah Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen perubahan pembobotan sks mata 

kuliah 

6.  Peningkatan  peran dosen wali Dosen tetap FIB SOP pembimbingan mahasiswa oleh dosen wali 

7.  Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI 

Sarana dan Prasarana Fakultas Sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas 

8.  Perubahan sistem pembimbingan tugas akhir Program Studi SOP sistem pembimbingan tugas akhir yang 

direvisi 

9.  Revisi buku pedoman penyusunan tugas akhir 

 

Tim penyusun buku pedoman fakultas dan prodi Buku pedoman penyusunan tugas akhir yang 

direvisi 



75 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

10.  Membuat bank judul tugas akhir mahasiswa 

 

Departemen dan Prodi Terinvetarisirnya road map penelitian dosen dan 

judul-judul tugas akhir mahasiswa yang in-line 

dengan road map penelitian tersebut 

10. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen yang terkait dengan tema tugas 

akhir mahasiswa ybs. 

Departemen dan Prodi Tugas akhir dengan judul-judul yang in-line 

dengan penelitian dosen 

11. Merumuskan ulang metode pembelajaran. Prodi Metode pembelajaran yang terbarukan 

12. Menyempurnakan RPKPS dan SAP untuk seluruh 

mata kuliah umum dan mata kuliah prodi 

Prodi Dokumen RPKPS dan SAP 

13. Memberikan  kesempatan remediasi bagi 

mahasiswa yang membutuhkan perbaikan nilai 

Mahasiswa Dokumen nilai hasil remediasi 

14. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat nasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

15. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat internasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

16. Melakukan pemetaan mahasiswa calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

17. Melakukan verifikasi data calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

18. Melakukan pemetaan potensi sumber beasiswa 

baru 

 

Institusi pemberi beasiswa Dokumen pendataan lembaga pemberi beasiswa 

potensial 
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19. Meningkatkan kerjasama dengan 

instansi/lembaga yang berpotensi menjadi 

penyedia beasiswa 

Institusi pemberi beasiswa Lembaga pemberi beasiswa yang baru 

20. Menjalin kerjasama dengan alumni sebagai calon 

donatur beasiswa mandiri 

Alumni Data alumni pemberi beasiswa mandiri 

21. Membentuk career development center (CDC) 

Fakultas. 

Alumni dan Mahasiswa Singkatnya masa tunggu lulusan 

22. Melakukan integrasi program magang ke dalam 

kurikulum. 

Mahasiswa Terintegrasinya kegiatan magang ke dalam 

kurikulum 

23. Melakukan pemetaan pengguna lulusan melalui 

tracer study  

Alumni Dokumen tracer study 

24. Menyelenggarakan job fair. Mahasiswa dan alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

25. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam 

rekrutmen lulusan 

Alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

26. Mengadakan pembekalan memasuki dunia kerja 

(workshop) 

Mahasiswa Peningkatan softskill lulusan 

27. Mengikutsertakan dosen FIB dalam pelatihan 

assesor uji kompetensi. 

Dosen Sertifikat kompetensi 

28. Melaksanakan pendampingan ujian kompetensi 

bahasa. 

 

 

Mahasiswa Sertifikat kelulusan Uji kompetensi bahasa 
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29. Melakukan pemetaan kompetisi tingkat nasional 

dan internasional sesuai bidang ilmu prodi 

Prodi dan HIMA Data kompetisi tingkat nasional dan internasional 

yang dapat diikuti para mahasiswa sesuai bidang 

ilmu prodi 

30. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

31. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

32. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

33. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI dan Multieven 

lainnya 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

34. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa  Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

35. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

36. Mengkoordinasikan Program Kreativitas 

Mahasiswa di seluruh unit kerja Fakultas. 

Prodi dan Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

37. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait 

program kreativitas mahasiswa kepada seluruh 

mahasiswa FIB 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 
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38. Melaksanakan pembekalan bagi para dosen 

calon pembimbing kelompok PKM 

Dosen pembimbing PKM Proposal Kreativitas Mahasiswa yang berkualitas 

39. Melakukan pelatihan penulisan proposal PKM Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

40. Melakukan  Pendampingan penulisan proposal 

PKM 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

41. Melakukan pembimbingan intensif kepada tim 

PKM yang didanai oleh DIKTI untuk bersaing di 

ajang PIMNAS 

Tim PKM Medali PIMNAS 

42. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas dalam Negeri, salah satunya melalui 

program PERMATA DIKTI. 

Mahasiswa  Credit transfer peserta student exchange 

43. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi nasional. 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 

44. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah nasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

45. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas Luar Negeri 

Mahasiswa Credit transfer peserta student exchange 

46. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi internasional. 

 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 
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47. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah internasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

48. Melakukan pelatihan penulisan proposal 

kewirausahaan 

Mahasiswa Proposal Kewirausahaan 

49. Melakukan pendampingan kegiatan 

kewirausahaan 

Mahasiswa Wirausaha mahasiswa 

50. Melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan 

mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan 

Tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

51. Mengoptimalkan penggunaan pusat inkubasi 

bisnis fakultas 

Pendamping dan tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

52. Melakukan integrasi kewirausahaan dengan 

perkuliahan 

Dosen dan mahasiswa Terintegrasinya kewirausahaan dalam kurikulum 

53. Meningkatkan kerjasama akademik dengan 

universitas luar negeri. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan kerjasama akademik  

54. Peningkatan implementasi MoU dan MoA yang 

telah terjalin dengan Universitas di Luar Negeri , 

terutama dalam hal pertukaran pelajar. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan jumlah mahasiswa peserta student 

exchange 

55. Meningkatkan jumlah program double degree, 

twinning, dan  credit earning 

Mahasiswa  Peningkatan jumlah mahasiswa peserta program 

double degree, twinning, dan  credit earning 
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b. Bidang Riset, PPM, dan Kerja Sama 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pendirian Pusat Studi Bahasa Jepang Peneliti Proposal riset 

2.  Pendirian Pusat Studi Budaya Sunda Peneliti Proposal riset 

3.  Pelaksanaan riset bersama di tingkat regional. Lembaga riset regional Publikasi jurnal 

4.  Tutorial publikasi tingkat nasional terkareditasi. Peneliti Publikasi jurnal nasional terakreditasi. 

5.  Tutorial publikasi tingkat internasional. Peneliti Publikasi jurnal internasional. 

6.  Tutorial publikasi tingkat internasional bereputasi 

(Q4-Q1). 

Peneliti Publikasi jurnal (Q4-Q1). 

7.  Penugasan dosen sebagai reviewer jurnal. Dosen yang berkompetensi sebagai reviewer 

jurnal 

Publikasi jurnal. 

8.  Penugasan dosen sebagai peer 

reviewer/colabolator 

Dosen yang berkompetensi sebagai peer 

reviewer/colaborator 

Publikasi jurnal 

9.  Pelaksanaan riset dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga peneliti. Tenaga peneliti mahasiswa yang berkompeten. 

10.  Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

regional 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat regional. 

11.  Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

nasional. 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat nasional. 

12.  Tutorial publikasi ilmiah untuk sitasi Peneliti. Publikasi jurnal. 
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13.  PPM terintegrasi dengan riset Tim PPM. Publikasi jurnal. 

14.  Pengembangan desa binaan Tim PPM dan peneliti. Desa binaan. 

15.  Pendampingan penulisan artikel PPM untuk 

publikasi di jurnal-jurnal PPM 

Tim PPM Publikasi jurnal 

16.  Pelaksanaan PPM dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga pembantu PPM. Tenaga pembantu PPM yang berkompeten. 

17.  Pendampingan pendaftaran hak kekayaan Dosen HaKI terdaftar. 

18.  Pemetaan riset yag bersifat inovasi sehingga 

dapat dimanfaatkan pengguna. 

Peneliti Produk inovasi. 

19.  Pemetaan dan pembuatan produk unggulan 

fakultas, 

Dosen Produk unggulan. 

20.  Membangun jejaring kerja sama institusi 

nasional, regional, internasional 

Institusi nasional, regional, dan internasional Mitra kerja sama 

21.  Membangun jejaring kerja sama institusi non 

akademik tingkat nasional, regional, internasional 

Institusi non akademik tingkat nasional, regional, 

dan internasional 

Mitra kerjasama. 

22.  Membangun jejaring kerja sama penyerapan 

lulusan  

Institusi nasional, regional, dan internasional Penyerapan lulusan. 

23.  Membangun jejaring kerja sama pemberi 

beasiswa 

Institusi nasional, regional, dan internasional Penerima beasiswa. 
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5.3 Tahun 2017 

 

5.3.1 Bidang Sumber Daya 

 

  a. Bidang Sumber Daya Manusia  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pendampingan oleh Guru Besar Dosen Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Lektor Kepala ke Guru Besar 

2.  Pendampingan oleh Guru Besar dan Lektor 

Kepala  

Dosen Lektor dengan kualifikasi Magister Pengajuan dosen Lektor ke Lektor Kepala 

3.  Pendampingan oleh Lektor Kepala Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Asisten Ahli ke Lektor 

4.  Pengajuan formasi berdasarkan rasio dosen dan 

mahasiswa 

SDM dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen FIB 

5.  Penugasan studi dosen ke jenjang Doktoral Dosen dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen kualifikasi Doktor 

6.  Pengajuan dosen untuk disertifikasi Dosen yang belum sertifikasi Penambahan dosen tersertifikasi 

7.  Penugasan dosen untuk pelatihan manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Penambahan dosen dengan sertifikasi 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

8.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

9.  Pembuatan joint research dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Joint research dengan perguruan tinggi di luar 

negeri 
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10.  Pembuatan publikasi bersama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Publikasi bersama dengan perguruan tinggi di 

luar negeri 

11.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

12.  Pengarusutamaan penelitian  Dosen Fakultas Ilmu Budaya Terfokusnya penelitian  

13.  Penugasan tenaga kependidikan untuk pelatihan 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan bersertifikasi manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

14.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

pelatihan keahlian khusus 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan terlatih 

15.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

uji kompetensi 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga memiliki kompetensi 

16.  Pengajuan tenaga kependidikan bersertifikat 

untuk menjadi tenaga fungsional 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional 
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b. Bidang Sarana dan Prasarana  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembuatan ruang dosen Direktorat sarana dan prasarana Universitas 

Padjadjaran 

Perencanaan pembangunan/ renovasi ruang 

dosen 

2.  Penambahan koleksi perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya  1000 judul buku baru 

3.  Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan data koleksi buku Fakultas Ilmu 

Budaya ke https://lib.unpad.ac.id/ 

4.  Peremajaan musholla, taman, wc, parkir, dll. Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

5.  Peremajaan gedung student center Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya 

yang representatif 

6.  Peremajaan sarana olahraga dan kesenian Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya 

Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

7.  Penambahan laboratorium baru Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya 

8.  Pemeliharaan laboratorium yang ada Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

9.  Penambahan Infocus Gedung B, C, dan D Fakultas Ilmu Budaya Alat belajar yang memadai 

10.  Penambahan Laptop Perkantoran Alat kerja yang memadai 

11.  Penambahan ruang belajar 

 

Gedung D Fakultas Ilmu Budaya Ruang belajar pascasarjana 
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12.  Peremajaan ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 
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5.3.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

akademik 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang akademik 

2.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

kepegawaian 

Tenaga kependidikan bidang kepegawaian 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang kepegawaian 

3.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

keuangan 

Tenaga kependidikan bidang keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang keuangan 

4.  Pelatihan pemberian layanan di bidang sarana 

dan prasarana 

Tenaga kependidikan bidang sarana prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang sarana prasarana 

5.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

penjaminan mutu 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang penjaminan mutu 

6.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

akademik 

SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

7.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

8.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

keuangan 

SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

9.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

sarana dan prasarana 

 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 
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10.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

penjaminan mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

11.  Pembuatan dokumen SOP di bidang akademik SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

12.  Pembuatan dokumen SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

13.  Pembuatan dokumen SOP di bidang keuangan SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

14.  Pembuatan dokumen SOP di bidang sarana 

prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

15.  Pembuatan dokumen SOP di bidang penjaminan 

mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

16.  Penyusunan analisis beban kinerja tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

17.  Penyusunan analisis beban kinerja pejabat 

pengelola 

Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

18.  Penguatan sistem teknologi informasi penguatan 

tata kelola 

Tenaga kependidikan bidang sitem informasi 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Efektifitas dalam mengelola Fakultas Ilmu Budaya 

19.  Pelatihan manajemen bagi tenaga kependidikan Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas tenaga kependidikan Fakultas 

Ilmu Budaya dalam melakukan pelayanan  

20.  Pelatihan kepemimpinan bagi tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian tenaga kependidikan Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 
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21.  Pelatihan manajemen bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan  

22.  Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 

23.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

akademik 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang akademik 

24.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada para tenaga kependidikan terkait 

pelayanan kepegawaian 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang kepegawaian 

25.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan proma 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

keuangan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang keuangan 

26.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

sarana dan prasarana 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang sarana dan 

prasaran 
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5.3.3 Bidang Sistem Informasi 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembaharuan informasi website Fakultas Ilmu 

Budaya 

Kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya Berita-berita di www.fib.unpad.ac.id 

2.  Pembuatan website unit kerja Fakultas Ilmu 

Budaya 

Sub laman unit kerja untuk Departemen di 

www.fib.unpad.ac.id 

Sub laman untuk departemen 

3.  Pembaharuan informasi facebook Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://id-id.facebook.com/fibunpad/ Postingan di https://id-

id.facebook.com/fibunpad/ 

4.  Pembaharuan informasi instagram Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ Postingan di 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ 

5.  Pelatihan pembuatan e-learning Dosen FIB Unpad Draft e-learning 

6.  Pembuatan e-learning www.fib.unpad.ac.id E-learning Prodi Sastra Perancis dan Prodi Sastra 

Sunda 
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5.3.4 Bidang Tridharma Perguruan Tinggi 

 

a. Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Peninjauan/Restrukturisasi ulang kurikulum 

berbasis transformasi 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

2.  Studi banding  dalam rangka Peninjauan/ 

Restrukturisasi dan perubahan kurikulum 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

3.  Pemetaan ulang kompetensi utama dan 

kompetensi pendukung berbasis KKNI 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen Pemetaan Kompetensi Utama Lulusan 

berbasis KKNI 

4.  Perubahan pembobotan sks mata kuliah Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen perubahan pembobotan sks mata 

kuliah 

5.  Peningkatan  peran dosen wali Dosen tetap FIB SOP pembimbingan mahasiswa oleh dosen wali 

6.  Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI 

Sarana dan Prasarana Fakultas Sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas 

7.  Perubahan sistem pembimbingan tugas akhir Program Studi SOP sistem pembimbingan tugas akhir yang 

direvisi 

8.  Revisi buku pedoman penyusunan tugas akhir Tim penyusun buku pedoman fakultas dan prodi Buku pedoman penyusunan tugas akhir yang 

direvisi 
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9.  Membuat bank judul tugas akhir mahasiswa 

 

Departemen dan Prodi Terinvetarisirnya road map penelitian dosen dan 

judul-judul tugas akhir mahasiswa yang in-line 

dengan road map penelitian tersebut 

10. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen yang terkait dengan tema tugas 

akhir mahasiswa ybs. 

Departemen dan Prodi Tugas akhir dengan judul-judul yang in-line 

dengan penelitian dosen 

11. Merumuskan ulang metode pembelajaran. Prodi Metode pembelajaran yang terbarukan 

12. Menyempurnakan RPKPS dan SAP untuk seluruh 

mata kuliah umum dan mata kuliah prodi 

Prodi Dokumen RPKPS dan SAP 

13. Memberikan kesempatan remediasi bagi 

mahasiswa yang membutuhkan perbaikan nilai 

Mahasiswa Dokumen nilai hasil remediasi 

14. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat nasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

15. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat internasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

16. Melakukan pemetaan mahasiswa calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

17. Melakukan verifikasi data calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

18. Melakukan pemetaan potensi sumber beasiswa 

baru 

 

Institusi pemberi beasiswa Dokumen pendataan lembaga pemberi beasiswa 

potensial 
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19. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/ 

lembaga yang berpotensi menjadi penyedia 

beasiswa 

Institusi pemberi beasiswa Lembaga pemberi beasiswa yang baru 

20. Menjalin kerjasama dengan alumni sebagai calon 

donatur beasiswa mandiri 

Alumni Data alumni pemberi beasiswa mandiri 

21. Memperkuat fungsi career development center 

(CDC) Fakultas. 

Alumni dan Mahasiswa Singkatnya masa tunggu lulusan 

22. Melakukan integrasi program magang ke dalam 

kurikulum. 

Mahasiswa Terintegrasinya kegiatan magang ke dalam 

kurikulum 

23. Melakukan pemetaan pengguna lulusan melalui 

tracer study  

Alumni Dokumen tracer study 

24. Menyelenggarakan job fair. Mahasiswa dan alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

25. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam 

rekrutmen lulusan 

Alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

26. Mengadakan pembekalan memasuki dunia kerja 

(workshop) 

Mahasiswa Peningkatan softskill lulusan 

27. Mengikutsertakan dosen FIB dalam pelatihan 

assesor uji kompetensi. 

Dosen Sertifikat kompetensi 

28. Melaksanakan pendampingan ujian kompetensi 

bahasa. 

 

 

Mahasiswa Sertifikat kelulusan Uji kompetensi bahasa 
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29. Melakukan pemetaan kompetisi tingkat nasional 

dan internasional sesuai bidang ilmu prodi 

Prodi dan HIMA Data kompetisi tingkat nasional dan internasional 

yang dapat diikuti para mahasiswa sesuai bidang 

ilmu prodi 

30. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

31. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

32. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

33. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI dan Multieven 

lainnya 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

34. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa  Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

35. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

36. Mengkoordinasikan Program Kreativitas 

Mahasiswa di seluruh unit kerja Fakultas. 

Prodi dan Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

37. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait 

program kreativitas mahasiswa kepada seluruh 

mahasiswa FIB 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 
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38. Melaksanakan pembekalan bagi para dosen 

calon pembimbing kelompok PKM 

Dosen pembimbing PKM Proposal Kreativitas Mahasiswa yang berkualitas 

39. Melakukan pelatihan penulisan proposal PKM Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

40. Melakukan  Pendampingan penulisan proposal 

PKM 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

41. Melakukan pembimbingan intensif kepada tim 

PKM yang didanai oleh DIKTI untuk bersaing di 

ajang PIMNAS 

Tim PKM Medali PIMNAS 

42. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas dalam Negeri, salah satunya melalui 

program PERMATA DIKTI. 

Mahasiswa  Credit transfer peserta student exchange 

43. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi nasional. 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 

44. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah nasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

45. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas Luar Negeri 

Mahasiswa Credit transfer peserta student exchange 

46. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi internasional. 

 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 
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47. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah internasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

48. Melakukan pelatihan penulisan proposal 

kewirausahaan 

Mahasiswa Proposal Kewirausahaan 

49. Melakukan pendampingan kegiatan 

kewirausahaan 

Mahasiswa Wirausaha mahasiswa 

50. Melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan 

mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan 

Tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

51. Mengoptimalkan penggunaan pusat inkubasi 

bisnis fakultas 

Pendamping dan tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

52. Melakukan integrasi kewirausahaan dengan 

perkuliahan 

Dosen dan mahasiswa Terintegrasinya kewirausahaan dalam kurikulum 

53. Meningkatkan kerjasama akademik dengan 

universitas luar negeri. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan kerjasama akademik  

54. Peningkatan implementasi MoU dan MoA yang 

telah terjalin dengan Universitas di Luar Negeri, 

terutama dalam hal pertukaran pelajar. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan jumlah mahasiswa peserta student 

exchange 

55. Meningkatkan jumlah program double degree, 

twinning, dan  credit earning 

Mahasiswa  Peningkatan jumlah mahasiswa peserta program 

double degree, twinning, dan credit earning 
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b. Bidang Riset, PPM,  dan Kerja Sama 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1. Pelaksanaan riset bersama di tingkat regional. Lembaga riset regional Publikasi jurnal 

2. Tutorial publikasi tingkat nasional terkareditasi. Peneliti Publikasi jurnal nasional terakreditasi. 

3. Tutorial publikasi tingkat internasional. Peneliti Publikasi jurnal internasional. 

4. Tutorial publikasi tingkat internasional bereputasi 

(Q4-Q1). 

Peneliti Publikasi jurnal (Q4-Q1). 

5. Penugasan dosen sebagai reviewer jurnal. Dosen yang berkompetensi sebagai reviewer 

jurnal 

Publikasi jurnal. 

6. Penugasan dosen sebagai peer 

reviewer/colabolator 

Dosen yang berkompetensi sebagai peer 

reviewer/colaborator 

Publikasi jurnal 

7. Pelaksanaan riset dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga peneliti. Tenaga peneliti mahasiswa yang berkompeten. 

8. Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

regional 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat regional. 

9. Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

nasional. 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat nasional. 

10. Tutorial publikasi ilmiah untuk sitasi Peneliti. Publikasi jurnal. 

11. PPM terintegrasi dengan riset Tim PPM. Publikasi jurnal. 

12. Pengembangan desa binaan Tim PPM dan peneliti. Desa binaan. 
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13. Pendampingan penulisan artikel PPM untuk 

publikasi di jurnal-jurnal PPM 

Tim PPM Publikasi jurnal 

14. Pelaksanaan PPM dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga pembantu PPM. Tenaga pembantu PPM yang berkompeten. 

15. Pendampingan pendaftaran hak kekayaan Dosen HaKI terdaftar. 

16. 

17. 

Pemetaan riset yag bersifat inovasi sehingga 

dapat dimanfaatkan pengguna. 

Peneliti Produk inovasi. 

18. Pemetaan dan pembuatan produk unggulan 

fakultas, 

Dosen Produk unggulan. 

19. Membangun jejaring kerja sama institusi 

nasional, regional, internasional 

Institusi nasional, regional, dan internasional Mitra kerja sama 

20. Membangun jejaring kerja sama institusi non 

akademik tingkat nasional, regional, internasional 

Institusi non akademik tingkat nasional, regional, 

dan internasional 

Mitra kerjasama. 

21. Membangun jejaring kerja sama penyerapan 

lulusan  

Institusi nasional, regional, dan internasional Penyerapan lulusan. 

22. Membangun jejaring kerja sama pemberi 

beasiswa 

Institusi nasional, regional, dan internasional Penerima beasiswa. 
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5.4 Tahun 2018 

 

5.4.1 Bidang Sumber Daya 

 

  a. Bidang Sumber Daya Manusia  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pendampingan oleh Guru Besar Dosen Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Lektor Kepala ke Guru Besar 

2.  Pendampingan oleh Guru Besar dan Lektor 

Kepala  

Dosen Lektor dengan kualifikasi Magister Pengajuan dosen Lektor ke Lektor Kepala 

3.  Pendampingan oleh Lektor Kepala Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Asisten Ahli ke Lektor 

4.  Pengajuan formasi berdasarkan rasio dosen dan 

mahasiswa 

SDM dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen FIB 

5.  Penugasan studi dosen ke jenjang Doktoral Dosen dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen kualifikasi Doktor 

6.  Pengajuan dosen untuk disertifikasi Dosen yang belum sertifikasi Penambahan dosen tersertifikasi 

7.  Penugasan dosen untuk pelatihan manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Penambahan dosen dengan sertifikasi 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

8.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

9.  Pembuatan joint research dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Joint research dengan perguruan tinggi di luar 

negeri 
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10.  Pembuatan publikasi bersama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Publikasi bersama dengan perguruan tinggi di 

luar negeri 

11.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

12.  Pengarusutamaan penelitian  Dosen Fakultas Ilmu Budaya Terfokusnya penelitian  

13.  Penugasan tenaga kependidikan untuk pelatihan 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan bersertifikasi manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

14.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

pelatihan keahlian khusus 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan terlatih 

15.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

uji kompetensi 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga memiliki kompetensi 

16.  Pengajuan tenaga kependidikan bersertifikat 

untuk menjadi tenaga fungsional 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional 
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b. Bidang Sarana dan Prasarana 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembuatan ruang dosen Lantai 2 gedung B Fakultas Ilmu Budaya Renovasi ruang dosen 

2.  Penambahan koleksi perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya  1000 judul buku baru 

3.  Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan data koleksi buku Fakultas Ilmu 

Budaya ke https://lib.unpad.ac.id/ 

4.  Peremajaan musholla, taman, wc, parkir, dll. Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

5.  Peremajaan gedung student center Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya 

yang representatif 

6.  Peremajaan sarana olahraga dan kesenian Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya 

Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

7.  Penambahan laboratorium baru Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya 

8.  Pemeliharaan laboratorium yang ada Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

9.  Penambahan Infocus Gedung B, C, dan D Fakultas Ilmu Budaya Alat belajar yang memadai 

10.  Penambahan Laptop Perkantoran Alat kerja yang memadai 

11.  Penambahan ruang belajar Gedung D Fakultas Ilmu Budaya Ruang belajar pascasarjana 

12.  Peremajaan ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 
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5.4.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

akademik 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang akademik 

2.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

kepegawaian 

Tenaga kependidikan bidang kepegawaian 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang kepegawaian 

3.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

keuangan 

Tenaga kependidikan bidang keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang keuangan 

4.  Pelatihan pemberian layanan di bidang sarana 

dan prasarana 

Tenaga kependidikan bidang sarana prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang sarana prasarana 

5.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

penjaminan mutu 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang penjaminan mutu 

6.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

akademik 

SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

7.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

8.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

keuangan 

SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

9.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

sarana dan prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 
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10.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

penjaminan mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

11.  Pembuatan dokumen SOP di bidang akademik SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

12.  Pembuatan dokumen SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

13.  Pembuatan dokumen SOP di bidang keuangan SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

14.  Pembuatan dokumen SOP di bidang sarana 

prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

15.  Pembuatan dokumen SOP di bidang penjaminan 

mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

16.  Penyusunan analisis beban kinerja tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

17.  Penyusunan analisis beban kinerja pejabat 

pengelola 

Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

18.  Penguatan sistem teknologi informasi penguatan 

tata kelola 

Tenaga kependidikan bidang sitem informasi 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Efektifitas dalam mengelola Fakultas Ilmu Budaya 

19.  Pelatihan manajemen bagi tenaga kependidikan Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas tenaga kependidikan Fakultas 

Ilmu Budaya dalam melakukan pelayanan  

20.  Pelatihan kepemimpinan bagi tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian tenaga kependidikan Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 
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21.  Pelatihan manajemen bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan  

22.  Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 

23.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

akademik 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang akademik 

24.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada para tenaga kependidikan terkait 

pelayanan kepegawaian 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang kepegawaian 

25.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan proma 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

keuangan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang keuangan 

26.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

sarana dan prasarana 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang sarana dan 

prasaran 
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5.4.3 Bidang Sistem Informasi 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembaharuan informasi website Fakultas Ilmu 

Budaya 

Kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya Berita-berita di www.fib.unpad.ac.id 

2.  Pembuatan website unit kerja Fakultas Ilmu 

Budaya 

Sub laman unit kerja untuk Departemen di 

www.fib.unpad.ac.id 

Sub laman untuk departemen 

3.  Pembaharuan informasi facebook Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://id-id.facebook.com/fibunpad/ Postingan di https://id-

id.facebook.com/fibunpad/ 

4.  Pembaharuan informasi instagram Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ Postingan di 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ 

5.  Pelatihan pembuatan e-learning Dosen FIB Unpad Draft e-learning 

6.  Pembuatan e-learning www.fib.unpad.ac.id E-learning Prodi Sastra Perancis, Prodi Sastra 

Sunda, Prodi Sastra Inggris dan Prodi Sastra 

Indonesia 
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5.4.4 Bidang Tridharma Perguruan Tinggi 

 

a. Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Lokakarya pendirian Program Studi Diploma-IV 

Bahasa dan Budaya Korea 

Program Studi Dokumen pendirian 

2.  Peninjauan/Restrukturisasi ulang kurikulum 

berbasis transformasi 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

3.  Studi banding  dalam rangka 

Peninjauan/Restrukturisasi dan perubahan 

kurikulum 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

4.  Pemetaan ulang kompetensi utama dan 

kompetensi pendukung berbasis KKNI 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen Pemetaan Kompetensi Utama Lulusan 

berbasis KKNI 

5.  Perubahan pembobotan sks mata kuliah Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen perubahan pembobotan sks mata 

kuliah 

6.  Peningkatan  peran dosen wali Dosen tetap FIB SOP pembimbingan mahasiswa oleh dosen wali 

7.  Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI 

Sarana dan Prasarana Fakultas Sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas 

8.  Perubahan sistem pembimbingan tugas akhir 

 

Program Studi SOP sistem pembimbingan tugas akhir yang 

direvisi 
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9.  Revisi buku pedoman penyusunan tugas akhir 

 

Tim penyusun buku pedoman fakultas dan prodi Buku pedoman penyusunan tugas akhir yang 

direvisi 

10.  Membuat bank judul tugas akhir mahasiswa 

 

Departemen dan Prodi Terinvetarisirnya road map penelitian dosen dan 

judul-judul tugas akhir mahasiswa yang in-line 

dengan road map penelitian tersebut 

10. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen yang terkait dengan tema tugas 

akhir mahasiswa ybs. 

Departemen dan Prodi Tugas akhir dengan judul-judul yang in-line 

dengan penelitian dosen 

11. Merumuskan  ulang metode pembelajaran. Prodi Metode pembelajaran yang terbarukan 

12. Menyempurnakan RPKPS dan SAP untuk seluruh 

mata kuliah umum dan mata kuliah prodi 

Prodi Dokumen RPKPS dan SAP 

13. Memberikan  kesempatan remediasi bagi 

mahasiswa yang membutuhkan perbaikan nilai 

Mahasiswa Dokumen nilai hasil remediasi 

14. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat nasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

15. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat internasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

16. Melakukan pemetaan mahasiswa calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

17. Melakukan verifikasi data calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 
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18. Melakukan pemetaan potensi sumber beasiswa 

baru 

Institusi pemberi beasiswa Dokumen pendataan lembaga pemberi beasiswa 

potensial 

19. Meningkatkan kerjasama dengan 

instansi/lembaga yang berpotensi menjadi 

penyedia beasiswa 

Institusi pemberi beasiswa Lembaga pemberi beasiswa yang baru 

20. Menjalin kerjasama dengan alumni sebagai calon 

donatur beasiswa mandiri 

Alumni Data alumni pemberi beasiswa mandiri 

21. Memperkuat fungsi career development center 

(CDC) Fakultas. 

Alumni dan Mahasiswa Singkatnya masa tunggu lulusan 

22. Melakukan integrasi program magang ke dalam 

kurikulum. 

Mahasiswa Terintegrasinya kegiatan magang ke dalam 

kurikulum 

23. Melakukan pemetaan pengguna lulusan melalui 

tracer study  

Alumni Dokumen tracer study 

24. Menyelenggarakan job fair. Mahasiswa dan alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

25. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam 

rekrutmen lulusan 

Alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

26. Mengadakan pembekalan memasuki dunia kerja 

(workshop) 

Mahasiswa Peningkatan softskill lulusan 

27. Mengikutsertakan dosen FIB dalam pelatihan 

assesor uji kompetensi. 

Dosen Sertifikat kompetensi 

28. Melaksanakan pendampingan ujian kompetensi 

bahasa. 

Mahasiswa Sertifikat kelulusan Uji kompetensi bahasa 
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29. Melakukan pemetaan kompetisi tingkat nasional 

dan internasional sesuai bidang ilmu prodi 

Prodi dan HIMA Data kompetisi tingkat nasional dan internasional 

yang dapat diikuti para mahasiswa sesuai bidang 

ilmu prodi 

30. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

31. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

32. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

33. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI dan Multieven 

lainnya 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

34. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa  Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

35. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

36. Mengkoordinasikan Program Kreativitas 

Mahasiswa di seluruh unit kerja Fakultas. 

Prodi dan Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

37. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait 

program kreativitas mahasiswa kepada seluruh 

mahasiswa FIB 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 
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38. Melaksanakan pembekalan bagi para dosen 

calon pembimbing kelompok PKM 

Dosen pembimbing PKM Proposal Kreativitas Mahasiswa yang berkualitas 

39. Melakukan pelatihan penulisan proposal PKM Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

40. Melakukan  Pendampingan penulisan proposal 

PKM 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

41. Melakukan pembimbingan intensif kepada tim 

PKM yang didanai oleh DIKTI untuk bersaing di 

ajang PIMNAS 

Tim PKM Medali PIMNAS 

42. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas dalam Negeri, salah satunya melalui 

program PERMATA DIKTI. 

Mahasiswa  Credit transfer peserta student exchange 

43. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi nasional. 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 

44. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah nasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

45. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas Luar Negeri 

Mahasiswa Credit transfer peserta student exchange 

46. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi internasional. 

 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 
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47. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah internasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

48. Melakukan pelatihan penulisan proposal 

kewirausahaan 

Mahasiswa Proposal Kewirausahaan 

49. Melakukan pendampingan kegiatan 

kewirausahaan 

Mahasiswa Wirausaha mahasiswa 

50. Melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan 

mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan 

Tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

51. Mengoptimalkan penggunaan pusat inkubasi 

bisnis fakultas 

Pendamping dan tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

52. Melakukan integrasi kewirausahaan dengan 

perkuliahan 

Dosen dan mahasiswa Terintegrasinya kewirausahaan dalam kurikulum 

53. Meningkatkan kerjasama akademik dengan 

universitas luar negeri. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan kerjasama akademik  

54. Peningkatan implementasi MoU dan MoA yang 

telah terjalin dengan Universitas di Luar Negeri, 

terutama dalam hal pertukaran pelajar. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan jumlah mahasiswa peserta student 

exchange 

55. Meningkatkan jumlah program double degree, 

twinning, dan credit earning 

Mahasiswa  Peningkatan jumlah mahasiswa peserta program 

double degree, twinning, dan credit earning 
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b. Bidang Riset, PPM,  dan Kerja Sama 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1. Pelaksanaan riset bersama di tingkat regional. Lembaga riset regional Publikasi jurnal 

2. Tutorial publikasi tingkat nasional terkareditasi. Peneliti Publikasi jurnal nasional terakreditasi. 

3. Tutorial publikasi tingkat internasional. Peneliti Publikasi jurnal internasional. 

4. Tutorial publikasi tingkat internasional bereputasi 

(Q4-Q1). 

Peneliti Publikasi jurnal (Q4-Q1). 

5. Penugasan dosen sebagai reviewer jurnal. Dosen yang berkompetensi sebagai reviewer 

jurnal 

Publikasi jurnal. 

6. Penugasan dosen sebagai peer 

reviewer/colabolator 

Dosen yang berkompetensi sebagai peer 

reviewer/colaborator 

Publikasi jurnal 

7. Pelaksanaan riset dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga peneliti. Tenaga peneliti mahasiswa yang berkompeten. 

8. Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

regional 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat regional. 

9. Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

nasional. 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat nasional. 

10. Tutorial publikasi ilmiah untuk sitasi Peneliti. Publikasi jurnal. 

11. PPM terintegrasi dengan riset Tim PPM. Publikasi jurnal. 

12. Pengembangan desa binaan Tim PPM dan peneliti. Desa binaan. 



112 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

13. Pendampingan penulisan artikel PPM untuk 

publikasi di jurnal-jurnal PPM 

Tim PPM Publikasi jurnal 

14. Pelaksanaan PPM dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga pembantu PPM. Tenaga pembatu PPM yang berkompeten. 

15. Pendampingan pendaftaran hak kekayaan Dosen HaKI terdaftar. 

16. 

17. 

Pemetaan riset yag bersifat inovasi sehingga 

dapat dimanfaatkan pengguna. 

Peneliti Produk inovasi. 

18. Pemetaan dan pembuatan produk unggulan 

fakultas, 

Dosen Produk unggulan. 

19. Pengelolaan penerbitan jurnal PPM Dosen dan tenaga kependidikan yang 

berkompeten sebagai pengelola jurnal 

Jurnal PPM 

20. Membangun jejaring kerja sama institusi 

nasional, regional, internasional 

Institusi nasional, regional, dan internasional Mitra kerja sama 

21. Membangun jejaring kerja sama institusi non 

akademik tingkat nasional, regional, internasional 

Institusi non akademik tingkat nasional, regional, 

dan internasional 

Mitra kerjasama. 

22. Membangun jejaring kerja sama penyerapan 

lulusan  

Institusi nasional, regional, dan internasional Penyerapan lulusan. 

23. Membangun jejaring kerja sama pemberi 

beasiswa. 

Institusi nasional, regional, dan internasional Penerima beasiswa. 
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5.5 Tahun 2019 

 

5.5.1 Bidang Sumber Daya 

 

  a. Bidang Sumber Daya Manusia 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pendampingan oleh Guru Besar Dosen Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Lektor Kepala ke Guru Besar 

2.  Pendampingan oleh Guru Besar dan Lektor 

Kepala  

Dosen Lektor dengan kualifikasi Magister Pengajuan dosen Lektor ke Lektor Kepala 

3.  Pendampingan oleh Lektor Kepala Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor Pengajuan dosen Asisten Ahli ke Lektor 

4.  Pengajuan formasi berdasarkan rasio dosen dan 

mahasiswa 

SDM dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen FIB 

5.  Penugasan studi dosen ke jenjang Doktoral Dosen dengan kualifikasi Magister Penambahan dosen kualifikasi Doktor 

6.  Pengajuan dosen untuk disertifikasi Dosen yang belum sertifikasi Penambahan dosen tersertifikasi 

7.  Penugasan dosen untuk pelatihan manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Penambahan dosen dengan sertifikasi 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

8.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

9.  Pembuatan joint research dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Joint research dengan perguruan tinggi di luar 

negeri 
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10.  Pembuatan publikasi bersama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri 

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Publikasi bersama dengan perguruan tinggi di 

luar negeri 

11.  Penambahan kerja sama dengan perguruan 

tinggi di luar negeri  

Perguruan tinggi di luar negeri unggulan Kerja sama dengan perguruan tinggi di luar 

negeri  

12.  Pengarusutamaan penelitian  Dosen Fakultas Ilmu Budaya Terfokusnya penelitian  

13.  Penugasan tenaga kependidikan untuk pelatihan 

manajemen dan/ atau kepemimpinan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan bersertifikasi manajemen 

dan/ atau kepemimpinan 

14.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

pelatihan keahlian khusus 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan terlatih 

15.  Penugasan tenaga kependidikan untuk mengikuti 

uji kompetensi 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga memiliki kompetensi 

16.  Pengajuan tenaga kependidikan bersertifikat 

untuk menjadi tenaga fungsional 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional 
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b. Bidang Sarana dan Prasarana 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembuatan ruang dosen Lantai 2 gedung B Fakultas Ilmu Budaya Perawatan oleh kontraktor ruang dosen 

2.  Penambahan koleksi perpustakaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya  1000 judul buku baru 

3.  Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Penambahan data koleksi buku Fakultas Ilmu 

Budaya ke https://lib.unpad.ac.id/ 

4.  Peremajaan musholla, taman, wc, parkir, dll. Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya Sarana umum Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 

5.  Peremajaan gedung student center Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya Gedung student center Fakultas Ilmu Budaya 

yang representatif 

6.  Peremajaan sarana olahraga dan kesenian Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya 

Fasiltas sarana olahraga dan kesenian Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

7.  Penambahan laboratorium baru Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya 

8.  Pemeliharaan laboratorium yang ada Laboratorium Bahasa gedung C Fakultas Ilmu 

Budaya 

Laboratorium bahasa dan multi media Fakultas 

Ilmu Budaya yang representatif 

9.  Penambahan Infocus Gedung B, C, dan D Fakultas Ilmu Budaya Alat belajar yang memadai 

10.  Penambahan Laptop Perkantoran Alat kerja yang memadai 

11.  Penambahan ruang belajar Gedung D Fakultas Ilmu Budaya Ruang belajar pascasarjana 

12.  Peremajaan ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif 
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13.  Penambahan/ renov ruang sidang Gedung A Fakultas Ilmu Budaya Ruang sidang Fakultas Ilmu Budaya yang 

representatif untuk sidang terbuka S3 
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5.5.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan  

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

akademik 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang akademik 

2.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

kepegawaian 

Tenaga kependidikan bidang kepegawaian 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang kepegawaian 

3.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

keuangan 

Tenaga kependidikan bidang keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang keuangan 

4.  Pelatihan pemberian layanan di bidang sarana 

dan prasarana 

Tenaga kependidikan bidang sarana prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang sarana prasarana 

5.  Pelatihan pemberian pelayanan di bidang 

penjaminan mutu 

Pengelola program studi Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Penambahan SOP di bidang penjaminan mutu 

6.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

akademik 

SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

7.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

8.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

keuangan 

SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

9.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

sarana dan prasarana 

 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 
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10.  Peninjauan ulang pembuatan SOP di bidang 

penjaminan mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

11.  Pembuatan dokumen SOP di bidang akademik SOP bidang akademik Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan akademik Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

12.  Pembuatan dokumen SOP di bidang 

kepegawaian 

SOP bidang kepegawaian Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan kepegawaian Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

13.  Pembuatan dokumen SOP di bidang keuangan SOP bidang keuangan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan keuangan Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

14.  Pembuatan dokumen SOP di bidang sarana 

prasarana 

SOP bidang sarana dan prasarana Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan sarana dan prasarana 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

15.  Pembuatan dokumen SOP di bidang penjaminan 

mutu 

SOP bidang penjaminan mutu Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Padjadjaran 

Perbaikan SOP pelayanan penjaminan mutu 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

16.  Penyusunan analisis beban kinerja tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

17.  Penyusunan analisis beban kinerja pejabat 

pengelola 

Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Optimalisasi dan pemerataan beban kinerja 

pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

18.  Penguatan sistem teknologi informasi penguatan 

tata kelola 

Tenaga kependidikan bidang sitem informasi 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Efektifitas dalam mengelola Fakultas Ilmu Budaya 

19.  Pelatihan manajemen bagi tenaga kependidikan Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas tenaga kependidikan Fakultas 

Ilmu Budaya dalam melakukan pelayanan  

20.  Pelatihan kepemimpinan bagi tenaga 

kependidikan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian tenaga kependidikan Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 
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21.  Pelatihan manajemen bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Profesionalitas pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan  

22.  Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pengelola Pejabat pengelola Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Kemandirian pejabat pengelola Fakultas Ilmu 

Budaya dalam melakukan pelayanan 

23.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

akademik 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang akademik 

24.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada para tenaga kependidikan terkait 

pelayanan kepegawaian 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang kepegawaian 

25.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan proma 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

keuangan 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang keuangan 

26.  Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima 

kepada tenaga kependidikan terkait pelayanan 

sarana dan prasarana 

Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran 

Pelayanan prima dalam bidang sarana dan 

prasaran 
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5.5.3 Bidang Sistem Informasi 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Pembaharuan informasi website Fakultas Ilmu 

Budaya 

Kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya Berita-berita di www.fib.unpad.ac.id 

2.  Pembuatan website unit kerja Fakultas Ilmu 

Budaya 

Sub laman unit kerja untuk Departemen di 

www.fib.unpad.ac.id 

Sub laman untuk departemen 

3.  Pembaharuan informasi facebook Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://id-id.facebook.com/fibunpad/ Postingan di https://id-

id.facebook.com/fibunpad/ 

4.  Pembaharuan informasi instagram Fakultas Ilmu 

Budaya 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ Postingan di 

https://www.instagram.com/fib.unpad/ 

5.  Pelatihan pembuatan e-learning Dosen FIB Unpad Draft e-learning 

6.  Pembuatan e-learning www.fib.unpad.ac.id E-learning Prodi Sastra Perancis, Prodi Sastra 

Sunda, Prodi Sastra Inggris, Prodi Sastra 

Indonesia, Prodi Ilmu Sejarah, Prodi Sastra 

Jepang, Prodi sastra Jerman, Prodi Sastra Rusia, 

dan Prodi sastra Arab 
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5.5.4  Bidang Tridharma Perguruan Tinggi 

 

a. Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1.  Lokakarya pendirian Program Studi Diploma-IV 

Bahasa dan Budaya Jepang 

Program Studi Dokumen pendirian 

2.  Lokakarya pendirian Program Studi Diploma-IV 

Usaha Perjalanan Wisata 

Program Studi Dokumen pendirian 

3.  Peninjauan/Restrukturisasi ulang kurikulum 

berbasis transformasi 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

4.  Studi banding  dalam rangka 

Peninjauan/Restrukturisasi dan perubahan 

kurikulum 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen kurikulum 

5.  Pemetaan ulang kompetensi utama dan 

kompetensi pendukung berbasis KKNI 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen Pemetaan Kompetensi Utama Lulusan 

berbasis KKNI 

6.  Perubahan pembobotan sks mata kuliah 

 

Tim penyusun kurikulum Fakultas dan Prodi Dokumen perubahan pembobotan sks mata 

kuliah 

7.  Peningkatan  peran dosen wali Dosen tetap FIB SOP pembimbingan mahasiswa oleh dosen wali 

8.  Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI 

Sarana dan Prasarana Fakultas Sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas 
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9.  Perubahan sistem pembimbingan tugas akhir Program Studi SOP sistem pembimbingan tugas akhir yang 

direvisi 

10.  Revisi buku pedoman penyusunan tugas akhir 

 

Tim penyusun buku pedoman fakultas dan prodi Buku pedoman penyusunan tugas akhir yang 

direvisi 

11.  Membuat bank judul tugas akhir mahasiswa 

 

Departemen dan Prodi Terinvetarisirnya road map penelitian dosen dan 

judul-judul tugas akhir mahasiswa yang in-line 

dengan road map penelitian tersebut 

10. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen yang terkait dengan tema tugas 

akhir mahasiswa ybs. 

Departemen dan Prodi Tugas akhir dengan judul-judul yang in-line 

dengan penelitian dosen 

11. Merumuskan  ulang metode pembelajaran. Prodi Metode pembelajaran yang terbarukan 

12. Menyempurnakan RPKPS dan SAP untuk seluruh 

mata kuliah umum dan mata kuliah prodi 

Prodi Dokumen RPKPS dan SAP 

13. Memberikan  kesempatan remediasi bagi 

mahasiswa yang membutuhkan perbaikan nilai 

Mahasiswa Dokumen nilai hasil remediasi 

14. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat nasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

15. Meningkatkan jumlah kuliah umum dengan 

pembicara dosen pakar tingkat internasional 

Mahasiswa Peningkatan kualitas capaian pembelajaran para 

mahasiswa 

16. Melakukan pemetaan mahasiswa calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 
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17. Melakukan verifikasi data calon penerima 

beasiswa 

Mahasiswa Dokumen mahasiswa calon penerima beasiswa 

18. Melakukan pemetaan potensi sumber beasiswa 

baru 

Institusi pemberi beasiswa Dokumen pendataan lembaga pemberi beasiswa 

potensial 

19. Meningkatkan kerjasama dengan 

instansi/lembaga yang berpotensi menjadi 

penyedia beasiswa 

Institusi pemberi beasiswa Lembaga pemberi beasiswa yang baru 

20. Menjalin kerjasama dengan alumni sebagai calon 

donatur beasiswa mandiri 

Alumni Data alumni pemberi beasiswa mandiri 

21. Memperkuat fungsi career development center 

(CDC) Fakultas. 

Alumni dan Mahasiswa Singkatnya masa tunggu lulusan 

22. Melakukan integrasi program magang ke dalam 

kurikulum. 

Mahasiswa Terintegrasinya kegiatan magang ke dalam 

kurikulum 

23. Melakukan pemetaan pengguna lulusan melalui 

tracer study  

Alumni Dokumen tracer study 

24. Menyelenggarakan job fair. Mahasiswa dan alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

25. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam 

rekrutmen lulusan 

Alumni Singkatnya masa tunggu lulusan 

26. Mengadakan pembekalan memasuki dunia kerja 

(workshop) 

Mahasiswa Peningkatan softskill lulusan 

27. Mengikutsertakan dosen FIB dalam pelatihan 

assesor uji kompetensi. 

Dosen Sertifikat kompetensi 



124 | R e n c a n a  S t r a t e g i s  F I B  U n p a d  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

28. Melaksanakan pendampingan ujian kompetensi 

bahasa. 

Mahasiswa Sertifikat kelulusan Uji kompetensi bahasa 

29. Melakukan pemetaan kompetisi tingkat nasional 

dan internasional sesuai bidang ilmu prodi 

 

Prodi dan HIMA Data kompetisi tingkat nasional dan internasional 

yang dapat diikuti para mahasiswa sesuai bidang 

ilmu prodi 

30. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

31. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

32. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

33. Melakukan pembinaan  dan pelatihan 

berkelanjutan untuk kompetisi yang 

diselenggarakan oleh DIKTI dan Multieven 

lainnya 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

34. Melakukan pelatihan persiapan menghadapi 

lomba 

Mahasiswa  Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

35. Melakukan pendampingan kepada tim yang ikut 

lomba 

Mahasiswa Medali, sertifikat, trofi hasil kompetisi 

36. Mengkoordinasikan Program Kreativitas 

Mahasiswa di seluruh unit kerja Fakultas. 

Prodi dan Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 
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37. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait 

program kreativitas mahasiswa kepada seluruh 

mahasiswa FIB 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

38. Melaksanakan pembekalan bagi para dosen 

calon pembimbing kelompok PKM 

Dosen pembimbing PKM Proposal Kreativitas Mahasiswa yang berkualitas 

39. Melakukan pelatihan penulisan proposal PKM Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

40. Melakukan  Pendampingan penulisan proposal 

PKM 

Mahasiswa Proposal Kreativitas Mahasiswa 

41. Melakukan pembimbingan intensif kepada tim 

PKM yang didanai oleh DIKTI untuk bersaing di 

ajang PIMNAS 

Tim PKM Medali PIMNAS 

42. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas dalam Negeri, salah satunya melalui 

program PERMATA DIKTI. 

Mahasiswa  Credit transfer peserta student exchange 

43. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi nasional. 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 

44. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah nasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

45. Meningkatkan mobility student melalui 

partisipasi dalam student exchange dengan 

Universitas Luar Negeri 

Mahasiswa Credit transfer peserta student exchange 
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46. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

kompetisi internasional. 

Mahasiswa Medali, sertifkat, trofi hasil kompetisi 

47. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

seminar ilmiah internasional 

Mahasiswa Sertifikat dan publikasi dalam bentuk prosiding 

maupun jurnal 

48. Melakukan pelatihan penulisan proposal 

kewirausahaan 

Mahasiswa Proposal Kewirausahaan 

49. Melakukan pendampingan kegiatan 

kewirausahaan 

Mahasiswa Wirausaha mahasiswa 

50. Melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan 

mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan 

Tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

51. Mengoptimalkan penggunaan pusat inkubasi 

bisnis fakultas 

Pendamping dan tim wirausaha mahasiswa Peningkatan laba wirausaha mahasiswa 

52. Melakukan integrasi kewirausahaan dengan 

perkuliahan 

Dosen dan mahasiswa Terintegrasinya kewirausahaan dalam kurikulum 

53. Meningkatkan kerjasama akademik dengan 

universitas luar negeri. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan kerjasama akademik  

54. Peningkatan implementasi MoU dan MoA yang 

telah terjalin dengan Universitas di Luar Negeri, 

terutama dalam hal pertukaran pelajar. 

Perguruan tinggi luar negeri mitra Peningkatan jumlah mahasiswa peserta student 

exchange 

55. Meningkatkan jumlah program double degree, 

twinning, dan credit earning 

Mahasiswa  Peningkatan jumlah mahasiswa peserta program 

double degree, twinning, dan credit earning 
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b. Bidang Riset, PPM,  dan Kerja Sama 

 

No Kegiatan Sasaran Luaran 

1. Pelaksanaan riset bersama di tingkat regional. Lembaga riset regional Publikasi jurnal 

2. Tutorial publikasi tingkat nasional terkareditasi. Peneliti Publikasi jurnal nasional terakreditasi. 

3. Tutorial publikasi tingkat internasional. Peneliti Publikasi jurnal internasional. 

4. Tutorial publikasi tingkat internasional bereputasi 

(Q4-Q1). 

Peneliti Publikasi jurnal (Q4-Q1). 

5. Penugasan dosen sebagai reviewer jurnal. Dosen yang berkompetensi sebagai reviewer 

jurnal 

Publikasi jurnal. 

6. Penugasan dosen sebagai peer 

reviewer/colabolator 

Dosen yang berkompetensi sebagai peer 

reviewer/colaborator 

Publikasi jurnal 

7. Pelaksanaan riset dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga peneliti. Tenaga peneliti mahasiswa yang berkompeten. 

8. Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

regional 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat regional. 

9. Tutorial penyusunan proposal riset tingkat 

nasional. 

Peneliti. Proposal usulan penelitian tingkat nasional. 

10. Tutorial publikasi ilmiah untuk sitasi Peneliti. Publikasi jurnal. 

11. PPM terintegrasi dengan riset Tim PPM. Publikasi jurnal. 

12. Pengembangan desa binaan Tim PPM dan peneliti. Desa binaan. 
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13. Pendampingan penulisan artikel PPM untuk 

publikasi di jurnal-jurnal PPM 

Tim PPM Publikasi jurnal 

14. Pelaksanaan PPM dosen yang melibatkan 

mahasiswa 

Mahasiswa sebagai tenaga pembantu PPM. Tenaga pembantu PPM yang berkompeten. 

15. Pendampingan pendaftaran hak kekayaan Dosen HaKI terdaftar. 

16. 

17. 

Pemetaan riset yag bersifat inovasi sehingga 

dapat dimanfaatkan pengguna. 

Peneliti Produk inovasi. 

18. Pemetaan dan pembuatan produk unggulan 

fakultas, 

Dosen Produk unggulan. 

19. Pengelolaan penerbitan jurnal PPM Dosen dan tenaga kependidikan yang 

berkompeten sebagai pengelola jurnal 

Jurnal PPM 

20. Membangun jejaring kerja sama institusi 

nasional, regional, internasional 

Institusi nasional, regional, dan internasional Mitra kerja sama 

21. Membangun jejaring kerja sama institusi non 

akademik tingkat nasional, regional, internasional 

Institusi non akademik tingkat nasional, regional, 

dan internasional 

Mitra kerjasama. 

22. Membangun jejaring kerja sama penyerapan 

lulusan  

Institusi nasional, regional, dan internasional Penyerapan lulusan. 

23 Membangun jejaring kerja sama pemberi 

beasiswa 

Institusi nasional, regional, dan internasional Penerima beasiswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 
  

Terselesaikannya Renstra 2015 – 2019 Fakultas Ilmu Budaya memiliki makna 

penting dalam membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan, khususnya 

dosen dan tenaga kependidikan untuk berkiprah seluas-luasnya dalam upaya 

mencapai target-target yang telah ditetapkan. Melalui Renstra 2015 – 2019 dapat 

dilihat dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai Fakultas Ilmu Budaya 

dalam lima tahun ke depan. 

Kejelasan rencana pengembangan Fakultas Ilmu Budaya dalam lima tahun 

ke depan berfungsi (1) memberi pedoman kepada pemangku kepentingan 

berkaitan dengan program dan kegiatan yang harus dilakukan, dan (2) menjadi alat 

kontrol tentang bergulir tidaknya roda organisasi dalam memenuhi target-target 

yang telah ditetapkan. Bila organisasi berjalan dengan baik, sekecil apapun tentu 

akan ada capaian yang dapat diamati dan diukur untuk mengetahui tingkat 

keberhasilannya. Sebaliknya bila roda organisasi kurang berjalan dengan baik, bisa 

jadi akan banyak program atau kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak 

dapat diukur tingkat keberhasilannya.  

Sejalan dengan label yang melekat, yakni rencana strategis, maka setiap 

program, terlebih kegiatan yang telah tercantum di dalamnya pada dasarnya 

bersifat fleksibel. Dengan kata lain, setiap program dan kegiatan yang terdapat 

dalam Renstra 2015 – 2019 akan senantiasa terbuka untuk terus diperkaya atau 

ditinjau ulang serta tetap relevan dengan tantangan yang mengemuka, baik 

internal maupun eksternal. Tentunya, pengayaan atau peninjauan hanya dapat 

dilakukan terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

berikutnya. 

Kefleksibelitasan postur yang dimiliki Renstra 2015 – 2019 dimungkinkan 

terbentuk karena proses yang ditempuh dalam penyusunan renstra ini tidak 

sekadar top down tetapi juga bottom up. Berbagai regulasi dan kebijakan, baik 

yang dibuat oleh pemerintah maupun universitas, dijadikan acuan dalam 

menyusun renstra ini, seperti Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Stratejik Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019, serta Rencana Strategis 

Universitas Padjadjaran 2015 – 2019. Berbagai aspirasi yang mengemuka dari para 

pemangku kepentingan, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, tidak sekadar 

digali secara optimal, tetapi juga difasilitasi dan diterjemahkan dalam berbagai 

program dan kegiatan-kegiatan.  

Melalui prosedur penyusunan yang bersifat terpadu tidaklah berlebihan 

bila pada akhirnya Renstra 2015 – 2019 Fakultas Ilmu Budaya ini diharapkan dapat 

melahirkan rasa memiliki dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, 
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diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya akan secara sinergis 

memberikan energi positif yang dapat bergerak bersama dalam merealisasikan 

program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk berupaya keras dalam 

memenuhi target-target yang telah ditetapkan. 
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