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RENSTRA UNPAD 2015-2018

“Saya doakan Padjadjaran benar-
benar memenuhi ia punya dharma, 
benar-benar menjadi salah 
satu tempat dimana api unggun 
Indonesia selalu bersinar, 
menjala-njala”

Pidato Ir. Soekarno dalam Dies Natalies 
Ke-2 Universitas Padjadjaran tahun 1959
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Executive Summary
Rencana Strategis (Renstra) Universitas Padjadjaran (Unpad) 2015–2019 dibuat dengan 

menekankan kepada pencapaian Visi Unpad untuk menjadi Universitas Riset dan Berdaya 
Saing Regional. Renstra Unpad ini merupakan pengembangan dari Renstra Unpad sebelumnya 
yang disesuaikan dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun eksternal yang 
semakin kompleks. Penyusunan Renstra Unpad 2015-2019 ini  didasarkan pada transformasi Unpad 
menjadi PTNBH, Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), 
tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals - SDGs), kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Common Goals (CGs) Jawa 
Barat.
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Penyusunan Renstra Unpad menggunakan metode Balanced Scorecard yang melibatkan 
partisipasi dari unsur Pimpinan Universitas, Fakultas/Sekolah, Senat Akademik, Dewan Profesor 
dan tenaga kependidikan. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan 
Hidup” menjadi landasan falsafah dalam pencapaian Visi dan Misi Unpad.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unpad, disusun tujuan sebagai berikut: (1) Terbangunnya 
sumber daya pendukung keunggulan akademik; (2) Hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi 
Pola Ilmiah Pokok Unpad; (3) Institusi dan program studi bereputasi unggul di kawasan regional; 
(4) Lulusan berdaya saing regional yang menjunjung budaya lokal; (5) Kemaslahatan bersama 
melalui konsep pentahelix.

Untuk mencapai tujuan di atas lima kebijakan utama telah disusun sebagai berikut: 
1. Mentransformasikan proses akademik yang berorientasi pada kemaslahatan 

pembangunan yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan keunggulan akademik trandisipliner melalui pengarusutamaan riset dan 

optimasi potensi wilayah dalam mengatasi permasalahan global.
3. Menerapkan nilai-nilai adiluhung budaya Sunda pada kehidupan akademik dalam 

konteks peradaban umat manusia.
4. Membangun kemandirian sumber daya melalui peningkatan kemitraan.
5. Mewujudkan tata kelola korporasi akademik yang sinerjik, berintegritas, akuntabel dan 

produktif (SIAP).

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kebijakan utama, telah disusun 
pula sembilan sasaran strategis dan program utama  sebagai berikut:      

1. Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter responsible, excellent, scientific rigor, 
professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT). 

2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip 
Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement). 

3. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui 
penggunaan bersama (resource sharing) dengan stakeholders dengan program utama  
optimalisasi pemanfaatan ketiga kampus Unpad (Unpad Triangle). 

4. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik. 
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5. Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi 
pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan masyarakat Jawa Barat.

6. Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang 
kesehatan, pangan, energi dan lingkungan. 

7. Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku usaha, 
pemerintah, masyarakat, media) untuk perbaikan  kesejahteraan masyarakat.

8. Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat dan 
Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development 
Goals). 

9. Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, 
transparan, dan cost effective. 

Adapun program utama yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sembilan Sasaran Strategis 
di atas adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT
2. Penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
3. Pengembangan dan integrasi pemanfaatan kampus Unpad
4. Pengarusutamaan riset dalam kegiatan tridarma yang terintegrasi.
5. Peningkatan inovasi dan kerjasama yang berorientasi pada kemadirian Unpad dalam 

rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan SDGs.

Pada akhir pelaksanaan Renstra Universitas Padjadjaran pada tahun 2019, diharapkan 
dapat dicapai antara lain penambahan jumlah Profesor menjadi 180 orang, peningkatan jumlah 
publikasi di jurnal internasional bereputasi menjadi 600 per tahun, jumlah dosen dengan h-index 
≥ 2 menjadi 200 orang, jumlah produk inovasi (TRL 7) secara kumulatif pada tahun 2019 sebanyak 
11, Unpad menjadi World Class University dengan ranking di bawah 500 besar dunia, jumlah prodi 
dengan akreditasi internasional mencapai 10, pendapatan Unpad non-tuition mencapai Rp 1,2 
Triliun.
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Perjalanan panjang Universitas Padjadjaran (Unpad) hingga saat ini merupakan hasil 
perjuangan dari para pendiri, pimpinan dan staf Unpad sebelumnya.  Oleh karena itu, misi yang 
diemban oleh Unpad tetap lestari sejak pendiriannya, yaitu agar Unpad senantiasa memberikan 
kontribusi nyata bagi pembangunan di Jawa Barat.  Penekanan pada pembangunan di Jawa Barat 
ini untuk menjadikan Jawa Barat sebagai model pengembangan dan penerapan keilmuan yang 
ada.  Dengan telah ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) secara global dan secara 
khusus di Jawa Barat dengan Common Goals (CGs), maka kontribusi Unpad harus dilakukan selaras 
dengan pencapaian tujuan tersebut (Glocally, think globally, act locally).  Dimensi keilmuan yang 
luas dari Unpad akan sepenuhnya dapat mencakup upaya tersebut. Oleh karena itu, pendekatan 
transdisipliner dengan mengembangkan kerja sama pentahelix harus senantiasa dikembangkan.  
Unpad diharapkan menjadi scientific hub dalam peran sebagai universitas generasi ketiga.  
Unpad juga perlu mengembangkan extended campus yang memperluas pengembangan dan 
penerapan keilmuan di berbagai daerah dengan melibatkan pihak terkait untuk memecahkan 
permasalahan yang ada di daerah tersebut secara nyata.

Dalam perspektif pembelajaran, hal di atas secara terintegrasi perlu diterapkan dalam 
pengembangan pembelajaran transformatif. Pengembangan kemahasiswaan merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi.  Kita berharap kontribusi 
Unpad di atas, juga dicapai melalui prestasi yang ditorehkan oleh para mahasiswa maupun 
alumni Unpad sebagai akibat proses pembelajaran transformatif di Unpad. 

Kata Pengantar
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Dengan kedua pendekatan baik transdisipliner maupun transformatif maka sumber 
daya insani Unpad, baik dosen maupun tenaga kependidikan dapat secara aktif terlibat dan 
mengembangkan dirinya. Sistem nilai RESPECT dioperasionalisasi melalui implementasi berbagai 
program strategis dan kegiatan dalam upaya sinergi Unpad mencapai visi yang akan dicapai 
khususnya pada tahun 2019, yaitu menjadi Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional.  Reputasi 
Unpad dibangun melalui pencapaian reputasi SDM, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun 
mahasiswa.  Reputasi adalah akibat dari upaya yang dilakukan oleh seluruh SDM secara sinergi, 
untuk kembali mempertegas peran Unpad dalam pembangunan Jawa Barat sebagai wujud nyata 
Unpad Nyaah ka Jabar, Unpad-Jabar Silih Nyaah untuk membangun daya saing regional (From 
West Java for Indonesia to the world through Sustainable Development Goals).

Kami berharap, melalui Rencana Strategis Unpad 2015-2019 ini, sinergisme langkah seluruh 
warga Unpad dapat terwujud untuk pencapaian visi Unpad sebagai Universitas Riset dan Berdaya 
Saing Regional untuk kemaslahatan kita semua.

Rektor,

Tri Hanggono Achmad
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 1.1.  Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 
Pasal 62 ayat (3), Rektor pada awal masa jabatannya membuat 
Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Padjadjaran 
(Unpad).  Rencana Induk Pengembangan Unpad dalam bentuk 
Rencana Pengembangan Jangka Panjang Unpad telah disusun 
untuk periode 2007-2026.  Saat ini, Unpad memasuki tahap kedua 
dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang periode 2015-2019 
dengan fokus pada riset dan layanan unggul. 

Pada saat yang bersamaan, perubahan nomenklatur kementerian dengan pembentukan 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah diikuti dengan 
penyusunan Renstra Kemenristekdikti tahun 2015-2019. Periodisasi Renstra ini mengikuti Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

1



2

RENSTRA UNPAD 2015-2019

Mengingat kedua hal tersebut, perlu disusun kembali Renstra Unpad periode 2015-2019.  
Penyusunan Renstra Unpad ini memperhatikan perkembangan secara global, regional, nasional 
maupun lokal yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA), Trisakti dan Nawacita, RPJMN, Renstra Kemenristekdikti, dan Common 
Goals Jawa Barat. Penyusunan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi 
Universitas Padjadjaran dilandasi Pola Ilmiah Pokok (PIP) ”Bina Mulia Hukum dan Lingkungan 
dalam Pembangunan Nasional”, sistem nilai RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, 
professional, encouraging, creative dan trust), dan nilai-nilai adiluhung budaya Sunda yang 
mewarnai visi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan indikatif.

Metodologi penyusunan Renstra Unpad menggunakan Balanced Score Card, dengan 
melibatkan unsur pimpinan universitas, fakultas, sekolah, Senat Akademik, Dewan Profesor, 
tenaga kependidikan dan mahasiswa.   

1.2. Kondisi Umum

Secara global, kondisi dunia saat ini masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan 
dan kemiskinan.  Bahkan, sejumlah tantangan baru muncul, seperti kesenjangan energi, 
infrastruktur, pola konsumsi, keterbatasan produksi, dan perubahan iklim.  Oleh karena itu, untuk 
mengantisipasinya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah meluncurkan program pembangunan 
berkelanjutan yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millenium 
Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015.  Penyusunan program SDGs telah 
melibatkan tidak saja negara anggota OECD, tetapi juga negara yang mewakili ekonomi 
berpendapatan menengah dan rendah.  Selain itu, SDGs membuka peran yang luas dari sektor 
swasta dan keterlibatan masyarakat sipil.  

 Secara regional, pada akhir tahun 2015 MEA telah resmi berlaku.  Dengan kondisi ini, 
ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Sebagai konsekuensinya, di 
kawasan ASEAN akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja yang 
menuntut kompetisi antar bangsa.  Sektor pendidikan tinggi tidak luput dari tantangan ini, 
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sehingga perlu dilakukan percepatan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi untuk 
peningkatan daya saing bangsa dan percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2015, Indonesia saat ini berada pada 
ranking ke-37 dari 144 negara. Posisi ini lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 
ranking ke-34. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia berdasarkan GCI masih berada pada 
ranking ke-5, di bawah Singapura, Brunei, Thailand dan Malaysia.  Di antara 12 pilar GCI, terdapat 
3 pilar yang terkait langsung dengan pendidikan tinggi yang perlu ditingkatkan.  Pilar pertama 
adalah kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan, kedua adalah kemampuan inovasi, dan 
yang ketiga adalah kesiapan teknologi yang diadopsi oleh industri atau diterapkan di masyarakat.  

Terkait kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan, saat ini baru terdapat 2 perguruan 
tinggi Indonesia yang masuk dalam ranking 500 besar dunia. Di kawasan Asia Tenggara, baru 
terdapat 1 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam ranking 10 besar, sementara sisanya 
didominasi oleh perguruan tinggi dari Singapura, Malaysia dan Thailand.

Global Competitiveness Report 2014-2015
sumber: http://reports.weforum.org/global-competitiveness- 
report-2014-2015/report-highlights/
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Terdapat beberapa tantangan utama pembangunan nasional saat ini yaitu pertumbuhan 
ekonomi untuk dapat menjadi negara maju pada tahun 2030, percepatan pemerataan dan 
keadilan, keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, 
tatakelola birokrasi yang efektif dan efisien, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), dan kesenjangan antar wilayah.  Selain itu, Indonesia sangat 
potensial sebagai pangsa pasar terkait dengan jumlah penduduk yang sangat besar.  Indonesia 
juga mempunyai potensi sumber daya alam yang masih perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya 
dengan peningkatan kualitas SDM, dan penerapan iptek  (knowledge-based economy).  Peran 
perguruan tinggi dalam hal ini sangat strategis untuk menyiapkan kualitas SDM unggul, dan 
meningkatkan penguasan serta penerapan iptek. 

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan visi dan misi yang dirumuskan dalam 
Trisakti dan Nawacita.  Visi dinyatakan sebagai kehendak untuk terwujudnya Indonesia yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.  Salah satu misi pemerintah 
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adalah untuk menjadi bangsa yang berdaya saing dan mencapai kualitas hidup manusia 
Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Renstra Kemenristekdikti tahun 2015-2019 ditujukan 
untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan tinggi, dan memperkuat kemampuan riset dan 
inovasi untuk daya saing bangsa.

Di tingkat lokal, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan nilai 
investasi ekonomi terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kualitas 
SDM dan penguasaan iptek untuk pertumbuhan ekonomi  (knowledge-based economy) memiliki 
nilai strategis untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran perguruan tinggi sangat menentukan 
untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM, riset dan inovasi di Jawa Barat. Di provinsi 
Jawa Barat, terdapat 19 perguruan tinggi negeri.  Dengan jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 
46.497.175 jiwa, jumlah perguruan tinggi negeri tersebut secara relatif kurang. Hal ini ditunjukkan 
dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai 15,5%, masih di 
bawah rerata nasional yang mencapai 28%.  Keberadaan perguruan tinggi di Jawa Barat perlu 
memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat Jawa Barat antara lain melalui kebijakan 
afirmatif untuk masyarakat Jawa Barat. Di bidang riset dan inovasi, telah dikembangkan sistem 
inovasi daerah yang perlu didukung oleh pelaku dari perguruan tinggi. Riset dan inovasi ini 
diharapkan bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta percepatan 
pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) maupun 
Common Goals (CGs) Jawa Barat.

Unpad yang didirikan pada tahun 1957 oleh masyarakat Jawa Barat mempunyai tugas untuk 
meningkatkan kualitas SDM dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan di Jawa Barat. 
Semangat pendirian ini harus terus dibawa dalam perjalanan sejarah Unpad saat ini dan di masa 
yang akan datang. Nilai luhur dan budaya adiluhung masyarakat Jawa Barat (Ki Sunda) perlu 
menjiwai seluruh rencana strategis dan implementasi program dan kegiatan.  

Melihat perkembangan positif yang telah diraih hingga saat ini, Unpad diberikan mandat 
oleh pemerintah untuk melakukan transformasi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH).  
Dengan status ini, Unpad diberikan otonomi yang lebih luas, namun dituntut capaian yang 
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luar biasa dan pengelolaan institusi yang transparan dan akuntabel, untuk ikut mewujudkan 
pencapaian Renstra Kemenristekdikti dan lebih jauh lagi berdampak langsung pada kemaslahatan 
bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Unpad mempersiapkan diri menjadi perguruan 
tinggi generasi ketiga yang memerankan diri sebagai knowledge and innovation hub di abad 
21. Oleh karena itu, Renstra Unpad saat ini (periode 2015-2019) diarahkan pada upaya untuk 
mencapai Unpad sebagai “Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional”. Pencapaian daya 
saing regional ini tidak lepas dari upaya nyata untuk mencapai SDGs termasuk CGs Jawa Barat 
sebagai model untuk mencapai keunggulan dan daya saing di tingkat regional, From West Java 
for Indonesia to the World through Sustainable Development Goals.

1.3. Harapan Masyarakat terhadap Unpad 

Pada saat pertama kali Unpad berdiri, masyarakat berharap Unpad bisa memerankan 
dirinya sebagai agent of education khususnya di Jawa Barat. Pembangunan SDM Jawa Barat 
perlu ditingkatkan dengan kesempatan melanjutkan pendidikan di Unpad.  Peran ini sejalan 
dengan tahap pengembangan Unpad periode pertama, antara tahun 2007-2011.  Pada tahap 
ini, Unpad merespon dengan peningkatan akses, mutu dan relevansi program studi. Harapan 
masyarakat ini terus meningkat, sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk melanjutkan 
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pendidikannya. Dengan perluasan akses ini, diharapkan masyarakat dari kelompok yang kurang 
beruntung (disadvantaged student), dapat memutus mata rantai kemiskinan.  Untuk itu, Unpad 
mengantisipasi dengan pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan dunia 
kerja. Masa tunggu lulusan Unpad memperoleh pekerjaan pertama, merupakan fokus garapan 
utama yang dicapai melalui program pengembangan karier mahasiswa, sejalan dengan 
peningkatan kualitas program studi. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat, Unpad diharapkan oleh 
masyarakat industri dan dunia usaha untuk berperan dalam mengatasi permasalahan menyangkut 
efisiensi dan produktivitas. Unpad diharapkan oleh masyarakat untuk mampu memerankan 
dirinya sebagai agent of research and development. Tahap ini telah dan sedang dijalankan pada 
periode 2012-2014. Berbagai kerja sama Unpad dengan dunia industri berkembang, dalam 
bentuk layanan kepakaran, maupun pengembangan inovasi dari sivitas akademika Unpad.  
Outcome pendidikan Unpad saat ini, tidak saja dalam bentuk lulusan yang siap kerja (aspek 
employability), namun juga aspek kewirausahaan (entrepreneurships). Harapan masyarakat terus 
berkembang agar lulusan tidak saja sebagai pencari kerja, tapi justru menjadi pemberi kerja. 
Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang, masyarakat berharap Unpad bisa memerankan 
dirinya lebih penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan difusi teknologi 
(agent of knowledge and technology transfer) yang berdampak pada pengembangan ekonomi 
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masyarakat dan bangsa untuk kesejahteraan 
atau kemaslahatan bersama yang berkelanjutan 
(agent of economic development for sustainable 
prosperity) pada umumnya dan bagi masyarakat 
Jawa Barat pada khususnya.

Unpad dituntut untuk selalu dapat 
menghasilkan inovasi dalam tridharma pergu-
ruan tinggi yang dapat memberikan manfaat 
ekonomis bagi masyarakat secara luas. 

Pada saat ini, hasil-hasil penelitian Unpad 
telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah ting-
kat nasional dan internasional. Namun demikian, 
pemanfaatannya secara langsung oleh masyara-
kat luas belum optimal. Sehubungan ini, Unpad 
akan terus mendorong dan memfasilitasi selu-
ruh sivitas akademika untuk dapat kiranya 
menghasilkan inovasi-inovasi dalam tridharma 
PT yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, 
termasuk upaya-upaya untuk melakukan hili-
risasi produk penelitian.

Aspek Kewirausahaan (entrepreneurships): 
Pengembangan Produk inovatif berorientasi pasar
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Domba Padjadjaran hasil penelitian 
Prof. Dr. Sri Bandiati Komar Prajoga
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1.4. Capaian Program dan Kegiatan Universitas Padjadjaran 2012-2014

Penyusunan program dan kegiatan tahun 2012–2014 diselaraskan  dengan visi, sasaran 
stratejik dan program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Unpad 2012-2016. 
Program dan kegiatan terkait bidang bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan antara lain: 
pengembangan kurikulum perguruan tinggi, penguatan sistem penjaminan mutu program studi, 
program e-learning, peningkatan mutu lembaga dan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan 
prestasi mahasiswa ditingkat nasional maupun tingkat internasional, peningkatan jumlah 
penerima beasiswa dan sumber beasiswa.

Program dan kegiatan terkait Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan 
Kerjasama antara lain: peningkatan jumlah dan skala penelitian hasil kompetisi tingkat nasional 
dan internasional, peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga internasional,  peningkatan 
publikasi hasil penelitian dosen di jurnal nasional dan internasional, peningkatan jurnal ilmiah 
terakreditasi.

Program dan kegiatan terkait bidang SDM, Sarana Prasarana antara lain: peningkatan 
kualifikasi dosen, peningkatkan kompetensi dosen dalam bidang tridharma, Peningkatan 
kompetensi tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai 
dengan standar mutu pendidikan nasional, pengembangan laboratorium penelitian, pengadaan 
dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kemahasiswaan.

Program dan kegiatan terkait dengan Mutu Layanan dan Tata Kelola antara lain: transformasi 
Unpad menjadi PTN-BH, program remunerasi, reformasi birokrasi dan organisasi, penguatan tata 
kelola layanan yang efektif dan efisien, pengembangan sistem informasi administrasi terintegrasi, 
peningkatan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI).

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya kinerja suatu program 
diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja kegiatan menggunakan Indikator 
Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator kinerja tersebut dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan dari 
suatu program dan kegiatan. Program tahun 2014 diprioritaskan dalam bidang pengembangan 
penelitian, peningkatan SDM dan penerapan tata kelola yang baik terutama dalam persiapan 



12

RENSTRA UNPAD 2015-2019

Unpad menjadi  PTN-BH.
Capaian pengukuran kinerja 2012–2014 disajikan dalam Tabel 1. dengan pencapaian hasil 

sesuai target, dan beberapa program/kegiatan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. 
Hanya sedikit program/kegiatan yang pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Target-target 
kinerja yang tercapai antara lain: akreditasi Institusi, publikasi di jurnal internasional, perolehan 
HKI, jumlah penelitian, jumlah penelitian hasil kompetisi nasional, prestasi mahasiswa dalam 
bidang penalaran dan lomba-lomba serta opini pengelolaan keuangan oleh Kantor Akuntan 
Publik (KAP). 

1.5. Potensi dan Permasalahan

Unpad mempunyai potensi untuk menjadi ”Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional” 
tahun 2019. Unpad saat ini telah memiliki berbagai program studi yang memperlihatkan 
diversitas keilmuan, termasuk program studi pascasarjana yang bersifat transdisipliner, seperti 
program studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan. Bahkan, program studi ini telah mempunyai 
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kerja sama Double Degree dengan Mie University, Jepang; University of Twente dan International 
Institute of Social Studies Erasmus University di Belanda. Program Double Degree juga dilaksanakan 
antara program studi S1 Akuntansi dengan Northern Illinois University, USA; program studi 
S1 Ekonomi dengan Ajou University, Korea, Northampton University, Inggris dan IUJ, Jepang; 
program studi Magister Integrated Microfinance dengan Leiden University, Belanda, program 
studi Magister Ekonomi dengan Muenchen University of Applied Science, Jerman; program studi 
Magister Keperawatan dengan Quensland University; serta program Twinning S1 Kedokteran 
dengan University Kebangsaan Malaysia. Kerja sama ini tercapai berkat keberadaan alumni dari 
berbagai universitas luar negeri.  Setiap tahun terdapat program bantuan fasilitasi kerja sama 
internasional yang dimanfaatkan oleh Unpad untuk pengembangan kerja sama akademik dalam 
bentuk double degree tersebut. Program Studi Magister Manajemen telah memperoleh akreditasi 
internasional ABEST21 yang menuntut peningkatan mobilitas mahasiswa yang bersifat resiprokal 
dengan universitas mitra di luar negeri.  

Kerja sama pendidikan dengan institusi internasional tersebut menunjukkan adanya 
pengakuan mitra internasional dan mendorong kerja sama riset yang lebih produktif, terutama 
pada program studi pascasarjana. Namun demikian, disadari bahwa kurikulum berbagai program 
studi belum sepenuhnya bersifat proaktif dan antisipatif terhadap tuntutan dunia kerja. Dengan 
status PTN-BH maka Unpad memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengembangkan program 
studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat didukung melalui pengembangan 
program internasional bekerja sama dengan berbagai mitra kerja sama internasional yang 
saat ini telah mencapai 135 buah. Lebih jauh dari itu, peningkatan jumlah program studi yang 
memperoleh akreditasi dari lembaga internasional menjadi tantangan tersendiri bagi Unpad.

Dorongan untuk mengembangkan riset unggulan telah dilakukan dengan pembentukan 
champion research, sesuai dengan 5 pilar penelitian Unpad dalam Rencana Induk Penelitian, 
yaitu Kesehatan, Pangan, Energi, Lingkungan, Kebijakan, Informasi dan Budaya. Beberapa 
peneliti unggulan ini telah membentuk konsorsium penelitian, seperti Konsorsium Nanopartikel, 
Konsorsium Material Maju, Konsorsium Vaksin.  Pusat penelitian yang unggul di Unpad berpotensi 
untuk diajukan menjadi Pusat Unggulan Iptek Nasional, seperti Pusat Penelitian Nanoteknologi, 
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Teranostik, Herbal Molekuler, Kebijakan Publik, Pupuk Organik, dan lain-lain.  Sarana prasarana 
disediakan disesuaikan dengan program unggulan ini, sehingga pada saat ini pun sedang 
dikembangkan lab riset Unpad khususnya untuk bidang nanoteknologi, teranostik dan herbal 
molekuler.  Unpad terus meningkatkan alokasi dana PNBP nya untuk kegiatan riset unggulan 
produktif.  Mulai tahun 2015, dilaksanakan Program Unggulan Academic Leaderships Grants 
(ALG).  Program ini mendorong Profesor melaksanakan riset bersama dengan para Doktor yang 
sekaligus dapat mempercepat peningkatan kualifikasi menjadi Profesor.  Jumlah Profesor Unpad 
yang mencapai 132 orang merupakan potensi untuk pengembangan kualitas riset, didorong 
priviledge seed funding untuk akselerasi hal tersebut.  

Kondisi yang mendukung budaya penelitian di Unpad mendorong dosen melakukan 
penelitian yang berkualitas sehingga layak memperoleh pendanaan penelitian kompetitif 
nasional dan internasional.  Berbagai kerja sama internasional dalam bidang riset telah banyak 
dilakukan, baik melalui skema hibah kompetisi nasional (Kerja sama Luar Negeri dan Publikasi 
Internasional), maupun kompetisi internasional, seperti TWAS Unesco, USAID, JSPS, NIH, Uni 
Eropa dan lain-lain.  Dosen Unpad banyak yang mengambil kesempatan studi di luar negeri 
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sehingga mendorong kerja sama dan publikasi internasional. Produktivitas perolehan hibah 
ini telah menempatkan Unpad sebagai universitas dengan hibah terbanyak kedua.  Selain itu 
dalam evaluasi kinerja penelitian, Unpad memperoleh pengakuan bintang emas terbanyak 
bersama 3 PTN terkemuka lainnya dan ditetapkan sebagai PTN mandiri dalam bidang riset.  Hal 
ini menunjukkan pengakuan yang tinggi di tingkat nasional, yang merupakan potensi untuk 
kemajuan lebih lanjut dalam rangka daya saing regional khususnya di bidang riset. Namun 
demikian, masih terdapat tantangan berupa optimalisasi dari tindak lanjut atau operasionalisasi 
kerja sama dengan mitra. Saat ini, masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengaktifkan 
sleeping MOU dengan berbagai mitra kerja sama Unpad, baik di dalam dan luar negeri.

Unpad aktif dalam penyelenggaraan berbagai seminar nasional dan internasional.  Sebagian 
seminar internasional telah dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi profesi internasional, 
seperti PACA, AMEA, dan ASPA. Pada penyelenggaraan beberapa seminar internasional di 
Unpad, telah dilakukan kerja sama dengan penerbit jurnal ilmiah internasional, seperti Elsevier 
sehingga artikel ilmiah terpilih dapat dimasukkan ke dalam prosiding yang terindeks Scopus. 
Untuk meningkatkan kualitas publikasi internasional, Unpad telah memiliki 6 jurnal ilmiah 

Seminar Internasional di Bidang Ilmu 
Komunikasi. 10th Biennial Convention of The 
Pacific and Asian Communication Association 
(PACA) 2014. Beyond Asia: Communicating Asian 
Culture to The World. Universitas Padjadjaran, 
24-26 Juni 2016
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terakreditasi yang sebagian telah mendapatkan pengakuan 
internasional melalui berbagai indeks dan link, seperti 
Pubmed, CrossRef, DOAJ dan lain-lain. Dengan upaya ini, 
Unpad terus meningkatkan jumlah penelitiannya, sehingga 
Unpad berada pada ranking ke-7 universitas di Indonesia 
yang paling produktif dalam publikasi ilmiah di jurnal 
terindeks Scopus. 

Namun demikian, memperhatikan kinerja riset dosen 
Unpad selama ini, nampaknya perlu dipastikan bahwa daya 
kompetisi dosen Unpad untuk memperoleh hibah riset 
yang bersumber dari mitra dalam dan luar negeri masih 
perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan pula peningkatan 
luaran hasil kegiatan riset yang lebih merata di kalangan 
dosen Unpad berupa publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah 
internasional bereputasi, paten, produk inovasi dan 
kebijakan yang mampu menjawab berbagai permasalahan 
pembangunan nasional, khususnya di Jawa Barat. Salah 
satu tantangan nyata yang dihadapi Unpad adalah hilirisasi 
produk inovasi dan kebijakan.

Unpad sebagai universitas dengan jumlah pendaftar 
calon mahasiswa terbanyak yang mencapai 77.447 
pendaftar pada tahun 2015,  mempunyai angka keketatan 
yang tinggi (rerata sebesar 1: 26), sehingga Unpad memiliki 
input mahasiswa yang lebih baik.  Hal ini ditunjang pula 
dengan kebijakan rasionalisasi daya tampung mahasiswa di 
berbagai program studi dengan penurunan jumlah sekitar 
27%.  Peningkatan jumlah pendaftar ini tidak lepas dari 
dukungan pemerintah untuk memberikan kesempatan 
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akses yang sama, dengan pembebasan biaya ujian masuk 
maupun pemberian beasiswa Bidik Misi.  Jaminan bahwa 
di Unpad tidak boleh ada mahasiswa yang tidak dapat 
menyelesaikan biaya karena masalah ekonomi pun, 
memberikan kepastian kepada mahasiswa untuk lebih 
fokus pada masalah akademik tanpa gangguan faktor 
ekonomi tersebut. 

Kebijakan nasional saat ini menggariskan bahwa 
pemerintah menjamin akses masyarakat terhadap 
pendidikan tinggi. Hal tersebut diwujudkan melalui 
penyediaan beasiswa maupun pemberlakuan uang kuliah 
tunggal (UKT). Namun di sisi lain, berkembangnya kurikulum 
pembelajaran memberikan konsekuensi peningkatan biaya 
penyelenggaraan pendidikan, yang pada kenyataannya 
tidaklah dapat dipenuhi oleh semata-mata oleh nilai UKT. 
Bagi beberapa program studi, besaran UKT belum dapat 
memenuhi nilai ke-ekonomi-an penyelenggaraan program 
studi. Di sisi yang lain, dinamika perekonomian global 
dan nasional juga menyebabkan rentannya peningkatan 
biaya penyelenggaraan kegiatan akademik sebagai akibat 
dari pelemahan nilai tukar mata uang, khususnya bagi 
program-program studi yang menggunakan sumber daya 
yang bertumpu pada produk-produk impor. 

Pengembangan kurikulum di Unpad saat ini telah 
memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) dan dilakukan review berkala untuk selalu 
memutakhirkan bahan ajar.  Unpad telah memiliki program 
studi Sastra Sunda dengan keunikan budaya khas Jawa 



20

RENSTRA UNPAD 2015-2019

Barat yang dapat menarik minat mahasiswa dan dosen dari luar negeri untuk mempelajari lebih 
jauh.  Saat ini terdapat 1215 mahasiswa asing yang belajar di Unpad melalui program beasiswa 
Kemitraan Negara Berkembang, Darmasiswa, pada program studi reguler maupun double degree. 
Saat ini mahasiswa Unpad banyak yang terlibat dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dengan 
universitas luar negeri yang menjadi mitra kerja sama Unpad, dan mengikuti kegiatan seminar 
internasional. Sarana prasarana pembelajaran khususnya di laboratorium, akses terhadap e-journal 
dan penyediaan IT untuk pencarian informasi telah dimanfaatkan dengan tingkat utilitas yang 
tinggi.  Dengan demikian, dukungan kurikulum dan sarana prasarana penunjang kurikulum telah 
mendorong kemampuan mahasiswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta 
bahasa Inggris yang meningkatkan daya saing lulusan Unpad. Selain itu, untuk pengembangan 
aspek soft-skills mahasiswa, telah dikembangkan kurikulum pengembangan kemahasiswaan 
sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran.  Dorongan ini telah memotivasi mahasiswa 
untuk aktif berkegiatan kemahasiswaan yang pada gilirannya dapat melengkapi hidden 
curriculum untuk peningkatan daya saing lulusan. Unpad telah memiliki pusat pengembangan 
karier yang melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan pameran untuk melengkapi 
kurikulum magang mahasiswa dan dosen sebagai jembatan untuk meningkatkan employability. 
Berbagai kondisi pendukung di atas, telah membuat masa tunggu rata-rata lulusan Unpad untuk 
mendapatkan pekerjaan secara rata-rata telah mencapai 6 bulan.  Hal ini menunjukkan tingkat 
kepercayaan yang tinggi dari pengguna lulusan, dan merupakan potensi untuk dikembangkan 
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lebih jauh di era MEA, sehingga dapat bersaing dengan lulusan dari negara ASEAN lainnya. Meski 
demikian, karakter transformatif dari lulusan Unpad masih merupakan tantangan tersendiri. 
Proses penyelenggaraan kegiatan akademik di Unpad masih memerlukan pengayaan substantif 
dan metodologis yang mampu membentuk karakter unggul dan etos kepemimpinan yang kuat.

Pada program pascasarjana, jumlah mahasiswa pascasarjana yang banyak dengan 
pengembangan kurikulum berbasis riset mendorong kualitas lulusan pascasarjana dalam bidang 
penelitian dengan luaran publikasi ilmiah.  Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lulusan 
pascasarjana yang dapat melakukan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebelum 
kelulusan. Hal ini dicapai dengan pengintegrasian penelitian dosen pembimbing bersama 
mahasiswa pascasarjana.

Untuk memfasilitasi berbagai kegiatan akademik pada program studi yang beragam 
tersebut, Unpad memiliki 3 kampus utama yang luas di Kota Bandung (25 hektar),  Jatinangor (178 
hektar), dan Arjasari (200 hektar).  Pengembangan 3 kampus ini sangat potensial sebagai Campus 
Triangle. Di setiap kampus ini telah dibuat master plan pengembangan, dengan penguatan aspek 
akademik, termasuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dengan rencana pembangunan Taman 
Sains dan Teknologi.   
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Dalam konteks hilirisasi penelitian dan pengembangan inovasi, telah dikembangkan kegiatan 
inkubator bisnis bagi mahasiswa dan dosen di Bale Motekar, sementara gerai untuk penjualan 
telah disediakan di Bale Balantik.  Beberapa produk unggulan Unpad yang telah dipatenkan, 
telah siap dikomersialisasi melalui skema lisensi dengan pihak industri.  Beberapa contoh kerja 
sama adalah pengembangan pupuk hayati dengan PT Pupuk Kujang, pengembangan obat 
herbal terstandar pala dengan PT Kimia Farma, kontras agen dengan PT Kimia Farma, dan lain-
lain.  Selain itu, ada beberapa produk yang dikembangkan sendiri sebagai start-up industry 
seperti dalam bidang agroteknologi, rantai pasok bidang hortikultura, maupun rapid test untuk 
diagnosis penyakit.  Dengan demikian, ekosistem inovasi telah terbangun dari sejak penetapan 
prioritas riset unggulan sebagai champion dengan orientasi produk, penyediaan sumber daya 
pendukung, pendampingan untuk proses inkubasi bisnis, kerja sama dengan perbankan untuk 
akses pembiayaan, maupun penyiapan gerai untuk etalase penjualan produk.  Status sebagai 
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Gedung Komunitas  Unggulan Unpad

PTN-BH memungkinkan Unpad untuk melakukan investasi pada sektor industri berbasis inovasi 
Unpad, sebagai start-up industry milik Unpad. Dalam hal ini, tantangan yang mengemuka adalah 
perolehan sumber daya finansial dan non-finansial untuk mendukung proses hilirisasi tersebut.

Dalam proses perubahan status sebagai universitas PTN-BH, beberapa agenda penting harus 
dilakukan oleh Unpad. diantaranya adalah: 

1. Proses pengalihan aset
2. Penataan regulasi kelembagaan yang menjamin agar Unpad tidak menjadi entitas 

yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi, sebagaimana 
dikhawatirkan oleh masyarakat

3. Peningkatan kemandirian keuangan
4. Peningkatan peran sebagai agen transformatif pembangunan ekonomi dan kesejah-

teraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.
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2.1. Misi Universitas Padjadjaran adalah:

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi 
tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders) jasa pendidikan tinggi;

2. Menyelengarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional 
dan relevan dengan tuntutan pengguna (stakeholders) jasa pendidikan 
tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan 
masyarakat;

MISI, VISI, TUJUAN & 
SASARAN STRATEGIS

2



26

RENSTRA UNPAD 2015-2019

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel 
untuk meningkatkan citra perguruan tinggi;

4. Membentuk insan akademik yang menjungjung tinggi keluhuran budaya lokal, dan 
budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

Terkait misi tersebut di atas, Unpad telah merumuskan Rencana Jangka Panjang Pengem-
bangan Universitas Padjadjaran (RJPP Unpad) 2007-2026. Dalam RJPP Unpad 2007-2026, 
ditetapkan empat tema strategis pengembangan pendidikan yaitu: 

1. Penataan sistem manajemen dan baku mutu organisasi; 
2. Peraihan kemandirian melalui pelayanan dan riset bermutu; 
3. Peraihan daya saing regional; dan 
4. Peraihan daya saing internasional. 
Setiap tema strategis pengembangan pendidikan di atas diturunkan ke dalam program 

kerja Universitas Padjadjaran yang sesuai dengan kebijakan pembangunan jangka menengah 
Departemen Pendidikan Nasional yang menekankan kepada tiga tantangan utama, yaitu:

1. Pemerataan dan perluasan akses; 
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta 
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.
Mengacu pada Rencana Pembangunan 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 2007-2026  menjadi RPJP Unpad 
2007-2024.

Penyesuaian periodisasi ini menyebabkan terjadinya percepatan pencapaian visi Unpad  
2022-2026 Menjadi Universitas Berdaya Saing Internasional menjadi 2020-2024. Pada periode 
2015-2019 telah ditetapkan Visi Unpad yaitu “Menjadi Universitas Riset dan Berdaya Saing 
Regional”.
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Sebagaimana Visi Unpad 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai 
berikut:

1. Tercapainya lulusan berdaya saing regional yang menjunjung budaya lokal.  
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola Ilmiah Pokok Unpad. 
3. Tercapainya institusi dan program studi bereputasi unggul di kawasan regional. 
4. Terwujudnya kemaslahatan bersama melalui konsep pentahelix.
5. Terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik.
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Dalam upaya mencapai Visi Unpad 2015-2019 tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis 
Universitas Padjadjaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM berkarakter RESPECT.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip Pening-

katan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement).
3. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui 

penggunaan bersama (resource sharing) dengan stakeholders.
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4. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik.
5. Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi 

pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan masyarakat Jawa Barat.
6. Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang 

kesehatan, pangan, energi dan lingkungan.
7. Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku usaha, 

pemerintah, masyarakat, media) untuk perbaikan  kesejahteraan masyarakat.
8. Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat dan 

Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development 
Goals). 

9. Meningkatnya kemandirian finansial,  pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, 
dan cost effective. 

     



RENCANA STRATEGIS 
UNIVERSITAS PADJADJARAN

2015-2019

31

3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, 

KERANGKA REGULASI, DAN 
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Utama 

Arah kebijakan Unpad dijabarkan menjadi 5 (lima) kebijakan utama yaitu:
1. Mentransformasikan proses akademik yang berorientasi pada kemaslahatan 

pembangunan yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan keunggulan akademik trandisipliner melalui pengarusutamaan 

riset dan optimasi potensi wilayah dalam mengatasi permasalahan global.
3. Menerapkan nilai-nilai adiluhung budaya Sunda pada kehidupan akademik 

dalam konteks peradaban umat manusia.
4. Membangun kemandirian sumber daya melalui peningkatan kemitraan.
5. Mewujudkan tata kelola korporasi akademik yang sinerjik, berintegritas, 

akuntabel  dan produktif (SIAP).
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Kelima kebijakan utama tersebut lebih rinci dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan pembelajaran yang bersifat multi-, inter-, dan transdisiplin disertai 

pengembangan karakter, leadership dan enterpreunership yang kuat.
2. Penguatan kemampuan transformasi lulusan dan produk-produk akademik melalui 

pengembangan program vokasi.
3. Penguatan pengelolaan program studi menuju keunggulan berdaya saing internasional. 
4. Penguatan dispersi program pembelajaran pada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

angka partisipasi melalui e-learning dan extended-campus.
5. Sinergitas aktivitas pembelajaran dan penelitian dengan aktivitas pengabdian kepada 

masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian SDGs dan CGs Jawa Barat.
6. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya Sunda dan PIP serta sistem nilai RESPECT dalam 

proses tridharma.
7. Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan academic leadership.
8. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif 

dalam pengembangan Tridarma.
9. Penguatan dan pengembangan kerjasama dan aliansi dengan para pemangku 

kepentingan dalam kerangka pentahelix Academic- Bussines-Community-Government-
Media (A-B-C-G-M). 

10. Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma. 
11. Pengembangan Sarana Prasarana berbasis pemanfaatan Sumber Daya bersama 

(resource-sharing).
12. Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas-

luasnya untuk memastikan terciptanya produk  hasil inovasi.
13. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
14. Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi 

dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
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Gambar 3.1. Penguatan dan pengembangan kerjasama dan aliansi 
dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka pentahelix  

Academic- Bussines-Community-Government-Media (A-B-C-G-M). 
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3.2. Strategi Pencapaian Visi Universitas Padjadjaran

1. Strategi Pencapaian 

Dalam rangka mencapai Visi Unpad tersebut, dirumuskan beberapa sasaran stratejik sesuai 
dengan tantangan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2015-2019. Dengan menggunakan 
pendekatan balanced scorecard, sasaran-sasaran strategis tersebut adalah:

A. Perspektif Learning and Growth: 
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT. 
2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip 

Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement).
3. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna 

melalui penggunaan bersama (resource sharing) dengan stakeholders. 
4. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan 

akademik

B. Perspektif Internal Processes: 
1. Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi 

pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan masyarakat Jawa Barat.
2. Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang 

kesehatan, pangan, energi dan lingkungan.
3. Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku usaha, 

pemerintah, masyarakat, media) untuk perbaikan  kesejahteraan masyarakat.

C. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders): 
Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat dan 
Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development 
Goals). 
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Gambar 3.2. 
Strategi 

pencapaian Visi Unpad 
2015-2019.
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D. Perspektif Finansial: 
Meningkatnya kemandirian finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, 
dan cost effective. 

2. Peta strategis Unpad yang menggambarkan tahapan pencapaian visi dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. 

3. Kerangka Regulasi
Dalam pengembangan Unpad sebagai PTN-BH  diperlukan berbagai regulasi untuk mencapai 
sasaran pengembangan sebagai bentuk penerjemahan dari Peraturan Presiden nomor 51 
Tahun 2015 tentang Statuta Unpad. Regulasi tersebut berupa Peraturan Rektor, peraturan 
Senat Akademik (SA), dan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA).

4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujukan visi, misi, tujuan dan sasaran 
strategis Unpad disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Dinamis dan adaptif terhadap tantangan
b. Ramping struktur dan kaya fungsi
c. Rentang kendali yang efektif 
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Gambar 3.3. 
Tahapan strategi pencapaian Visi 
Unpad (Renstra 2015-2019)
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Gambar 3.4. 
Peta jalan Renstra Universitas 
Padjadjaran 2015-2019.
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4
SASARAN STRATEGIS, 

PROGRAM STRATEGIS DAN 
KEGIATAN INDIKATIF

Universitas Padjadjaran menetapkan visi yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebagai 
berikut: “Menjadi Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional”. Untuk mencapai visi tersebut, 
sesuai dengan balanced scoredcard yang dirumuskan, ditetapkan 9 Sasaran Strategis dan 
sejumlah Program Strategis serta Kegiatan Indikatif yang secara ringkas tercantum dalam Tabel 
4.1. Target yang diharapkan tercapai untuk masing-masing Sasaran Strategis, Program Strategis 
dan Kegiatan Indikatif sesuai dengan indikatornya masing-masing tercantum dalam Tabel 4.2.
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Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 
yang Berkarakter Responsible, Excellent, Scientific Rigor, Professional, 
Encouraging, Creative, dan Trust (RESPECT).

Sumber Daya Manusia (SDM) Unpad terdiri atas dua komponen utama, yaitu dosen dan 
tenaga kependidikan. Kedua komponen utama SDM ini merupakan human capital yang harus 
diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.  Untuk itu, 
dikembangkan program strategis Kepemimpinan, Integritas dan Talenta Akademik (KITA) untuk 
dosen dan program Profesional dan Inovatif di bidang Manajemen dan Administrasi (PRIMA) 
untuk tenaga kependidikan. Kedua program ini mempunyai tata nilai yang sama dan sesuai 
dengan budaya organisasi Unpad responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, 
creative, dan trust (RESPECT). 

Program KITA bagi dosen di antaranya dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualifikasi 
akademik dosen hingga jenjang akademik doktor, sertifikasi pelatihan manajemen dan 
kepemimpinan dosen, serta peningkatan reputasi akademik dosen. Program PRIMA bagi tenaga 
kependidikan di antaranya dilakukan melalui kegiatan sertifikasi pelatihan manajemen dan 
administrasi di dalam (in-house training) dan di luar Unpad baik di dalam dan luar negeri.
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Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan 
Kelembagaan dengan Prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan 
(Continuing Quality Improvement/CQI).

Tata kelola yang baik serta kelembagaan yang kuat merupakan hal yang penting dalam 
institusi sebagai learning organization. Unpad telah mengalami transformasi dari PTN Satker 
menjadi PTN dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Saat ini Unpad 
mendapat mandat dari pemerintah menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH). Sebagai PTN-BH Unpad 
mempunyai otonomi akademik dan non-akademik yang lebih luas. Otonomi ini diberikan sebagai 
hak dengan kewajiban melaksanakannya secara transparan dan akuntabel untuk peningkatan 
mutu berkelanjutan untuk daya saing bangsa. Untuk melaksanakan kewajiban ini, dikembangkan 
program peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan sebagai PTN-BH. Tata kelola yang 
dikembangkan bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong peningkatan partisipasi aktif dari 
semua unit kerja dalam penyelenggaraan Tridharma. Upaya peningkatan kualitas tata kelola dan 
kelembagaan harus mendukung upaya-upaya pengarusutamaan riset dalam penyelenggaraan 
Tridharma. Kegiatan yang akan dilakukan terutama berupa penyusunan berbagai regulasi yang 
diperlukan untuk mengelola Unpad sebagai PTN-BH. Selain itu, berbagai prosedur operasional 
baku akan disusun untuk meningkatkan mutu layanan prima, sehingga tercapai kepuasan dan 
loyalitas dari penerima layanan di tingkat internal dan eksternal. Secara kelembagaan, di tingkat 
institusi Unpad, unit kerja akademik di program studi, maupun unit kerja non-akademik di 
berbagai struktur organisasi yang ada, perlu diterapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan.  
Sebagai wujud penjaminan mutu eksternal, akan dilaksanakan kegiatan akreditasi dan sertifikasi 
hingga tingkat internasional.  
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Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Yang Berhasil dan Berdaya Guna. 

Unpad memiliki kampus yang tersebar di kota dan kabupaten Bandung serta Kabupaten 
Sumedang. Potensi kampus ini perlu dikembangkan untuk menunjang kegiatan tridharma Unpad. 
Untuk itu pengelolaan kampus secara keseluruhan harus dilakukan secara efektif dan efisien.  
Untuk mencapai pengelolaan sarana dan prasarana yang efisien dan efektif maka dikembangkan 
program strategis optimalisasi kampus Unpad (Program Unpad Rumah Kita: Unpad Triangle). 
Melalui program ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan seperti mengembangkan dan 
melaksanakan rencana induk ketiga kampus Unpad di Dipati Ukur (urban), Jatinangor (sub-
urban) dan Arjasari (rural), mengelola sarana prasarana secara terpadu di antaranya melalui 
pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP), dan mengembangkan sarana prasarana 
untuk kemahasiswaan seperti (student amenities), di antaranya pengembangan cafeteria/mensa, 
asrama/dormitory, sarana olah raga berupa kolam renang dan lain sebagainya. 
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Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Sistem Informasi Yang Terintegrasi 
Untuk Mencapai Keunggulan Akademik.

Sistem informasi merupakan enabler untuk berbagai hal termasuk dalam bidang akademik 
dan non-akademik. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi terintegrasi merupakan 
sasaran strategis yang akan dicapai melalui program strategis peningkatan dan optimalisasi 
Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) dan e-information (e-Gentra Padjadjaran). Program 
strategis SIAT merupakan kelanjutan dari pengembangan SIAT akademik sebelumnya. Untuk 
saat ini akan dilaksanakan antara lain kegiatan optimalisasi pangkalan data Unpad, implementasi 
pelajaran daring dan implementasi e-office dan Decision Supporting Sysem (DSS). Program strategis 
e-Gentra Padjadjaran merupakan upaya untuk memperluas cakupan informasi atas berbagai 
hal yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Unpad melalui website Unpad. Peran diseminasi 
informasi didorong untuk dilakukan oleh seluruh warga Unpad baik dosen, tenaga kependidikan 
maupun mahasiswa. Oleh karena itu, blog/Website Unpad perlu dikembangkan bersama oleh 
institusi dan individu sebagai upaya diseminasi informasi untuk mendorong rasa bangga dan 
motivasi prestatif untuk keunggulan akademik dari seluruh warga Unpad.  
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Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Tridharma Perguruan 
Tinggi Yang Terintegrasi, dan Berorientasi Pada Pola Ilmiah Pokok 
Unpad Serta Kearifan Lokal Dalam Konteks Pembangunan Jawa 
Barat.

Salah satu misi Unpad sejak berdirinya adalah dapat berkontribusi dalam memajukan 
pembangunan di Jawa Barat. Tuntutan kebutuhan masyakarat yang semakin kompleks 
memerlukan strategi dan pendekatan dari berbagai bidang. Pengembangan  program-program 
terkait tridharma (pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) di  
Unpad perlu terus diupayakan, termasuk pengembangan program multi kampus di Jawa Barat. 
Integrasi program-program tridharma yang berbasis  pada Pola Ilmiah Pokok Unpad dan kearifan 
lokal akan mendekati penyelesaian berbagai  permasalahan yang dihadapi masyakarat di Jawa 
Barat. Sasaran tersebut di atas akan diwujudkan dengan menerapkan strategi pembelajaran 
transformatif.
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Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Inovasi dan Produk 
Kebijakan Yang Unggul Dalam Bidang Kesehatan, Pangan, Energi 
dan Lingkungan.

Keunggulan komparatif yang dimiliki Jawa Barat yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia 
merupakan media yang dapat dijadikan model dan alternatif-alternatif  pemecahan masalah 
dalam pembangunan  yang dapat diterapkan di wilayah lainnya di Indonesia secara Nasional, 
bahkan di tingkat Internasional. Oleh karena itu inovasi perlu terus dikembangkan untuk 
memperoleh Ipteks baru yang dapat diterapkan di masyarakat umumnya, khususnya di dunia 
Industri. Tiga aspek penting yang menjadi fokus dalam mendukung pembangunan Jawa Barat 
adalah bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan.
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Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Peran Serta Unpad dan Mitra 
Strategis (ABGCM) Untuk Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat.

Konsep kerjasama yang dikembangkan Unpad adalah Pentahelix. Konsep Pentahelix  
menempatkan  tidak hanya peran akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat saja untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarajat, tetapi peran media menjadi begaian penting dalam 
menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi bahkan menjadi sarana yang efektif sebagai sumber 
masukan untuk Unpad dalam mengembangkan rencana strategis program-program tridharma 
di Unpad. Sejak Unpad ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) telah 
membuka peluang kerjasama untuk menghasilkan produk yang dapat diproduksi oleh mitra 
strategis menjadi produk komersial berskala besar. Program-program pengembangan berbasis 
konsep pentahelix dapat mendorong terciptanya produk-produk inovatif yang dihasilkan 
perguruan tinggi.  
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Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Unpad 
terhadap Pembangunan Jawa Barat (From West Java for Indonesia to 
the World through Sustainable Development Goals).

Unpad didirikan sebagai wujud kehendak masyarakat Jawa Barat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.  Unpad memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam 
pembangunan Jawa Barat. Arah dan tujuan pembangunan Jawa Barat telah disusun dengan 
penetapan Common Goals (CGs) Jawa Barat. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Unpad 
terhadap pembangunan Jawa Barat diwujudkan dalam program strategis untuk meningkatkan 
peran serta Unpad dalam mensukseskan CGs Jawa Barat (Program Unpad Nyaah ka Jabar).  
Program Unpad Nyaah ka Jabar telah dimulai dalam bentuk program afirmasi mahasiswa asal 
Jawa Barat yang telah meningkatkan akses masyarakat Jawa Barat untuk kuliah di Unpad. 
Program ini dikembangkan dalam beberapa kegiatan indikatif yaitu melakukan pendampingan 
kepada pemerintah daerah di Jawa Barat dalam pelaksanaan program pembangunan, melakukan 
pendampingan kepada perguruan tinggi di Jawa Barat, akselerasi pembangunan daerah melalui 
program Profesor Masuk Desa (PMD), dan mengembangkan program beasiswa ikatan dinas Jawa 
Barat. 

Melihat aspek kesejarahan dan rekam jejak kontribusi Unpad selama ini, diharapkan Unpad 
dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Barat. Pilihan utama akan tercapai karena 
keunggulan Unpad dan pengetahuan serta pengakuan masyarakat terhadap keunggulan 
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tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan satu program strategis yaitu meningkatkan 
animo masyarakat untuk memilih Unpad sebagai pilihan utama (Program Unpad Kahiji).  
Program strategis ini dilakukan dengan dua kegiatan indikatif, yaitu meningkatkan promosi 
produk unggulan Unpad dan mengembangkan media center. Promosi produk unggulan Unpad 
dilakukan melalui media yang dimiliki Unpad maupun kerja sama dengan media sebagai bentuk 
kerja sama pentahelix. Media yang dimiliki Unpad dikembangkan dalam bentuk media center 
yang juga menjadi salah satu program unggulan Unpad.
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Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Kemandirian Finansial, 
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan Cost-
Effective.

Sebagai PTN-BH, Unpad memiliki otonomi non-akademik yang lebih luas, termasuk dalam 
pengelolaan keuangan.  Pada saat yang bersamaan, otonomi tersebut harus disertai dengan 
pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective. Untuk mencapai hal 
strategis ini, maka dikembangkan program strategis untuk meningkatkan penerimaan non-tuition 
fee (Program Academic Enterprise dan dana abadi Unpad). Program strategis ini dilaksanakan 
lebih lanjut melalui kegiatan pembentukan unit usaha berbasis inovasi dan kepakaran, hibah, 
peningkatan produktivitas aset, dan kerjasama.
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Sembilan sasaran strategis tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui lima program 
strategis yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT
 Indikator Program: 

a) Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik Professor
b) Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi

2. Penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
 Indikator Program:

a) Ranking QS Star (dunia)
b) Jumlah program studi terakreditasi internasional

3. Pengembangan dan integrasi pemanfaatan kampus Unpad
 Indikator Program:
 a) Jumlah fasilitas baru pendukung layanan tridharma dan kesejahteraan warga Unpad
4. Pengarusutamaan riset dalam kegiatan tridarma yang terintegrasi.
 Indikator Program:

a) Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
b) Jumlah sitasi kumulatif (3 tahun terakhir)
c)  Persentase dosen yang memiliki h-index > 2
d) Jumlah penelitian dosen yang dimanfaatkan masyarakat

5. Peningkatan inovasi dan kerjasama yang berorientasi pada kemadirian Unpad 
dalam rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan SDGs

 Indikator Program:
a) Jumlah produk inovasi (produk hasil litbang, yang telah diproduksi dan dimanfaatkan 

oleh pengguna)
b) Jumlah paten dan KI lainnya
c) Jumlah prototipe R & D TRL 7
d) Jumlah dana non-tuition fee yang diperoleh Unpad
e) Opini Laporan Keuangan Hasil Audit KAP



53

BAB IV  |  SASARAN STRATEGIS, 
PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN INDIKATIF

Tabel 4.1 Program Strategis dan Indikator Program
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Tabel 4.2. Indikator Program dan Kegiatan
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5
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Unpad 2015-2019 ini akan menjadi acuan utama 
dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai target yang telah 
ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dari aspek pengelolaan 
sumber pembiayaan maupun dalam percepatan realisasinya.

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan output program prioritas Unpad akan 
selalu diutamakan. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan 
tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan 
ketersediaan dana.

Disadari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Unpad 
keberhasilan tidak lepas dari adanya dukungan masyarakat termasuk stakeholders. 
Kerja keras dari seluruh jajaran Unpad dan sinergisitas dengan semua pihak terkait 
sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program 
dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. 
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