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KATA PENGANTAR 

 

Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala 

berkat dan anugrahNya, Renstra ISBI Tanah Papua tahun 2020-2024 dapat tersusun. 

Renstra ini adalah renstra ketiga yang dimiliki sejak ISBI Tanah Papua yang didirikan 

pada tahun 2014. Renstra ini disusun dengan langkah-langkah manajemen stratejik 

yang layak sebagai pijakan adalah Visi dan Misi ISBI Tanah Papua dengan indikator 

ketercapaiannya yang cukup rinci sebagaimana diuraikan dalam rencana jangka 

menengah 2020-2024. 

Melalui evaluasi diri menggunakan analisis SWOT  terhadap 7 (tujuh) komponen 

yaitu : (1) visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya; (2) tata pamong, 

kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) mahasiswa dan lulusan; 

(4) sumber daya manusia; (5) kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik: (6) 

pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sistem informasi; (7) penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, telah diperoleh gambaran 

kondisi umum ISBI Tanah Papua yang dilengkapi dengan data pendukung dan kerangka 

berpikir dalam mengidentifikasi isu strategis. 

 Renstra ISBI Tanah Papua Tahun 2020-2024 disusun cukup konprehensif, program-

program yang disusun sesuai dengan  kebutuhan  dan diharapkan  dapat  

memfasilitasi upaya pencapaian Visi dan Misi ISBI Tanah Papua tahun 2020. Renstra ini 

masih memungkinkan untuk disempurnakan, secara perinsip tujuan strategis tetap 

dipertahankan, pelaksanaan program yang bersifat operasional  hendaknya 

disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada. 

Renstra ini harus dipakai sebagai pedoman bagi pimpinan satuan organisasi di 

tingkat jurusan, prodi, dan UPT di lingkungan ISBI Tanah Papua karena perencanaan 

strategis akan dapat terlaksana dengan baik hanya jika seluruh pimpinan satuan 

organisasi beserta jajarannya memberikan dukungan nyata dan hanya akan diperoleh 

dari pimpinan satuan organisasi beserta jajarannya yang memahami isi Renstra. 

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun 

Renstra atas kerja kerasnya dan didukung oleh semua pihak di lingkungan ISBI Tanah 

Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita semua dalam 

menerjemahkan Renstra ini ke dalam program tahunan selama lima tahun dari tahun 

2020-2024. 

 

Jayapura,  Juli 2021 

Rektor, 

 

 

 

Dr. I Dewa Ketut Wicaksana, SSP., M.Hum 

NIP 196412311990021040 
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A. Kondisi Umum 

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua didirikan berdasarkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2014, tentang Pendirian Institut Seni Budaya 

Indonesia Tanah Papua. ISBI Tanah Papua sendiri merupakan integrasi dari kampus 

seni swasta di Jayapura yang bernama Sekolah Tinggi Seni Papua (STSP) Jayapura dan 

program studi di luar domisili Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.  

Rencana pendirian ISBI Tanah Papua lahir dari sebuah cita-cita luhur, yaitu guna 

mengembangkan dan memberdayakan potensi seni dan budaya masyarakat Papua. 

Berdasarkan studi kelayakan bahwa Papua sangat kaya dengan potensi seni dan budaya 

serta karakteristik dan identitas tersendiri sebagai warna lokal. Tanah Papua sendiri 

memiliki sekitar 194 Suku, yang memiliki keragaman tradisi budaya dengan jenis 

keseniannya masing-masing. Masing-masing suku dan etnik ini dinilai memiliki warisan 

budaya lokal yang menjajikan, baik dibidang seni pertunjukan, seni rupa dan desain 

serta seni sastra. Sangat disadari bahwa masyarakat tanah Papua yang memiliki 

beragam kearifan budaya ini perlu mendapat sentuhan-sentuhan akademis agar actual, 

berdaya, dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

Pada tahun akademik 2013/2014 atas mandat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi 

Kemendikbud Nomor 567/E.E2/DT/2013 tanggal 24 Juni 2013 bahwa Institut Seni 

Indonesia (ISI) Denpasar diberikan Penugasan Penyelenggara Program Studi Di Luar 

Domisili di Provinsi Papua sebagi tindak lanjut penugasan menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. ISBI Tanah Papua ditugaskan menyelenggarakan 5 (Lima) program studi 

yang terdiri atas Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa Murni, Desain Komunikasi Visual, dan 

Kriya Seni, yang dipersiapkan sebagai embrio dari program studi ISBI Tanah Papua. 

Sebelum itu, di Jayapura sendiri telah berdiri sebuah perguruan tinggi negeri yang 

masih berlebel swasta bernama STSP Jayapura, yang memiliki beberapa kendala terkait 

pengelolaannya dikarenakan statusnya yang masih perguruan tinggi swasta. Setelah 

Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2014 terbit, akhirnya program studi diluar 

domisili ISBI Tanah Papua dan STSP Jayapura secara otomatis di integrasikan ke ISBI 

Tanah Papua. 

Pada akhirnya berdirinya ISBI Tanah Papua sebagai perguruan tinggi yang 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang seni dan budaya adalah salah satu wujud dari pemerintah dalam menggali, 
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melestarikan, mengembangkan, seni dan budaya Indonesia dalam segala aspek. Pada 

gilirannya pembangunan seni dan budaya diharapkan dapat berfungsi menjaga 

keseimbangan hidup dan memperkokoh jati diri untuk menghadapi dampak globalisasi. 

Penyelenggaraan ISBI Tanah Papua juga bertujuan untuk melahirkan insan-insan 

akademik yang berkarakter Indonesia dan/atau professional yang mampu mencipta, 

membina, mengkaji, dan menyajikan karya seni secara kreatif dan inovatif, sehingga 

mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan global. Diharapkan, lulusan 

ISBI Tanah Papua nantinya tidak hanya dapat bekerja di bidang bidang kesenian dan 

budaya namun juga dapat menciptakan dan/atau mempresentasikan berbagai bentuk 

karya seni serta mempertanggung jawabkannya secara akademik, moral dan etik. Selain 

itu, lulusan ISBI tanah Papua juga diharapkan dapat mengembangkan ekonomi kreatif 

melalui jalur kewirausahaan yang akan membantu masyrakat sekitar dalam aspek 

ekonomi. 

Atas rekomendasi Pemda Provinsi Papua, Kampus sementara ISBI Tanah Papua 

terletak di UPTD Taman Budaya Provinsi Papua, dengan meminjam beberapa gedung 

milik UPTD Taman Budaya sebagai ruang kelas dan ruang aktivitas mahasiswa. Rencana 

pembangunan kampus ISBI Tanah Papua nantinya akan dibangun diatas tanah yang 

disiapkan oleh Pemda Provinsi Papua yang terletak di Desa Maribu, Kecamatan Sentani, 

Kabupaten Jayapura.Diberlakukannya Undang-Undang RI  Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sangat 

mengaruhi perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Institut Seni Budaya 

Indonesia Tanah Papua yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 

Tahun 2014. 

Sejak dirintis pada tahun 2012, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua 

(selanjutnya disebut ISBI Tanah Papua) telah mengalami berbagai dinamika dalam 

mewujudkan fungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu pendirian ISBI Tanah Papua juga 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 
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Adanya dinamika peradaban manusia yang semakin komplek, dinamis yang 

didukung keterbukaan komunikasi yang mendunia, ISBI Tanah Papua dihadapkan pada 

peluang dan tantangan yang terus berubah dengan cepat. Untuk menjawab tantangan 

tersebut ISBI Tanah Papua diharapkan mampu sebagai penggerak utama dalam 

membangun karakter bangsa, melalui pandangan yang visioner, didukung kemampuan 

merumuskan langkah-langkah strategis, sehingga menghasilkan insan Indonesia yang 

memiliki jatidiri (identitas) dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. 

Arah pengembangan jangka panjang ISBI Tanah Papua telah dijabarkan secara 

bertahap dalam rencana strategis (renstra) yang disusun berdasarkan rumusan visi, 

misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbang-kan kemampuan faktor 

internal organisasi serta faktor eksternal. Pengembangan ISBI Tanah Papua telah 

dijabarkan pada dua renstra sebelumnya yaitu Renstra ISBI Tanah Papua Tahun 2013-

2017 dan Renstra ISBI Tanah Papua Tahun 2017-2021. Dalam 5 tahun ke depan telah 

ditetapkan renstra ketiga yaitu Renstra ISBI Tanah Papua Tahun 2020-2024. Renstra ini 

akan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan ISBI Tanah Papua dalam 

pelaksanaan kegiatan guna pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis ISBI Tanah Papua. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;  

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyeleggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 
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2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 

2010-2014; 

8. Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Keputusan MenPan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan dan 

Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerrintah. 

10. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Pendirian ISBI Tanah 

Papua; 

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia  Tanah Papua; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Statuta 

ISBI Tanah Papua. 

 

C. Tujuan  

Renstra ISBI Tanah Papua periode 2020-2024 dirumuskan untuk menjadi 

pedoman bagi seluruh sivitas akademika, dalam rangka pencapaian visi ISBI Tanah 

Papua sebagai “Pusat Unggulan Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal”. Pada akhir 

periode Renstra 2020-2024, pencapaian Pusat Unggulan Seni dan Budaya Berbasis 

Kearifan Lokal di ISBI Tanah Papua akan ditandai dengan terpenuhinya Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

Renstra ISBI Tanah Papua adalah proses membuat pilihan yang dirancang untuk 

mendukung pimpinan dalam menentukan tujuan dan metode yang tepat. Renstra ISBI 

Tanah Papua sebagai alat manajemen yang digunakan untuk satu tujuan dan membantu 

organisasi memfokuskan dalam visi dan prioritas tahun 2020 - 2024 dalam merespon 

lingkungan eksternal baik regional maupun nasional yang terus berubah dan 

memastikan anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama.  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ISBI Tanah Papua, pimpinan beserta 

seluruh organ kampus, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur 

pelaksana administratif, harus menerjemahkan Renstra ke dalam program aksi yang 

implementatif, koheren, realistik, yang kemudian dilaksanakan secara konsisten. Untuk 

mendukung hal itu, di samping menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, 
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Renstra juga harus menjadi panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dengan 

demikian, capaian-capaian program harus senantiasa diselaraskan dengan target dan 

indikator capaian yang diharapkan. 

 

D. Sistematika 

Renstra ISBI Tanah Papua 2020-2024 terdiri atas tujuh bab. Pada bagian awal 

setelah Pendahuluan, Visi, Misi, dan Tujuan ISBI Tanah Papua. Selanjutnya, analisis 

terhadap kondisi nyata berupa potensi yang dimiliki ISBI Tanah Papua serta peluang 

dan tantangan yang berada pada lingkungan eksternal ISBI Tanah Papua disajikan pada 

bagian ketiga. Pada bagian ini, analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi 

ancaman (threats) ISBI Tanah Papua di masa yang akan datang, peluang (opportunities) 

yang tersedia dan diyakini dapat diperoleh oleh lembaga ini, kelemahan (weaknesses) 

yang dimiliki dan harus diperbaiki, sehingga tidak menjadi kendala dalam upaya 

mewujudkan visi dan misi ISBI Tanah Papua, serta kekuatan dalam memanfaatkan 

peluang. Hasil analisis ini dijadikan dasar perumusan strategi, kebijakan, dan program. 

Pada Renstra ini pula ditunjukkan model koordinasi yang harus dilakukan dalam 

implementasi setiap kebijakan dan program. Model koordinasi ini disajikan dalam 

bentuk penjelasan tentang unit penanggung jawab implementasi kebijakan, sehingga 

koordinasi yang harus dilakukan oleh masing-masing unit yang ada menjadi jelas. 

Selanjutnya pada Renstra ini disajikan model monitoring dan evaluasi menjadi alat 

dalam mengawal proses serta mengukur hasil-hasil yang dicapai. Monitoring dan 

evaluasi menjadi alat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dan membuat 

kebijakan.  
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A. Visi  

Sejalan dengan arah pengembangan dan tantangan ke depan, rumusan visi Institut 

Seni dan Budaya Indonesia Tanah Papua adalah “Pada tahun 2042 menjadi pusat 

unggulan seni budaya yang berbasis kearifan lokal guna memperkaya nilai-nilai 

kemanusiaan.”. Dalam periode 2020-2024 secara bertahap visi ini akan difokuskan 

untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia. 

 

B. Misi  

Visi besar ISBI Tanah Papua diuraikan kedalam misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarkan pendidikan tinggi dengan mengembangkan potensi dan pluralitas 

seni dan budaya lokal untuk membangun jati diri masyarakat agar memiliki daya 

saing global; 

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna 

mendukung pendidikan dan pengembangan seni dan budaya; 

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan 

pengembangan keilmuan dalam seni budaya; dan 

d. Mengembangkan kerjasama antar lembaga secara berkelanjutan.  

 

C. Tujuan  

Tujuan ISBI Tanah Papua 

a. menciptakan, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan berbagai bentuk 

karya seni secara akademik, moral, dan etik;  

b. mengkaji dan menganalisis berbagai fenomena seni budaya dalam bentuk berbagai 

jenis karya tulis ilmiah;  

c. menggali dan mengembangkan potensi kearifan lokal untuk berdaya saing global; 

dan  

d. mengembangkan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan tata kelola seni budaya. 

 

D. Sasaran Program Ditjen Dikti  

a. meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;  

b. menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan  

c. Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas 
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E. Tujuan Strategis ISBI Tanah Papua 

a. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan seni dan budaya; 

b. Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan ISBI Tanah Papua; 

dan 

c. Penguatan system tata kelola ISBI Tanah Papua yang akuntabel. 

 

F. Indikator Kinerja Utama PTN 

Indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh kementerian Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3/M /2021 Tentang Indikator 

Kinerja Utama terdiri dari: 

1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak 

2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus 

3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus 

4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus  

5. Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi 

Internasional 

6. Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia 

7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif 

8. Program Studi Berstandar Internasional   
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A. Tinjauan Lingkungan 

Pada sub bab ini, disajikan ringkasan tentang evaluasi diri ISBI Tanah Papua. 

Bahwa kondisi ISBI Tanah Papua dianalisis untuk memperoleh gambaran umum 

tentang realitas yang ada sebagai dasar pijakan untuk menyusun rencana program 

menuju kondisi yang dicita-citakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan 

berpedoman pada visi ISBI Tanah Papua sebagai landasan utama. Evaluasi diri 

dilakukan bersifat diagnostik untuk memperoleh informasi tentang kelebihan dan 

kelemahan yang obyektif. 

Tinjauan lingkungan yang berusaha untuk diungkapkan dalam Renstra ini yakni 

analisis yang di tinjau secara internal (kekuatan dan kelemahan) serta tinjauan 

eksternal (Peluang dan ancaman, yang meliputi bidang tri dharma (Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian) dan bidang penunjang Tri Dharma (Kemahasiswaan dan 

alumni, Sumber Daya Manusia, aset dan Fasilitas, dan tata kelola) yang dijabarkan 

dalam bentuk matriks. 
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BIDANG PENDIDIKAN 

 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL 
 

K
E

K
U

A
T

A
N

 

 ISBI Tanah Papua memiliki otonomi dalam bidang pendidikan, 

sehingga pengembangan kurikulum dan program studi dapat dilakukan 

secara dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengguna lulusan; 

 Telah tersedia peraturan perundang-undangan, pedoman-pedoman 

penyusunan kurikulum. 

 Adanya system pengelolaan informasi akademik (e-Campus) 

 Program studi yang ada di lingkungan ISBI Tanah Papua turut 

mendukung upaya mempertahankan, melestarikan, dan inovasi seni 

dan budaya Papua. 

 Adanya komitmen pimpinan tentang kebijakan tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang 

telah termuat dalam Statuta ISBI Tanah Papua. 

 Budaya Papua dikenal memiliki nilai histori yang tinggi dengan 

keragaman budaya dan etniknya, sehingga sangat mungkin 

dilakukan pengembangan, pelestarian, dan inovasi di bidang seni 

budaya yang bermanfaat untuk pengembangan kurikulum. 

 Kearifan lokal seni-budaya Papua menjadi ciri khas pada masing-

masing program studi di lingkungan ISBI Tanah Papua. 

 Untuk mengatasi tuntutan dan tantangan secara local, regional, 

nasional dan global, kurikulum yang baik dapat disediakan prodi 

untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. 
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 Roadmap keilmuan yang memuat bidang-bidang prioritas dalam upaya 

pengembangan, pelestarian, dan inovasi nilai-nilai seni dan budaya 

papua belum jelas dan tegas arah pengembangannya; 

 Kebijakan pendidikan, tata kelola, dan fasilitas akademik belum 

sepenuhnya mendukung perwujudan pembelajaran berstandar 

nasional. 

 Kurikulum yang terdapat dalam Program studi yang ada di lingkungan 

ISBI Tanah Papua masih belum memenuhi kaidah dan nilai-nilai 

kearifan local seni dan budaya Papua sehingga upaya 

mempertahankan, melestarikan, dan inovasi seni dan budaya Papua 

mengalami stagnasi. 

 Kurang maksimalnya dalam mengikuti perintah peraturan perundang-

undangan, pedoman-pedoman dalam penyusunan kurikulum. 

 Belum seluruhnya program studi perguruan tinggi seni memiliki 

forum program studi seni dan belum melibatkan dunia profesi 

serta stakeholders, sehingga kurikulum inti program studi yang 

ditetapkan oleh perguruan tinggi tidak konsisten. 

 Perubahan kebijakan yang tidak sinkron dengan kurikulum 

sehingga diadakan penataan 
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BIDANG PENELITIAN 

 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL  

K
E

K
U

A
T

A
N

 

 Atmosfir penelitian di kalangan dosen sudah ada hal ini ditandai dengan 

terserapnya anggaran penelitian setiap tahunnya. 

 Sebagai satu-satunya Perguruan tinggi di Tanah Papua yang 

mengembangkan Seni dan Kebudayaan. 

 Atmosfir publikasi ilmiah di kalangan dosen sudah ada ditandai dengan 

publikasi jurnal dan prosiding nasional maupun internasional. 

 Memiliki kebijakan yang terbuka terkait kerjasama atau kemitraan 

bidang penelitian, utamanya dalam hal mempertahankan, melestarikan, 

dan inovasi seni dan budaya Papua. 

 Budaya Papua dikenal memiliki nilai histori yang tinggi dengan 

keragaman budaya dan etniknya, sehingga sangat mungkin 

dilakukan penelitian untuk pengembangan, pelestarian, dan 

inovasi di bidang seni budaya yang bermanfaat untuk menambah 

referensi seni dan budaya papua. 

 Terjalinnya hubungan dengan dinas atau institusi yang bergerak 

dibidang pariwisata, arkeologi, dan pelestarian nilai budaya, 

memberikan kesempatan bagi ISBI Tanah Papua untuk 

meningkatkan hubungan kerjasama di bidang penelitian. 
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 Roadmap penelitian pada bidang-bidang keilmuan yang mencarminkan 

nilai-nilai seni dan kearifan local papua masih belum jelas dan tegas 

arah pengembangannya. 

 Kebijakan, tata kelola, dan fasilitas penelitian belum sepenuhnya 

mendukung perwujudan penelitian berstandar nasional. 

 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian kompetitif 

nasional dan internasional masih terbatas 

 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan publikasi pada jurnal 

nasional dan/atau internasional bereputasi masih terbatas;  

 Kurangnya kerjasama prodi dengan para stakeholder dalam hal 

penelitian dalam upaya pengembangan, pelestarian, dan inovasi seni dan 

budaya papua. 

 Hasil penelitian belum memiliki dampak yang signifikan pada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan kesejahteraan 

masyarakat, karena masih kurangnya publikasi hasil penelitian secara 

nasional dan internasional serta hilirisasi inovasi hasil penelitian. 

 Persaingan ketat antar perguruan tinggi non seni yang memiliki 

program studi seni ikut berkompetisi mengajukan proposal hibah 

kompetisi Seni Budaya ke Luar Negeri. 
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BIDANG PENGABDIAN 

 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL  

K
E

K
U

A
T

A
N

 

 Pengabdian kepada masyarakat telah masuk kedalam kurikulum 

program studi yang melibatkan mahasiswa, yang ditandai dengan 

adanya mata kuliah Kuliah Kerja Nyata. 

 Memiliki kebijakan yang terbuka terkait kerjasama atau kemitraan 

bidang pengabdian, utamanya dalam hal mempertahankan, 

melestarikan, dan inovasi seni dan budaya Papua. 

 Sebagai satu-satunya kampus seni dan budaya di Papua 

memberikan peluang yang luas untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata. 

 Banyaknya komunitas seni di Papua memberikan peluang yang 

sangat baik untuk membuka kerjasama dan membuat model baru 

dalam upaya pengembangan, pelestarian dan inovasi seni budaya 

papua, yang lebih konfrehensif dan kolaboratif. 
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 Belum adanya Roadmap pengabdian kepada masyarakat yang  

fokus pada bidang-bidang keilmuan seni dan budaya yang berbasis 

nilai-nilai dan kearifan local budaya papua.  

 Kebijakan, tata kelola, dan fasilitas pengabdian belum sepenuhnya 

mendukung perwujudan penelitian berstandar nasional. 

 Terbatasnya sumber Pendanaan untuk kegiatan pengabdian 

masyarakat  

 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat 

yang bersifat kompetitif nasional dan/atau internasional masih 

terbatas;  

 Kurangnya kerjasama dan kemitraan prodi dengan para 

stakeholder dalam hal pengabdian pada masyarakat dalam upaya 

pengembangan, pelestarian, dan inovasi seni dan budaya papua. 

 Konstribusi hasil pengabdian kepada masyarakat belum 

sepenuhnya memberi dampak pada perkembangan keilmuan dan 

kesejahteraan masyarakat, karena masih kurang publikasi konsep 

dan inovasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 Tuntutan terhadap paradigma pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis penelitian. 
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BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL  

K
E

K
U

A
T

A
N

 

 Banyak mahasiswa yang aktif merupakan praktisi seni, sehingga 

keterserapan di pasar kerja menjadi terpenuhi. 

 Selain para praktisi mahasiswa yang aktif merupakan generasi 

muda yang memiliki semangat dalam memenuhi cita-cita dan 

harapan. 

 Memiliki kebijakan yang terbuka untuk mendukung kegiatan 

mahasiswa, utamanya dalam pengembangan potensi diri dan 

prestasi. 

 Banyaknya komunitas seni dan lembaga yang menaungi seni-

budaya di Papua memberikan peluang bagi mahasiswa dan alumni 

untuk meningkatkan jejaring social yang berdampak pada 

pengembangkan diri, peningkatkan prestasi, pengalaman dan 

aktualisasi diri. 

 Terbuka kesempatan untuk membuat kegiatan kemahasiswaan 

untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi. 
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 Kebijakan, tata kelola, dan fasilitas kegiatan mahasiswa belum 

sepenuhnya mendukung perwujudan pengembangan diri, prestasi, 

dan kesejahteraan mahasiswa. 

 Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan pembinaan 

kemahasiswaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa. 

 Belum maksimalnya pendanaan kegiatan kemahasiswaan; 

 Pelatihan dan pembimbingan kegiatan kemahasiswaan belum 

direncanakan secara maksimal; dan 

 Sarana dan fasilitas latihan kegiatan kemahasiswaan masih kurang. 

 Belum adanya badan yang menangani pengembangan karir dan 

kewirausahaan bagi alumni. 

 Pengaruh seni dan budaya luar menjadi ancaman bagi kegiatan 

mahasiswa yang dikhawatirkan melupakan nilai-nilai dan kearifan 

seni budaya papua. 

 Situasi pandemic Covid-19 memberikan ancaman nyata untuk 

menghambat perkembangan potensi dan prestasi mahasiswa. 
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 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL  

K
E

K
U

A
T

A
N

 

 ISBI Tanah Papua memiliki dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitas 

memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima di bidang akademik 

dan non akademik. 

 Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, rekrutmen, 

seleksi, pengelolaan mengikuti pola yang diselenggarakan oleh pemerintah 

dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 ISBI Tanah Papua telah memeiliki kode etik pegawai dalam rangka 

mewujudkan kehidupan kampus sebagai lingkungan akademik yang dinamis 

sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, berwawasan budaya Indonesia, 

bermoral Pancasila, dan berkepribadian Indonesia. 

 Banyak lembaga yang menawarkan beasiswa bagi dosen 

untuk melanjutkan studi baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri 

 Terbuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahlian yang 

dibutuhkan; 
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 Persentase dosen bergelar akademik magister  masih rendah, sehingga tidak 

memenuhi standar. 

 Jumlah tenaga kependidikan yang banyak tidak diimbangi dengan pembagian 

tugas dan tanggung jawab yang efektif, sehingga berdampak pada pelayanan 

yang kurang optimal baik dibidang akademik maupun non akademik; 

 Rasio jumlah dosen pada prodi tidak ideal 

 Tidak meratanya kemampuan sumber daya manusia dalam menunjang 

penyelenggaraan akademik dan non akademik. 

 ISBI Tanah Papua belum memiliki aplikasi sistem informasi kepegawaian 

(SIMPEG) menyebabkan kinerja proses admnistrasi kepegawaian kurang 

maksimal dan pimpinan lamban mengambil keputusan dalam bidang 

kepegawaian. 

 Penempatan tenaga kependidikan belum merata dan belum sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan. 

 Satuan organisasi belum seluruhnya memiliki Standar Operasional Prosedur 

(SOP) sebagai standarisasi cara yang dilakukan satuan organisasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

 Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan sarana 

dan prasarana yang dimiliki cepat usang;  

 Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 

membutuhkan dana besar untuk melakukan inovasi dan 

mengadopsi perkembangan teknologi informasi terkini; 

 Tantangan tenaga pengajar sebagai penyelenggaraan 

pendidikan ke depan semakin berat, karena model dan 

sistem pendidikan sudah mengarah pada pembelajaran 

daring yang memerlukan keahlian dalam komputer; 

 Tantangan tendik sebagai penunjang penyelenggaraan 

pendidikan ke depan semakin berat, karena model dan 

sistem pendidikan sudah mengarah pada pembelajaran 

daring yang memerlukan keahlian dalam komputer; dan  

 Semua tendik wajib bisa dan menguasai komputer sebagai 

supporting system. 
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BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 
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BIDANG ASET DAN FASILITAS 

 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL  

K
E
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U

A
T

A
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 Secara historis nama dan citra ISBI Tanah Papua merupakan modal 

penting  untuk mendukung upaya mempertahankan, melestarikan, 

dan inovasi seni dan budaya di Tanah Papua. 

 Sudah tersedianya sarana pendidikan. 

 Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah provinsi, dapat menjadi 

solusi untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. 

 Tersedianya penyedia/pengembang softwere aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

 Sedikitnya prasarana pendidikan yang dimiliki membuat mudah 

untuk dikelola. 
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 Belum adanya lahan yang memadai untuk dibangun sarana dan 

prasarana pendidikan. 

 Belum adanya Prosedur Operasional Standar tentang penggunaan 

dan peminjaman sarana dan prasarana kampus. 

 Terbatasnya dana pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan 

pendanaan untuk membiayai pengembangan teknologi informasi 

komunikasi ISBI Tanah Papua. 

 Meningkatnya biaya pemeliharaan sarana prasarana karena 

penyalahgunaan human error, umur ekonomis, pencurian. 

 Terbatasnya ruang gerak perkuliahan dikarenakan area kampus 

masih merupakan gedung pinjaman. 

 Lokasi prasarana ISBI Tanah Papua Berada di lingkungan yang 

kurang kondusif dengan tingkat kriminalitas tinggi, yang 

memberikan ketidaknyamanan dalam suasana akademik. 

 Sulitnya mencari lahan untuk membangun fasilitas perkuliahan yang 

dikarenakan lahan masih hak ulayat adat sehingga memerlukan biaya 

yang lebih untuk melakukan pelepasan adat. 
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BIDANG TATA KELOLA 

 ANALISIS KONDISI INTERNAL ANALISIS KONDISI EKSTERNAL  

K
E

K
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A
T
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N

 

 ISBI Tanah Papua memiliki otonomi dalam pengelolaan Institut, 

sehingga memudahkan perluasan layanan akademik dan 

nonakademik serta pengembangan bidang ilmu seni dan budaya 

untuk meningkatkan kualitas Institut; 

 ISBI Tanah Papua memiliki system tatakelola yang tercantum 

dalam Statuta dan juga SOTK yang menjadi acuan pembagian 

kerja. 

 ISBI Tanah Papua memiliki lembaga yang independen untuk 

melaksanakan evaluasi dan penjaminan mutu tata kelola ISBI 

Tanah Papua. 

 Banyaknya perguruan tinggi yang bereputasi unggul yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan pengelolaan ISBI Tanah Papua 

 Terbukanya informasi mengenai pengelolaan perguruan tinggi 

dapat dijadikan referensi, untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

ISBI Tanah Papua. 

 Untuk meningkatkat efektitfitas dan efeisiensi tatakelola pendidikan 

tinggi dapat dilakukan workshop atau pelatihan oleh lembaga yang 

kompeten dalam pengelolaan pendidikan tinggi. 
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 Belum adanya system Pengelolaan dan sistem database SDM yang 

tersentralisasi dan terintegrasi,  

 Belum adanya Sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset 

yang tersentralisasi dan terintegrasi sehingga memberi dampak 

pada belum efektif dan efisiennya pemanfaatan keuangan dan aset. 

 Banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum diturunkan 

kedalam peraturan internal ISBI Tanah Papua. 

 Belum terselenggaranya agenda reformasi birokrasi di ISBI Tanah 

Papua. 

 Belum jelasnya pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap 

organ yang ada di ISBI Tanah Papua. 

 Belum tersedianya Prosedur Operasional Standar yang terdapat di 

setiap organ yang ada di ISBI Tanah Papua 

 Perubahan Peraturan dan perundang-undangan yang cepat dan 

dinamis, kurang mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola di 

ISBI Tanah Papua. 
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B. Konklusi Analisis 

BIDANG PENDIDIKAN 

1. Dengan komitmen pimpinan tentang kebijakan yang otonomi dalam studi keilmuan 

dan kebebasan akademik, agar segera membuat kebijakan untuk menyusun 

kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari ISBI Tanah Papua yang berdasarkan 

peraturan dan perundangan yang berlaku, dalam upaya mempertahankan, 

melestarikan dan melakukan inovasi seni dan budaya Papua sehingga seni dan 

budaya Papua menjadi ciri khas Program Studi di ISBI Tanah Papua. 

2. Mengoptimalkan system informasi akademik dalam penyusunan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama bidang seni dan budaya Papua. 

3. Dengan kebutuhan masyarakat (Pasar Kerja) yang dinamis perlu dibentuk suatu 

system mutu yang terstruktur dan dinamis yang mengatur upaya peningkatan yang 

berkelanjutan. 

4. Segera membentuk suatu kebijakan dalam upaya percepatan kesiapan ISBI Tanah 

Papua untuk mengambil potensi yang ada, utamanya bidang pendidikan. 

5. Dengan komitmen pimpinan yang otonom membentuk suatu kebijakan kerjasama 

yang melibatkan seluruh stakeholder baik lingkungan internal dan eksternal untuk 

membangun dunia pendidikan ISBI Tanah Papua, yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar. 

6. Peraturan perundangan yang ada digunakan sebagai pedoman dalam membentuk 

suatu kebijakan yang otonom. 

7. Dengan komitmen pimpinan yang otonom membentuk suatu kebijakan kerjasama 

yang melibatkan seluruh stakeholder baik lingkungan internal dan eksternal untuk 

membangun dunia pendidikan ISBI Tanah Papua, yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar. 

8. Peraturan perundangan yang ada digunakan sebagai pedoman dalam membentuk 

suatu kebijakan yang otonom. 

9. Mengoptimalkan kebijakan pimpinan yang otnom untuk membentuk suatu satuan 

tugas yang membenahi permasalahan tata kelola pendidikan. 

10. Program studi perlu membuat roadmap Bidang Pendidikan agar arah dan kebijakan 

sesuai dengan kebutuhan program studi, pasar, peraturan dan perundangan, serta 

tujusm ISBI Tanah Papua. 
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BIDANG PENELITIAN 

1. Dengan atmosfir penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah ada dapat memberikan 

arahan pada penelitian yang berkaitan tata nilai budaya dan seni tanah Papua. 

2. Mendorong Kebijakan yang otonom bidang seni dan budaya Papua. 

3. Membuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya penelitian potensi seni 

dan budaya yang dapat dikembangkan. 

4. Membuat roadmap penelitian yang berkelanjutan dibidang seni dan budaya Papua. 

5. Membangun system tata kelola penelitian yang lebih konfrehensif dan sesuai 

dengan standar yang ada. 

6. Membuat rencana kerjasama prodi dengan berbagai pihak untuk melakukan 

penelitian. 

7. Mendorong dosen disetiap prodi untuk tetap melaksanakan penelitian yang 

tepublikasi ilmiah pada jurnal yang diakui. 

8. Kebijakan yang terbuka mendorong ISBI Tanah Papua untuk melakukan kerjasama 

dengan pihak local untuk melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi 

masyarakat Papua. 

9. Mengedepankan posisi ISBI Tanah Papua sebagai perguruan tinggi seni dan budaya 

di Papua, yang mampu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Papua. 

10. System dan tata kelola publikasi ilmiah harus segera terbentuk 

11. Mendorong semua dosen untuk memberikan kontribusi secara nyata pada 

penelitian yang berdampak pada masyarakat. 

12. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk mengkapitalisasi nilai 

budaya Papua. 

 

BIDANG PENGABDIAN 

1. Kurikulum Pengabdian masyarakat haruslah mengedepankan dampak yang akan 

dirasakan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan 

ekonomi kreatif dan pariwisata di tanah Papua. 

2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga formal dan/atau 

lembaga informal seperti komunitas seni dan budaya untuk merancang konsep 

pengabdian yang berdampak bagi masyarakat. 
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3. Merancang Roadmap pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada bidang-

bidang keilmuan seni dan budaya yang berbasis nilai-nilai dan kearifan local 

budaya Papua guna mengembangkan sector ekonomi kreatif dan pariwisata Papua. 

4. Membuat suatu system tata kelola pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. 

5. Menganalisis sumber pendanaan yang dapat di gunakan untuk pengabdian 

masyarakat, serta mencarikan solusi permasalahan pendanaan. 

6. Mendorong para dosen untuk terlibat dalam pengabdian kompetitif nasional.  

7. Membuat rancangan dan gagasan pengabdian masnyarakat yang berbasis 

penelitian. 

8. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga formal dan/atau 

lembaga informal seperti komunitas seni dan budaya untuk merancang konsep 

pengabdian berbasis penelitian yang berdampak bagi masyarakat. 

9. Merancang Roadmap pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang 

fokus pada bidang-bidang keilmuan seni dan budaya yang berbasis nilai-nilai dan 

kearifan local budaya Papua guna mengembangkan sector ekonomi kreatif dan 

pariwisata Papua. 

10. Membuat suatu system tata kelola pengabdian masyarakat berbasis penelitian yang 

berkelanjutan. 

 

BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Mahasiswa yang merupakan praktisi seni di ISBI Tanah Papua dapat didorong 

untuk mengikuti kegiatan yang dapat membangun prestasi dan potensi diri. 

2. Mendorong semangat muda Mahasiswa ISBI Tanah Papua untuk berperan aktif 

dalam mengembangkan potensi diri. 

3. Komunitas seni papua dapat dimaksimalkan sebagai ajang untuk membangun 

potensi diri mahasiswa. 

4. Kebijakan yang dibuat membuka yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri 

mahasiswa melalua kegiatan mahasiswa. 

5. Merancang suatu system tata kelola dalam pembinaan karir dan kewirausahaan 

6. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan 

kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan potensi diri. 

7. Merencanakan konsep pelatihan dan pembimbingan kegiatan kemahasiswaan. 
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8. Membuat suatu kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang 

mengedapankan nila-nilai budaya Papua. 

9. Penerapan teknologi dalam pengembangan diri mahasiswa diperlukan untuk 

menjawab tantangan Covid-19. 

10. Mengoptimalkan peran mahasiswa yang berasal dari dunia praktisi untuk 

dikolaborasikan dalam sebuah kegiatan yang membangun karakter mahasiswa. 

11. Melakukan pengembangan pegawai yang progresif dibidang teknologi informasi 

sehingga pelaksanaan operasional akademik dan non akademik tidak terhambat. 

12. Membuat pola rekrutmen yang mengharuskan calon pegawai mampu 

menggunakan teknologi informasi. 

13. Merancang sebuah pedoman standar untuk pelaksanaan mengajar daring. 

14. Meningkatkan kualitas dosen yang mampu menggunakan teknologi informasi. 

 

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Membentuk roadmap pengembangan karir bagi dosen dan tenaga kependidikan, 

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Menanamkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan kode etik yang berlaku di 

lingkungan ISBI Tanah Papua. 

3. Mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kulifikasinya. 

4. Membuat sebuah system managemen sumberdaya manusia yang baku, sesuai 

dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 

5. Melaksanakan penguatan SOTK untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di 

setiap unit. 

6. Pemerataan skill pegawai. 

7. Pembagian tugas yang merata sesuai dengan Perjanjian Kerja Rektor. 

8. Membentuk standar pelayanan yang baik untuk mengukur kinerja setiap unit. 

9. Memberikan pelatihan kepada dosen dan pegawai untuk meningkatkan 

kemampuan individu sesuai dengan bidang tugasnya. 

10. Mengoptimalkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mampu 

menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan operasional akademik dan non 

akademik. 
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11. Mengoptimalkan peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber 

daya manusia. 

12. Melakukan pengembangan pegawai yang progresif dibidang teknologi informasi 

sehingga pelaksanaan operasional akademik dan non akademik tidak terhambat. 

13. Membuat pola rekrutmen yang mengharuskan calon pegawai mampu 

menggunakan teknologi informasi. 

14. Merancang sebuah pedoman standar untuk pelaksanaan mengajar daring. 

15. Meningkatkan kualitas dosen yang mampu menggunakan teknologi informasi. 

 

BIDANG ASET DAN FASILITAS 

1. Memaksimalkan nama ISBI Tanah Papua dalam mengembangkan kebijakan dan 

membentuk kerjasama dengan pihak lain. 

2. Dengan label kampus seni satu-satunya di Papua dapat dijadikan bahan branding 

dalam mengenalkan kampus ke masyarakat. 

3. Mengedepankan kampus yang berusaha untuk melestarikan nilai-nilai budaya 

Papua untuk mempermudah pencarian lahan kampus. 

4. Segera membentuk system pengelolaan barang milik Negara. 

5. Mencari solusi untuk menempatkan sementara sarana pendidikan ISBI Tanah 

Papua, agar proses pelaksanaan akademik tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

6. Melakukan kerjasama dengan provinsi untuk mencarikan lahan bangunan ISBI 

Tanah Papua. 

7. Membangun komunikasi yang efektif baik secara vertical maupun dengan 

pemerintah daerah untuk pengadaan tanah. 

8. Mengedepankan pentingnya ISBI Tanah Papua dalam upaya pelestarian nilai 

budaya di tanah papua. 

9. Membuat perencanaan lahan yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan 

akademik dan non akademik. 

10. Membuat standar operasional prosedur penggunanaan sarana dan prasarana 

pendidikan di ISBI Tanah Papua. 
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BIDANG TATA KELOLA 

1. Membuat satuan tugas Hukum dan Keorganisasian untuk percepatan penataan 

kelembagaan. 

2. Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi yang bereputasi unggul sebagai 

rujukan tata kelola Pendidikan Tinggi. 

3. Melakukan kegiatan workshop penataan kelembagaan, oleh lembaga yang kredibel. 

4. Mengoptimalkan peran lembaga pengawasan di ISBI Tanah Papua. 

5. Merancang system Pengelolaan dan sistem database SDM yang tersentralisasi dan 

terintegrasi,  

6. Merancang  Sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset yang 

tersentralisasi dan terintegrasi sehingga memberi dampak pada belum efektif dan 

efisiennya pemanfaatan keuangan dan aset. 

7. Merancang kerangka regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum 

diturunkan kedalam peraturan internal ISBI Tanah Papua.  

8. Merancang roadmap agenda reformasi birokrasi di ISBI Tanah Papua.  

9. Membentuk dan merancang struktur organisasi serta pembagian tugas pokok dan 

fungsi pada setiap organ yang ada di ISBI Tanah Papua.  

10. Merancang  Prosedur Operasional Standar yang terdapat di setiap organ yang ada 

di ISBI Tanah Papua 
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A. Arah Kebijakan 

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025  menetapkan bahwa visi 

Indonesia Tahun 2005 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”, bahwa 

untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan 

nasional sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2)  mewujudkan 

bangsa yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan 

hukum; (4) mewujudkan Indonesia aman damai, dan bersatu, (5) mewujudkan 

pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan 

lestari, (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan Indonesia berperan 

penting dalam pergaulan dunia internasional. 

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2005-2025 tersebut disusunlah empat tahapan 

rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut: (1) RPJMN 

2005-2009 menata kembali NKRI, dan membangun Indonesia yang aman dan damai, 

yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2) RPJMN 

2010-2014 memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM), dan membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJMN 2015-2019 memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan 

kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 

(4) RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan dan perluasan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif (lihat Gambar 3.1). 

Dikarenakan pendidikan nasional merupakan salah satu sektor pembangunan 

nasional, tahapan-tahapan pembangunan nasional tersebut harus digunakan sebagai 

acuan bagi pembangunan pendidikan nasional yang selanjutnya menjadi acuan bagi 

pembangunan institusi pendidikan dalam naungan kementerian yang membidangi 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Gambar 3.1: Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005/2025 (UU 

17/2007) 

Visi yang dijabarkan dalam statute merupakan arah atau pandangan jangka 

panjang ISBI Tanah Papua, sehingga perlu dilakukan identifikasi focus pencapaian 

setiap 5 tahun. Dengan menjadi pusat unggulan seni dan budaya berbasis kearifan lokal, 

memberikan gambaran bahwa ISBI Tanah Papua harus mampu menjadi Kampus seni 

dan budaya yang belabel “Kampus Unggu”. Upaya mencapai ”Kampus yang unggul” 

membutuhkan waktu yang cukup banyak. Perlu adanya landasan kebijakan yang baik 

dan berkesinambungan pada setiap tahapannya, dan berikut Road Map Pengembangan 

ISBI Tanah Papua menuju “Pusat Unggulan Seni dan Budaya yang berbasis kearifan 

lokal”. 

 

2020 
• Fokus  pada Pemenuhan SN DIKTI 

2025 

• Fokus Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan 
dan Publikasi Ilmiah 

2030 
• Fokus Pada Peningkatan Kualitas Penelitian 

2035 
• Fokus Pada Konstribusi Nasional 

2040 
• Fokus pada kontribusi Internasional 
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Dengan arah focus pengembangan pada roadmap ISBI Tanah Papua maka dapat 

dirumuskan 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang berdaya saing dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan 

internasional. 

2. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri guna 

meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi. 

3. Mewujudkan kehidupan suasana kampus yang kondusif, transparan, bermutu, 

akuntabel, dan demokrasi. 

Kebijakan tersebut akan diterangkan dan dituangkan dalam Rincian Kebijakan dan 

Indikator Keberhasilan Program. 

B. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator 

Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK merupakan salah satu pilar dalam 

mewujudkan visi Indonesia Tahun 2045, yang terdiri atas; (1) Percepatan pendidikan 

rakyat Indonesia secara merata, (2) Peningkatan peran kebudayaan dalam 

pembangunan, (3) Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pembangunan, serta (4) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta 

Reformasi ketenagakerjaan.  

Demi mencapai visi Indonesia 2045 disusunlah kedalam rencana jangka menengah 

menuju Indonesia emas dalam kurun waktu 5 tahun, dimana kementerian pendidikan, 

kebudayaan, riset dan teknologi sebagai pengemban amanah untuk melaksanakan Pilar 

Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK. Pelaksanaan pilar tersebut tercermin 

dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun watu 2020-2024 

menuju Indonesia emas 2045. 

Visi dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dijabarkan 

sebagai berikut; "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi 

Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, 

mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 

bergotong royong, dan berkebinekaan global" 
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Visi tersebut dinyatakan dalam misi sebagai berikut; (1) Mewujudkan pendidikan 

yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh 

infrastruktur dan teknologi, (2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan 

serta pengembangan bahasa dan sastra, serta (4) Mengoptimalkan peran serta seluruh 

pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan 

pendidikan dan kebudayaan.  

Misi tersebut disusun dalam tujuan sebagai berikut; (1) Perluasan akses pendidikan 

bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, (2) Penguatan mutu dan 

relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, (3) 

Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, (4) Pelestarian dan pemajuan 

budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan, serta (5) 

Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, 

dan akuntabel. 

Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut dibagikan kedalam berbagai bidang 

yang dinaungi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan salah satu bidang yang menaungi Pengelolaan 

pendidikan tinggi khususnya pendidikan akademik, memiliki sasaran untuk mencapai 

tujuan dari kementerian. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut; (1) meningkatkan 

mutu dan relevansi pendidikan tinggi; (2) menguatkan mutu dosen dan tenaga 

kependidikan; dan (3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang 

berkualitas. Berdasarkan sasaran program pendidikan tinggi tersebut maka ISBI Tanah 

Papua tergerak untuk memuat tujuan strategis yng meliputi tiga sasaran tersebut. 

TUJUAN STRATEGIS ISBI TANAH PAPUA 

Untuk merancang dan mejalankan program ISBI Tanah Papua mengacu pada 

sasaran program yang telah dimandatkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 

hal ini dilakukan agar pelaksanaan di tingkat ISBI Tanah Papua dapat sesuai dengan visi 

dan misi kementerian. Dengan demikian disusunlah tujuan strategis yang ditetapkan 

oleh rektor melalui rapat kerja pembentukan renstra ini. Ada pun tujuan strtegis ISBI 

Tanah Papua sebagai berikut; (1) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan seni dan 

budaya; (2) Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan ISBI Tanah 

Papua; dan (3) Penguatan system tata kelola ISBI Tanah Papua yang akuntabel. 



RENCANA STRATEGIS  2020

 

 
 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  2 0 2 0 - 2 0 2 4  
 

Page 30 

SASARAN STRATEGIS ISBI TANAH PAPUA 

Sasaran strategis ISBI Tanah Papua di susun berdasarkan tujuan strategis yang telah 

dibentuk pada pembahasan sebelumnya. Berikut sasaran strategis yang telah dirancang 

ISBI Tanah Papua: 

Tujuan Strategis I (TS01)  

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan seni dan budaya, disusun sasaran sebagai 

berikut; (SS01) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; (SS02) Meningkatnya 

kurikulum dan kualitas pembelajaran; (SS03) Meningkatnya kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan 

Tujuan Strategis II (TS02)  

Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan ISBI Tanah Papua 

disusun sasaran sebagai berikut; (SS04) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga 

kependidikan 

Tujuan Strategis III (TS03)  

Penguatan system tata kelola ISBI Tanah Papua yang akuntabel disusun sasaran sebagai 

berikut; (SS05) Terwujudnya tata kelola yang berkualitas 

 

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ISBI TANAH PAPUA 

Indicator Sasaran Strategis ISBI Tanah Papua disusun berdasarkan sasaran strategis 

yang telah dibentuk pada pembahasan sebelumnya dan juga berdasarkan hasil analisis 

lingkungan internal dan eksternal. Berikut indicator sasaran strategis yang akan 

dicapai: 

(SS01) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. 

Meningkatnya kualitas lulusan ISBI Tanah Papua dapat dilihat dari aktivitas saat 

perkuliahan serta aktivitas setelah lulus. Maka dengan dasar ini indicator kinerja 

sasaran strategis dibentuk dalam dua indicator kinerja utama yakni; (1) Kesiapan Kerja 

Lulusan dan (2) Mahasiswa di Luar Kampus. Indicator tersebut akan dijelaskan pada 

pembahasana berikut: 
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(IKSS01) Kesiapan kerja lulusan 

Kesiapan kerja lulusan dapat definisikan sebagai lulusan program sarjana ISBI 

Tanah Papua yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran 

yang sedang berjalan yang telah bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha 

dengan kriteria tertentu . Kriteria tersebut meliputi, masa tunggu lulusan, jumlah 

pendapatan, serta kriteria lainnya yang relevan dengan aktivitas setelah lulus. 

 Kriteria Lulusan ISBI Tanah Papua yang Telah Bekerja 

Definisi : Lulusan program sarjana (S1) ISBI Tanah Papua yang 

melanjutkan studi ke program magister (S2) atau Program 

magister terapan (S2 Terapan) di perguruan tinggi yang 

berada di dalam negeri atau luar negeri. 

Masa Tunggu : Kurang dari 12 bulan sejak tanggal terbit ijazah 

Syarat 

perguruan 

tinggi 

:  Perguruan tinggi dalam negeri yang terdaftar di PD DIKTI 

 Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh 

kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. 

 

 Kriteria Lulusan ISBI Tanah Papua yang Melanjutkan Studi 

Definisi : Lulusan program sarjana (S1) ISBI Tanah Papua yang 

mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau lembaga atau 

institusi yang berada di dalam negeri atau luar negeri baik 

yang dikelola negara/daerah ataupun swasta. 

Masa Tunggu : Kurang dari 6 bulan sejak tanggal terbit ijazah (termasuk 

bekerja sebelum lulus) 

Syarat umum :  Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah 

minimum regional dimana lulusan berada. 

 Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT 

 Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu 

 Perusahaan memiliki perizinan yang sah dan legal. 

Syarat Khusus :  Bagi lulusan yang bekerja pada perusahaan swasta harus 

memiliki SIUP atau IUMK 

 Bagi lulusan yang bekerja pada perusahaan nirlaba 

Tempat kerja merupakan Yayasan, Perkumpulan 
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Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) 

 Bagi lulusan yang bekerja pada lembaga pemerintah harus 

Terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Menjadi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) 

bulan. 

 

 Kriteria Lulusan ISBI Tanah Papua yang Berwirausaha 

Definisi : Lulusan program sarjana (S1) ISBI Tanah Papua yang memiliki 

perusahaan berbadan hukum (kecuali perusahaan 

perorangan) baik sebagai pemilik tunggal ataupun 

kepemilikan bersama, atau lulusan yang Pemasukan pekerjaan 

lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat 

lulusan. 

Masa Tunggu : Kurang dari 6 bulan sejak tanggal terbit ijazah (termasuk 

bekerja sebelum lulus) 

Syarat  :  Bagi lulusan yang berwirausaha sebagai pemilik bersama 

(bukan pemilik tunggal) harus dengan badan hukum 

berbentuk Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau 

Perseroan Terbatas (PT). 

 Bagi lulusan yang berwirausaha sebagai pemilik tunggal 

Perusahaan dengan bentuk selain Perusahaan Perorangan 

harus memiliki SIUP atau IUMK. 

 Bagi lulusan dengan pekerjaan lepas didapatkan dari 

karya seni dan budaya yang dibuat lulusan, Tidak pernah 

mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima pendapatan 

kurang dari 1.2X UMK. 

 

(IKSS02) Mahasiswa diluar kampus 

Mahasiswa diluar kampus dapat didefinisikan sebagai lulusan yang telah mendapat 

paling sedikit 20 SKS matakuliah merdeka belajar atau mahasiswa yang pernah 
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mendapat prestasi dalam kmpetisi yang bertaraf nasional atau internasional kriteria 

tertentu. 

 Kriteria Lulusan yang mendapat 20 SKS mata kuliah merdeka belajar 

Definisi : Lulusan program sarjana (S1) ISBI Tanah Papua yang 

mendapat 20 SKS matakuliah kampus merdeka yang cakupan 

kegiatan dan ketentuanya telah diatur sesuasi dengan  Buku 

Pedoman Kampus Merdeka – Merdeka Belajar, dan ditetapkan 

dalam peraturan rektor ISBI Tanah Papua 

Syarat  :  Cakupan kegiatan di luar kampus diatur dalam Buku 

Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 

 Penetapan mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan 

peraturan perguruan tinggi. 

 Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka diatur 

dengan peraturan perguruan tinggi 

 

 Kriteria Lulusan yang pernah mendapat Prestasi 

Definisi : Lulusan program sarjana (S1) ISBI Tanah Papua yang 

mendapat prestasi juara 1, juara 2 atau  juara 3 pada even 

kompetisi tingkat nasional, yang dimana kompetisi tersebut 

diakui oleh dosen pebimbing dan Perguruan tinggi 

bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi. 

Syarat  :  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan 

pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan 

mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan 

perguruan tinggi 

 Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah 

juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional. 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan 

kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan 

tinggi. 
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(SS02) Meningkatnya kurikulum dan kualitas pembelajaran 

Meningkatnya kurikulum dan kualitas pembelajaran ditujukan untuk meningkatkan 

potensi peserta didik yang dapat ditinjau dari kinerja program studi untuk 

mengimplementasikan kegiatan tridharma, oleh karena itu dibentuklah indicator 

kinerja sebagai berikut: 

 

(IKSS03) Kerjasama Program Studi 

Kerjasama Program studi dengan PTN Seni Budaya lainnya dalam konteks 

pengembangan kurikulum, penyediaan program magang dan penelitian bersama atau 

program studi yang bekerja sama dengan mitra. 

 Kriteria Kerjasama Program Studi dengan PTN Seni lainnya. 

Definisi : Kerjasama Program studi dengan PTN Seni Budaya lainnya 

dalam konteks pengembangan kurikulum, penyediaan 

program magang 

Syarat  :  pengembangan kurikulum bersama (merancang output, 

konten, dan metode pembelajaran) 

 menyediakan program magang (setidaknya 1 semester 

penuh) 

 kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan 

penelitian). 

 

 Kriteria Kerjasama Program Studi dengan Mitra 

Definisi : program studi yang bekerja sama dengan mitra baik di dalam 

negeri ataupun luar negeri. 

Jenis Mitra 

yang dapat 

diakui sebagai 

kegiatan 

kerjasama 

:  Perusahaan multinasional merupakan Perusahaan yang 

beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara 

 Perusahaan nasional berstandar tinggi merupakan  

merupakan Perusahaan nasional yang sudah menjadi 

perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan 

dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari 

Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) 

 Perusahaan teknologi globa merupakan perusahaan 
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terdapat di Daftar Forbes Top 100 Digital Companies 

dimana daftar terbaru tersebut telah dipublikasikan saat 

tahun pelaporan berjalan 

 Perusahaan rintisan (startup company) teknologi 

merupakan Perusahaan startup teknologi dalam negeri 

maupun luar negeri yang telah menerima pendanaan 

kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua 

ratus milyar rupiah) 

 Organisasi nirlaba kelas dunia merupakan Organisasi 

nirlaba baik dalam maupun luar negeri yang harus 

mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah 

lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) 

atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional 

maupun internasional selama 5 tahun terakhir 

 Institusi/organisasi multilateral merupakan Institusi atau 

organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia 

 Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 

berdasarkan ilmu (QS100 by subject) merupakan 

Program studi berkerja sama dengan perguruan tinggi 

yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu atau 

QS World University Rankings by Subject dapat 

ditemukan di situs QS Top Universities, Daftar QS100 

berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat 

tahun pelaporan berjalan, atau perguruan tinggi yang 

setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang 

terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu. 

 Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam 

bidang yang relevan yang kegiatannya baik mencakup 

kegiatan tri dharma ataupun kegiatan non tri dharma. 

 Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD merupakan 

Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia 

atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
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Daerah 

 Rumah sakit merupakan Rumah sakit yang memiliki Izin 

Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh 

Kementerian Kesehatan. 

 UMKM merupakan UMKM yang mempunyai pendapatan 

setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 

(tiga puluh milyar rupiah) 

 

(IKSS04) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh program studi yang diterapkan pada mata 

kuliah yang terdaftar dalam kurikulum dengan menggunakan case method atau team 

based project dengan kriteria evaluasi 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan 

kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based 

learning. 

 Kriteria Metode Case Method 

Definisi : Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method dalam 

satu Program Studi 

Kriteria :  mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha 

untuk memecahkan sebuah kasus; 

 mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk 

membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi 

kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan 

solusi; dan 

 kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari 

percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya 

memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, 

memberikan pertanyaan, dan observasi. 

 

 Kriteria Metode team based project. 

Definisi : Jumlah mata kuliah yang menggunakan team based project 

dalam satu Program Studi 

Kriteria :  kelas dibagi menjadi kelompok (>1 mahasiswa) untuk 
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mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang 

lama; 

 kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan 

kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja 

dan model kolaborasi; dan 

 setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir 

yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya 

yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; 

 

(IKSS05) Akreditasi 

Program studi yang di akreditasi oleh lembaga yang Sesuai dengan daftar lembaga 

akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi 

Internasional atau Program studi yang di akreditasi oleh BAN PT. 

 Kriteria Akreditasi Internasional 

Definisi : Jumlah program studi yang mendapat akreditasi Internasional 

oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lembaga 

akreditasi lainnya. 

Kriteria :  Lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional 

 Lembaga akreditasi internasional lainnya yang terdiri atas 

British Accreditation Council (BAC); The Southern 

Association of Colleges and Schools Commission on 

Colleges (SACSCOC); The Quality Assurance Agency 

(QAA); dan lembaga akreditasi internasional lainnya yang 

sesuai dengan buku pedoman Indeks Kinerja Utama PTN. 
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 Kriteria Akreditasi Nasional 

Definisi : Jumlah program studi yang mendapat akreditasi nasional yang 

secara resmi ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan 

system penjaminan mutu eksternal. 

Kriteria :  Lembaga yang dimaksud adalam Badan Akreditasi 

Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) 

 

(SS03) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 

Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran pendidikan merupakan syarat mutlak 

dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia yang telah diatur dalam Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, dengan demikian indikatornya sebagai berikut: 

 

(IKSS06) Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan mencakup pada cek list ketersediaan prasarana yang harus 

dimiliki oleh ISBI Tanah Papua untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

 Kriteria Prasarana Pendidikan 

Definisi : Persentase List Standar Prasarana Pembelajaran yang terdiri 

atas Lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat 

berolahraga, ruang berkesenian, ruang UKM, ruang pimpinan, 

ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (, jalan, listrik, 

air, jaringan telepon, data.) 

Kriteria :  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dari list 

prasarana tersebut diatur dengan peraturan perguruan 

tinggi. 

 

(IKSS07) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan mencakup pada cek list ketersediaan prasarana yang harus dimiliki 

oleh ISBI Tanah Papua untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

 Kriteria Sarana Pendidikan 

Definisi : Persentase List Standar Sarana Pembelajaran yang terdiri atas 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku 

elektronik, repository, sarana TIK, instrument eksperimen, 
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sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, 

bahan habis pakai, sarana pemeliharaan 

Kriteria :  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dari list sarana 

tersebut diatur dengan peraturan perguruan tinggi. 

 

(SS04) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan 

Meningkatnya kualitas dosen dapat dilihat dari kegiatan dan hasil yang dicapai atas 

kegiatan tersebut dan juga kualifikasi pendidikan dosen itu sendiri yang tentunya atas 

izin dan persetujuan pimpinan perguruan tinggi serta melaporkan kegiatannya kepada 

pimpinan, sehingga dibentuklah indicator kinerja sebagai berikut: 

 

(IKSS08) Dosen di luar kampus 

Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan 

tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai 

praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir 

 Kriteria Dosen diluar kampus yang berkegiatan tri dharma di kampus lain 

Definisi : Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK yang terdaftar di 

program studi ISBI Tanah Papua, yang melakukan kegiatan tri 

dharma di kampus lain atau kampus QS100 berdasarkan ilmu 

yang mendapat persetujuan dari Kepala Program Studi, Dekan, 

atau Rektor. 

Periode 

pengakuan 

: Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan 

sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan. 

Kriteria :  Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam 

negeri atau di perguruan tinggi yang termasuk dalam 

daftar QS100 berdasarkan ilmu yang tercantum dalam 

rubrik beban kerja dosen. 

 tata cara pengajuan, pertimbangan, dan pembuatan 

keputusan tentang kegiatan tridarma di kampus lain dan 

kampus QS100 berdasarkan ilmu diatur dengan peraturan 

perguruan tinggi 

 Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridarma 
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diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan 

dokumen pendamping diatur dengan peraturan 

perguruan tinggi 

 Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan 

beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama 

berkegiatan tri dharma di kampus lain. 

 

 Kriteria dosen diluar kampus yang menjadi praktisi atau pendiri perusahaan atau 

berkreasi independen/menampilkan karya 

Definisi : Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK yang terdaftar di 

program studi ISBI Tanah Papua, yang menjadi praktisi dan 

mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW, atau 

bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen di 

suatu lembaga/institusi atau mendirikan usaha atau berkreasi 

secara independen untuk menampilkan karya. 

Periode 

pengakuan 

: Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan 

sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan. 

Kriteria 

Umum 

:  Kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 

berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di 

industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, 

Dekan, atau Rektor 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, 

pertimbangan, dan pembuatan keputusan tentang 

kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 

berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di 

industri diatur dengan peraturan perguruan tinggi 

 Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridarma 

diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, 

serta pekerjaan sebagai praktisi di industry 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan 

dokumen pendamping diatur dengan peraturan 
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perguruan tinggi 

Kriteria 

bekerja 

sebagai 

praktisi di 

dunia industri 

:  Dosen mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, 

PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli 

independen. 

 Tempat bekerja di Perusahaan multinasional adalah 

Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) Negara 

 Tempat bekerja di Perusahaan teknologi global adalah 

Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi 

global yakni yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital 

Companies serta masuk dalam daftar terbaru yang telah 

dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan. 

 Tempat bekerja di Perusahaan startup teknologi adalah 

Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar 

negeri yang telah menerima pendanaan kumulatif 

sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar 

rupiah). 

 Tempat bekerja di Organisasi nirlaba kelas dunia adalah 

Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri yang 

mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah 

lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) 

atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional 

maupun internasional selama 5 tahun terakhir. 

 Tempat bekerja di Institusi/organisasi multilateral adalah 

Institusi atau organisasi multilateral yang diakui 

Pemerintah Indonesia 

 Tempat bekerja di Lembaga pemerintah adalah 

Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia 

 Tempat bekerja di BUMN dan BUMD 

Kriteria 

Sebagai 

Pendiri usaha 

:  Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun 

pasangan pendiri perusahaan 

 Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, 

Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan 
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Terbatas (PT) 

Kriteria 

berkreasi 

independen 

atau 

menampilkan 

karya 

:  Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya 

diatur dengan peraturan perguruan tinggi 

 Kriteria menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni 

budaya tingkat nasional diatur dengan peraturan 

perguruan tinggi. 

 

 Kriteria Dosen diluar kampus yang mahasiswa bimbingannya mendapat prestasi  

Definisi : Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK yang terdaftar di 

program studi ISBI Tanah Papua, yang mahasiswa 

bimbingannya mendapatkan penghargan atas prestasinya 

dalam kegiatan kompetisi nasional. 

Periode 

pengakuan 

: Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan 

sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan. 

Kriteria 

kompetisi 

:  Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh 

peserta dari seluruh provinsi Indonesia serta diakui oleh 

dosen pebimbing. 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan 

pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan 

mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan 

perguruan tinggi 

 Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi diatur 

dengan peraturan perguruan tinggi 

 Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin 

kebenaran prestasi 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan 

kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan 

tinggi 
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(IKSS09) Kualifikasi dosen 

Jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau 

berpengalaman kerja sebagai praktisi; 

 Kriteria Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi 

Definisi : Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK yang terdaftar di 

program studi ISBI Tanah Papua, yang memlilik Kualifikasi 

akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri 

atau luar negeri yang relevan dengan program studi dan 

memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh 

industri dan dunia kerja; 

Kriteria 

Lembaga 

Sertifikasi 

:  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;  

 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  

 Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi 

internasional;  

 Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau  

 Sertifikasi dari perusahaan BUMN. 

 

 Kriteria Dosen yang memiliki Pengalaman sebagai praktisi 

Definisi : Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK yang terdaftar di 

program studi ISBI Tanah Papua, yang memlilik Kualifikasi 

akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri 

atau luar negeri yang relevan dengan program studi dan 

memiliki memiliki pengalaman di dunia industri atau sebagai 

pendiri usaha atau berkreasi independen atau menampilkan 

karya; 

Periode 

Pengakuan 

: Tanpa batas Waktu 

Kriteria 

Pengalaman 

sebagai 

:  Pengalaman Kerja  di Perusahaan multinasional adalah 

Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) Negara 

 Pengalaman Kerja  di Perusahaan teknologi global adalah 
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praktisi Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi 

global yakni yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital 

Companies serta masuk dalam daftar terbaru yang telah 

dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan. 

 Pengalaman Kerja  di Perusahaan startup teknologi adalah 

Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar 

negeri yang telah menerima pendanaan kumulatif 

sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar 

rupiah). 

 Pengalaman Kerja  di Organisasi nirlaba kelas dunia 

adalah Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar 

negeri yang mempunyai anggaran tahunan setahun 

terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima 

puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan 

mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 

tahun terakhir. 

 Pengalaman Kerja  di Institusi/organisasi multilateral 

adalah Institusi atau organisasi multilateral yang diakui 

Pemerintah Indonesia 

 Pengalaman Kerja  di Lembaga pemerintah adalah 

Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia 

 Pengalaman Kerja  di BUMN dan BUMD 

Pengalaman 

Sebagai 

Pendiri Usaha 

  Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun 

pasangan pendiri perusahaan 

 Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, 

Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan 

Terbatas (PT) 

Pengalaman 

dalam 

berkreasi 

secara 

independen 

  Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya 

diatur dengan peraturan perguruan tinggi 

 Kriteria menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni 

budaya tingkat nasional diatur dengan peraturan 

perguruan tinggi. 
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(IKSS10) Penerapan penelitian 

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat 

rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. 

 

 Karya Tulis Ilmiah dalam Bentuk jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) 

dalam buku akademik. 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan 

penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong 

kolaborasi internasional);  

 karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di 

konferensi atau seminar internasional; atau  

 karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam 

bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media 

dengan pembaca internasional. 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh 

pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan 

diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;  

 penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh 

peneliti lain;  

 hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh 

dosen lain; atau  

 buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat 

nasional. 

 

 Karya Tulis Ilmiah dalam Bentuk Karya rujukan: buku saku (lnndbook) pedoman 

(guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus. 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Dipublikasikan oleh penerbit internasional 

 Dipakai di komunitas akademik atau professional skala 

internasional 

 Disusun bersama penulis dengan latar belakang 

internasional 

 Terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi 
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pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesame akademisi 

insternasional yang mempunyai spesialisasi dibidangnya 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Buku saku (handbook), buku teks (textbook, monograf 

dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar 

dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan 

 

 Karya Tulis Ilmiah dalam Bentuk Studi Kasus 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau 

penelitian di perguruan tinggi luar negeri. 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran 

pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah 

perguruan tinggi nasional. 

 

 Karya Tulis Ilmiah dalam Bentuk Laporan penelitian untuk mitra 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di 

masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga 

pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi 

nirlaba, atau organisasi multilateral. 

 

 Karya Terapan dalam Bentuk Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk 

prototipe) 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Mendapat penghargaan internasional 

 Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ 

nonpemerintah berskala internasional; atau 

 Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau 

organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala 
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internasional 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Memperoleh paten nasional 

 Pengakuan asosiasi 

 Dipakai oleh industry/ perusahaan atau lembaga 

pemerintah/ nonpemerintah; atau 

 Terdapat kemitraan inventor dan perusahaan atau 

organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional.  

 

 Karya terapan dalam Bentuk Pengembangan invensi dengan mitra 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional 

atau multinasional. 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau 

digunakan oleh industri di dalam negeri. 

 

 Karya seni dalam bentuk Visual, audio, audio-visual, pertunjukan, Performance) 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

: Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: 

 Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi 

nonpemerintah internasional 

 Tercantum dalam katalog pameran terbitan internasional, 

baik akademik maupun komersil. 

 Ditampilkan di festifal, pameran, dan pertunjukan 

berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat; 

atau 

 Mendapat penghargaan berskala internasional 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

: Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: 

 Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi 

nonpemerintah  

 Dipublikasikan di pameran atau pertunjukan resmi 
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Nasional;  

 Lolos kurasi pihak ketiga 

 Metode berkarya digunakan untuk kepentingan 

masyarakat; atau 

 Diakuisis atau dibiayai oleh industry atau pemerintah 

 

 Karya seni dalam bentuk Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, 

desain arsitektur, desain kriya 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Karya tercantum pada katalog parneran terbitan 

internasional, baik akademik maupun komersil;  

 karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan 

berskala internasional; atau  

 karya mendapat penghargaan berskala internasional. 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  koleksi karya asli 

 Dipublikasikan di pameran atau pertunjukan resmi 

Nasional;  

 Lolos kurasi pihak ketiga 

 Metode berkarya digunakan untuk kepentingan 

masyarakat; atau 

 Diakuisis atau dibiayai oleh industry atau pemerintah 

 

 Karya seni dalam bentuk Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Karya mendapat penghargaan berskala internasional 

 Karya ditampilkan di festifal atau acara pertunjukan 

berskala internasional; atau 

 Karya ditinjau/direviu ceras substansial oleh kalangan 

akademisi/praktisi internasional 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Karya asli; 

 Karya dipublikasikan / didiskusikan di festifal atau acara 

pertunjukan berskala nasional  

 Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun 
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penerbit komersial yang bereputasi; atau 

 Karya dibiayai oleh industry atau pemerintah. 

 

 Karya seni dalam bentuk Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah 

Kriteria 

Rekognisi 

Internasional 

:  Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi 

nonpemerintah internasional; 

 Karya tercantum pada katalog pameran terbitan 

internasional, baik akademik maupun komersil 

 Karya ditampilkan di festifal, pameran, dan pertunjukan 

berskala internasional dengan proses seleksi ketat 

 Karya mendapat penghargaan internasional 

Krtieria 

digunakan 

oleh 

masyarakat 

:  Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi non 

pemerintah 

 Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi 

nasional  

 Lolos kurasi pihak ketiga 

 Karya diakuisisi ataua dibiayaai oleh sector privat atau 

industry atau pemerintah 

 

(SS05) Terwujudnya tata kelola yang berkualitas 

(IKSS11) Rata-rata SAKIP minimal BB 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian, dilaksanakan secara 

berjenjang mulai dari tingkat kementerian, unit kerja eselon I, dan satuan kerja. 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja meliputi: (1) Perencanaan Kinerja; (2) 

Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja; (4) Evaluasi 

Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja. Setiap komponen memiliki bobot penilaian dan 

memiliki sub komponen, dimana setiap sub komponen tersebut merupakan suatu 

lembar kerja yang terdiri dari berbagai pertanyaan. Berikut rincian kriteria dan bobot 

nilai yang diberikan dari setiap pertanyaan: 
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No Kriteria Bobot Nilai 

1 Apabila ≥95% kriteria telah terpenuhi 1 

2 Apabila >80%≤95% kriteria telah terpenuhi 0,75 

3 Apabila >50%≤80% kriteria telah terpenuhi 0,5 

4 Apabila >10%≤50% kriteria telah terpenuhi 0,25 

5 Apabila ≤10% kriteria telah terpenuhi 0 

 

 Perencanaan Kinerja 

Definisi 

Komponen 

: Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, 

tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang 

tepat baik di level outcome, output maupun input. 

Bobot  : 30 % 

Sub 

Komponen 

dan Bobot sub 

Komponen 

: 1. Perencanaan Strategis (10%), meliputi:  

 Pemenuhan Rencana strategis (2%),  

 Kualitas Rencana strategis (5%), dan  

 Implementasi Rencana strategis (3%);  

2. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi:  

 Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan (4%)  

 Kualitas perencanaan kinerja tahunan (10%), dan  

 Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%); 

 

 Pengukuran Kinerja 

Definisi 

Komponen 

: Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala 

dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara 

target dengan capaiannya. 

Bobot  : 25 % 

Sub 

Komponen 

dan Bobot sub 

Komponen 

: 1. Pemenuhan pengukuran (5%),  

2. Kualitas pengukuran (12,5%)  

3. Implementasi pengukuran (7,5%). 
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 Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja 

Definisi 

Komponen 

: Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari 

unit terbawah hingga tertinggi. 

Bobot  : 15 % 

Sub 

Komponen 

dan Bobot sub 

Komponen 

: 1. Pemenuhan pelaporan (3%), 

2. Penyajian informasi kinerja (7,5%), 

3. Pemanfaatan informasi kinerja (4,5%). 

 

 Evaluasi Kinerja 

Definisi 

Komponen 

: Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk 

mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan 

tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah 

hingga tertinggi. 

 

Bobot  : 10 % 

Sub 

Komponen 

dan Bobot sub 

Komponen 

: 1. Pemenuhan evaluasi (2%),  

2. Kualitas evaluasi (5%)  

3. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%). 

 

 Capaian Kinerja 

Definisi 

Komponen 

: Capaian kinerja yang berhasilkan oleh instansi pemerintah 

pada kurun waktu satu tahun 

Bobot  : 20 % 

Sub 

Komponen 

dan Bobot sub 

Komponen 

: 1. Target kinerja dapat dicapai (10%); 

2. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya (5%);  

3. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan (5%) 
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(IKSS12) Rata-rata Nilai IKPA satker minimal 80 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 

selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja 

Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas 

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap 

regulasi. Indicator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tersebut terdiri atas : 

Nama Indikator Ketentuan Bobot 

Penyerapan 

Anggaran 

Kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio 

antara persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA-

nya terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. 

Target minimal penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL 

ditetapkan secara triwulanan dan tidak bersifat 

akumulatif. 

Ketentuan penilaian indikator penyerapan anggaran untuk 

tiap triwulan adalah sebagai berikut:  

 Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi 

di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai 

kinerja diberikan secara maksimal (100);  

 Sedangkan nilai IKPA pada triwulan bersangkutan 

merupakan rata-rata nilai kinerja penyerapan 

anggaran secara kumulatif dari triwulan sebelumnya 

 

Data Kontrak Data kontrak harus disampaikan ke KPPN selambat-

lambatnya 5 hari kerja setelah ditanda-tangani (PMK 

190/2012) agar alokasi anggaran kontraktual pada SPAN 

dapat dikunci (encumbrance).  Ketentuan penilaian 

indicator Data Kontrak terdiri atas: 

 Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu 

penyampaian data kontrak ke KPPN 

 Norma waktu penyampaian data kontrak ke KPPN 

maksimal 5 hari kerja sejak penandatanganan 
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 Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian 

data kontrak, Semakin baik nilai kinerjanya 

Penyelesaian 

Tagihan 

Penyelesaian tagihan merupakan rasio antara jumlah 

tagihan tepat waktu dengan sumlah SPM-LS Kontrak tual. 

Ketentuan mengenai tagihan tepat waktu terdiri atas: 

 Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan 

tepat waktu dibandingkan seluruh tagihan 

 Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu 

penyelesaian tagihan pihak ketiga 

 Semakin tinggi ketepatan waktu penyelesaian tagihan, 

semakin baik nilai kinerjanya 

 

Konfirmasi 

Capaian Output 

Kinerja Konfirmasi Capaian Output dihitung secara 

bulanan berdasarkan rasio antara jumlah data output yang 

terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang 

dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah 

data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat 

anomali). 

Ketidakwajaran (anomali) dinilai berdasarkan 

perbandingan antara realisasi volume keluaran dan 

progress capaian output yang diisi oleh Satker dengan 

data lainnya seperti penyerapan anggaran dan rencana 

(target) output. 

Untuk mengurangi beban klerikal KPPN dalam melakukan 

konfirmasi pengisian data Capaian Output, maka akan 

disediakan referensi alasan/keterangan Anomali pada 

Aplikasi SAS dan SAKTI dalam rangka konfirmasi otomatis. 

Namun demikian, terhadap Output Strategis wajib 

dilakukan konfirmasi langsung kepada Satker. 

 

Pengelolaan UP 

dan TUP 

Pengelolaan UP dan TUP adalah perbandingan jumlah 

pertanggungjawaban UP dan TUP dibandingkan dengan 

jumlah pertanggung jawaban UP dan TUP yang tepat 

waktu selama periode satu tahun anggaran. 
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Revisi DIPA Revisi DIPA adalah rasio antara target revisi DIPA dengan 

realisasi revisi DIPA. Ketentuan mengenai revisi DIPA 

adalah sebagai Berikut: 

 Kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi 

Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang 

disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA);  

 Dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan;  

 Tidak bersifat akumulatif pada triwulan berikutnya 

apabila pada triwulan sebelumnya tidak melakukan 

revisi.  

 

Deviasi Halaman 

III DIPA 

 Kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung 

berdasarkan rata-rata deviasi antara Rencana 

Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada Halaman 

III DIPA dengan realisasi anggarannya.  

 Nilai RPD pada Halaman III DIPA dikunci setiap awal 

periode triwulanan, dengan ketentuan penyesuaian 

RPD yang diperkenankan melalui revisi administrasi 

Halaman III DIPA sebagai berikut: 

Triwulan Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA 

I 13 Februari 
II 16 April 
III 16 Juli 
IV 15 Oktober 

 Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari – 

November. Bulan Desember dikeluarkan dalam 

perhitungan. 

 

LPJ Bendahara Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang 

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satker 

Pengelola APBN, bendahara instansi secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Kuasa BUN (KPPN).  Ketentuan 

mengenai LPJ Bendahara adalah sebagai Berikut: 

 Mengukur tingkat kepatuhan Bendahara dalam 

menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat waktu 
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 Norma waktu penyampaian LPJ ke KPPN maksimal 

tanggal 10 bulan berikutnya 

 Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian 

LPJ, Semakin baik nilai kinerjanya 

Renkas Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, 

Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker 

berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penarikan 

Dana harian ke KPPN untuk perkiraan transaksi signifikan 

dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian 

tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan 

mengenai Renkas adalah sebagai Berikut: 

Transaksi Nilai SPM 
Penyampaian 

RPD Harian 
Periode 

Pemutakhiran 

A 

≥ 1 Triliun 15 Hari Kerja 

Sebelum 

Pengajuan 

SPM 

10 Hari Kerja 

Sebelum 

Pengajuan 

SPM 

B 

500 M – 1 T 10 Hari Kerja 

Sebelum 

Pengajuan 

SPM 

5 Hari Kerja 

Sebelum 

Pengajuan 

SPM 

C 

1 M – 500 M 5 Hari Kerja 

Sebelum 

Pengajuan 

SPM 

 

 

 

Kesalahan SPM Merupakan persentase jumlah SPM Salah dengan Jumlah 

SPM yang diajukan. Identifikasi kesalahan SPM terdiri 

dari: 

1. Kesalahan Supplier:  

 Nama Penerima tidak ditemukan  

 Nama Penerima tidak sama dengan data supplier  
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 Nama Rekening tidak ditemukan  

 NIP Pegawai tidak sama dengan supplier  

 Nama pemilik rekening tidak sama dengan data 

supplier  

 Kode bank penerima tidak sama dengan data 

supplier  

2. Kesalahan Lainnya:  

 DIPA tidak ditemukan  

 Jumlah hardcopy SPM dan ADK tidak sama 

 Nomor PO (Purchase Order) tidak ditemukan --> 

berhubungan dengan SPM kontrak d. Lainnya 

(Nilai invoice tidak sama, Error saat pengecekan 

nomor DIPA, dll.) 

Retur SP2D Retur SP2D adalah rasio antara Jumlah Retur SP2D 

dibandingkan dengan Jumlah SP2D yang terbit. Ketentuan 

mengenai SP2D adalah sebagai berikut: 

 Mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan rasio retur terhadap seluruh SP2D yang 

diterbitkan 

 Retur SP2D terjadi karena adanya ketidaksesuaian 

identitas supplier pada SP2D, dengan data nasabah di 

bank 

 Semakin rendah rasio retur SP2D, semakin baik dan 

efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau 

K/L 

 

Pagu Minus Pagu Minus adalah rasio antara jumlah pagu minus 

dibandingkan dengan jumlah pagu. Ketentuan mengenai 

Pagu Minus adalah sebagai berikut: 

 Potensi terjadinya pagu minus pada semua jenis 

belanja dapat terjadi karena adanya pergeseran 

anggaran akibat perubahan RKAKL sebelum disahkan 

melalui revisi DIPA, sehingga realisasinya dapat 
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melebihi alokasi pagu yang disediakan pada DIPA.  

 Penilaian kinerja atas pagu minus dihitung 

berdasarkan persentase besarnya minus belanja 

dibagi dengan pagu anggaran. 

Dispensasi SPM Dispensasi SPM merupakan dispensasi keterlambatan 

pengajuan SPM oleh satker ke KPPN sesuai dengan 

ketentuan batas waktu penyampaian SPM yang diatur 

dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun 

Anggaran.  

Dispensasi SPM menandakan bahwa satker tidak 

dapat mematuhi regulasi yang ada yang disebabkan oleh 

keadaan-keadaan yang dapat dimaklumi berdasarkan 

pertimbangan tertentu dari Kepala KPPN atau Dirjen 

Perbendaharaan.  

Penilaian kinerja atas dispensasi SPM dihitung 

berdasarkan jumlah dispensasi dibagi jumlah SPM yang 

diterbitkan (baik SPM yang benar dan SPM yang 

salah/retur). 

 

 

(IKSS13) Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik 

Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsiten dan berkelanjutan, 

sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. 

 Penjaminan Mutu Akademik 

Definisi : Penjaminan Mutu Akademik adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi di bidang 

akademik, yang dikelola secara konsiten dan berkelanjutan, 

sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.  

Cakupan :  Pendidikan 

 Penelitian 

 Pengabdian 



RENCANA STRATEGIS  2020

 

 
 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  2 0 2 0 - 2 0 2 4  
 

Page 58 

 Penjaminan Mutu Non Akademik 

Definisi : Penjaminan Mutu Non akademik adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi di bidang 

non akademik, yang dikelola secara konsiten dan 

berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. 

Cakupan :  Kemahasiswaan dan Alumni 

 Sumber Daya Manusia 

 Tata Kelola 

 

(IKSS14) Percepatan Penataan Kelembagaan 

Percepatan Penataan Kelembagaan merupakan indicator yang terlahir dari hasil analisis 

internal di berbagai bidang. Dalam hasil analisis tersebut sangat dibutuhkan suatu 

rangkaiaan peraturan untuk dipatuhi bersama demi terciptanya tata kelola 

kelembagaan yang lebih baik. 

 Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Definisi : Penataan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu 

langkah proses pembentukan peraturan perundangan turunan 

yang harus dirancang oleh lembaga sebagai suatu pedoman 

atau aturan yang akan dilaksanakan di ISBI Tanah Papua. 

Cakupan : Peraturan Turunan yang diamanatkan dalam Statuta ISBI 

Tanah Papua. 
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FORMULASI INDIKATOR 

(TS01) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan seni dan budaya; 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Formulasi 

(SS01) 
Meningkatnya 
kualitas 
lulusan 
pendidikan 
tinggi 

(IKSS1.1)  
Kesiapan kerja 
lulusan 

(IKU01) Kesiapan kerja lulusan 
dihitung dari jumlah lulusan yang 
mendapat pekerjaan atau 
melanjutkan studi atau berwirausaha, 
dengan kriteria tertentu.  

     

∑
                              
                              

                    
     

(IKSS1.2) 
 Mahasiswa diluar 
kampus 

(IKU02) merupakan jumlah 
mahasiswa yang melaksanakan 20 
SKS Mata Kuliah Merdeka Belajar 
atau jumlah mahasiswa berprestasi 
yang mengikuti kompetisi tingkat 
nasional dan dengan kriteria tertentu. 

     

∑
                           
                           

                                   

                   
     

(SS02) 
Meningkatnya 
kurikulum dan 
kualitas 
pembelajaran 

(IKSS2.1)  
Kerjasama Program 
Studi 

(IKU03) merupakan jumlah program 
studi yang melaksanakan kerjasama 
dengan berbagai pihak dibidang 
tridharma, dengan kriteria tertentu. 

     
                                    

                       
     

(IKSS2.2)  
Metode 
Pembelajaran 

(IKU04) persentase jumlah mata 
kuliah yang menggunakan case 
method atau team based project 

     

∑
                            

                                   

                    
     

(IKSS2.3)  
Akreditasi 

(IKU05) Jumlah program studi yang 
mendapat akreditasi Inertnasional 
atau Akreditasi Nasional, dengan 
kriteria tertentu. 

     
∑                                 

                       
     

(SS03) 
Meningkatnya 

(IKSS3.1)  
Standar Sarana 

(IKU06) persentase ceklis standar 
sarana pembelajaran      

∑           
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kualitas Sarana 
dan Prasarana 
Pendidikan 

(IKSS3.2)  
Standar Prasarana 

(IKU07) persentase ceklis standar 
prasarana pembelajaran      

∑              

                        
     

 

(TS02) Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan ISBI Tanah Papua;  
Sasaran 
Strategis 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Formulasi 

(SS04) 
Meningkatnya 
kualitas dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

(IKSS4.1)  
Dosen di luar 
kampus 

(IKU08) Dosen tetap yang bekerja 
di ISBI Tanah Papua dan mempunyai 
NIDN atau NIDK. Kegiatan dosen 
yang tercakup adalah yang 
dilakukan sepanjang 5 tahun 
sebelum akhir tahun anggaran 
berjalan. Kegiatan tridarma yang 
tertulis di rubrik beban kerja dosen 

     

∑

                              
                                   
                               

                        (                ) 
                                       
                 (    )               

                     
     

(IKSS4.2) 
Kualifikasi dosen 

(IKU09) Dosen tetap yang memiliki 
kulifikasi pendidikan S3 yang 
bekerja di ISBI Tanah Papua dan 
mempunyai NIDN atau NIDK dengan 
Pengalaman profesional, di dunia 
industri, dan di dunia kerja atau 
dosen yang telah memiliki Serdos 

     

∑
                                  

                        
                             

                     
     

(IKSS4.3) 
Penerapan 
Penelitian 

(IKU10) Jumlah keluaran penelitian 
yang mendapat rekognisi 
internasional atau digunakan oleh 
industri/ masyarakat / pemerintah 

     
∑                   

             
     

 

 

 



RENCANA STRATEGIS  2020

 

 
 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  2 0 2 0 - 2 0 2 4  
 

Page 61 

(TS03) Penguatan system tata kelola ISBI Tanah Papua yang akuntabel. 

Sasaran Strategis 
Indikator Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Formulasi 

(SS05) 
Terwujudnya 
tata kelola yang 
berkualitas 

(IKSS5.1)  
Rata-rata SAKIP 
minimal BB 

(IKU11) Jumlah Nilai 
Perencanaan Kinerja, 
Nilai Pengukuran 
Kinerja, Nilai Pelaporan 
Kinerja, Nilai Evaluasi 
Kinerja dan Pencapaian 
Sasaran 

              

  ∑(                

 

   

                 ) 

(IKSS5.2) 
Rata-rata Nilai IKPA 
satker minimal 80 

(IKU12)Jumlah Nilai 
Penyerapan Anggaran 
,Data Kontrak, 
Penyelesaian Tagihan, 
Konfirmasi Capaian 
Output, Pengelolaan UP 
dan TUP, Revisi DIPA, 
Nilai Deviasi Halaman 
III DIPA, LPJ Bendahara,  
Renkas, Kesalahan SPM, 
Retur SP2D, Pagu Minus, 
dan Nilai Dispensasi 

            ∑(                                 )

  

   

 

(IKSS5.3) 
Penjaminan Mutu 
Akademik dan Non 
Akademik 

(IKU13)  
Jumlah dokumen SPMI 

     
∑            

                     
     

(IKSS5.4) 
Percepatan Penataan 
Kelembagaan 

(IKU14)  
Jumlah Regulasi      

∑        
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SUMBER DAN PIC DATA 

KODE TS KODE SS 
KODE 
IKSS 

SUMBER DATA APLIKASI PIC APLIKASI 

TS01 

SS01 
IKSS01 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN TRACER STUDI BELMAWA 
IKSS02 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PDDIKTI Belmawa & Setditjen Dikti 

SS02 
IKSS03 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN Laporankerma Setditjen Dikti 
IKSS04 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PDDIKTI Belmawa & Setditjen Dikti 
IKSS05 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PDDIKTI Belmawa & Setditjen Dikti 

SS03 
IKSS06 SUB BAGIAN KEUANGAN & BARANG MILIK NEGARA SIMAK BMN  
IKSS07 SUB BAGIAN KEUANGAN & BARANG MILIK NEGARA SIMAK BMN  

TS02 SS04 
IKSS08 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SISTER & PDDIKTI Sumber Daya & Setditjen Dikti 
IKSS09 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SISTER & PDDIKTI Sumber Daya & Setditjen Dikti 
IKSS10 SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SISTER Sumber Daya 

TS03 SS05 

IKSS11 SUB BAGIAN PERENCANAAN SPASIKITA Roren Kemdikbud 
IKSS12 SUB BAGIAN KEUANGAN & BARANG MILIK NEGARA OMSPAN Kemenkeu 
IKSS13 LPPMPMP SPMI & PDDIKTI Belmawa 
IKSS14 REKTOR -  
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TARGET KINERJA 

(TS01) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan seni dan budaya; 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama satuan 2020 2021 2022 2023 2024 

(IKSS1.1)  
Kesiapan kerja lulusan 

(IKU01) Kesiapan kerja lulusan dihitung 
dari jumlah lulusan yang mendapat 
pekerjaan atau melanjutkan studi atau 
berwirausaha, dengan kriteria tertentu.  

% 55 60 62 64 65 

(IKSS1.2) 
 Mahasiswa diluar kampus 

(IKU02) merupakan jumlah mahasiswa 
yang melaksanakan 20 SKS Mata Kuliah 
Merdeka Belajar atau jumlah mahasiswa 
berprestasi yang mengikuti kompetisi 
tingkat nasional dengan kriteria tertentu. 

% 20 20 20 25 30 

(IKSS2.1)  
Kerjasama Program Studi 

(IKU03) merupakan jumlah program studi 
yang melaksanakan kerjasama dengan 
berbagai pihak di bidang tridharma, 
dengan kriteria tertentu. 

% 20 40 40 60 80 

(IKSS2.2)  
Metode Pembelajaran 

(IKU04) persentase jumlah mata kuliah 
yang menggunakan case method atau team 
based project 

% 60 60 60 60 60 

(IKSS2.3)  
Akreditasi 

(IKU05) Jumlah program studi yang 
mendapat akreditasi Internasional atau 
Akreditasi Nasional, dengan kriteria 
tertentu. 

% 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

(IKSS3.1)  
Standar Sarana 

(IKU06) persentase ceklis standar sarana 
pembelajaran 

% 0 0 10 10 10 

(IKSS3.2)  
Standar Prasarana 

(IKU07) persentase ceklis standar 
prasarana pembelajaran % 0 0 10 10 10 
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(TS02) Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan ISBI Tanah Papua;; 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama satuan 2020 2021 2022 2023 2024 

(IKSS4.1)  
Dosen di luar kampus 

(IKU08) Dosen tetap yang bekerja di ISBI 
Tanah Papua dan mempunyai NIDN atau 
NIDK. Kegiatan dosen yang tercakup 
adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun 
sebelum akhir tahun anggaran berjalan. 
Kegiatan tridarma yang tertulis di rubrik 
beban kerja dosen 

% 30 30 40 50 60 

(IKSS4.2) 
Kualifikasi dosen 

(IKU09) Dosen tetap yang memiliki 
kulifikasi pendidikan S3 yang bekerja di 
ISBI Tanah Papua dan mempunyai NIDN 
atau NIDK dengan Pengalaman profesional, 
di dunia industri, dan di dunia kerja atau 
dosen yang telah memiliki Serdos 

% 30 30 30 30 30 

(IKSS4.3) 
Penerapan Penelitian 

(IKU10) Jumlah keluaran penelitian yang 
mendapat rekognisi internasional atau 
digunakan oleh industri/ masyarakat / 
pemerintah 

% 10 10 10 10 10 
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(TS03) Peningkatan tata kelola satker; 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama satuan 2020 2021 2022 2023 2024 

(IKSS5.1)  
Rata-rata SAKIP minimal BB 

(IKU11) Jumlah Nilai Perencanaan Kinerja, 
Nilai Pengukuran Kinerja, Nilai Pelaporan 
Kinerja, Nilai Evaluasi Kinerja dan 
Pencapaian Sasaran 

Predikat BB BB BB BB BB 

(IKSS5.2) 
Rata-rata Nilai IKPA satker 
minimal 80 

(IKU12)Jumlah Nilai Penyerapan 
Anggaran ,Data Kontrak, Penyelesaian 
Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, 
Pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Nilai 
Deviasi Halaman III DIPA, LPJ Bendahara,  
Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu 
Minus, dan Nilai Dispensasi 

Nilai 80 80 80 80 80 

(IKSS5.3) 
Penjaminan Mutu 
Akademik dan Non 
Akademik 

(IKU13)  
Jumlah dokumen SPMI 

% 0 0 25 50 75 

(IKSS5.4) 
Percepatan Penataan 
Kelembagaan 

(IKU14)  
Jumlah Regulasi % 0 0 10 20 20 
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BAB V 

STRATEGI IMPLEMENTASI 
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Tahapan Implementasi 

Berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan pada saat Asesmen Lapangan 

pada setiap prodi oleh tim BAN PT, dapat disimpulkan bahwa perlunya berbagai 

pembenahan di bidang Akademik dan Non Akademik. Strategi implementasi yang akan 

dicapai oleh ISBI Tanah Papua tersebut berfokus pada tahapan pembenahan di bidang 

Akademik dan Non Akademik. 

Implementasi Renstra ISBI Tanah Papua 2020-2024, secara bertahap 

dilaksanakan untuk mencapai fase-fase tertentu sesuai dengan masing-masing bidang 

akademik yang mengacu kepada Tridarma Perguruan Tinggi. Dukungan tata kelola 

Institusi dalam hal ini bidang nonakademik yang baik harus berjalan seiring dengan 

kebutuhan pengembangan Tridarma dan kondisi objektif. Tahapan strategi 

implementasi tersebut merupakan fokus pengembangan ISBI Tanah Papua pada setiap 

tahun implementasi dan pada setiap bidang Tridarma perguruan tinggi. Strategi ini 

sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini: 

2020 2021 2022 2023 2024

Pendidikan Perumusan dan 

Pembentukan 

Sistem Mutu 

Standar 

Pendidikan

Sosialisasi dan 

Ujicoba 

Penerapan 

Sistem Mutu 

Standar 

Pendidikan

evaluasi dan 

pengembangan Sistem 

Mutu Standar Pendidikan

Penelitian Perumusan dan 

Pembentukan 

Sistem Mutu 

Standar 

Penelitian

Sosialisasi dan 

Ujicoba 

Penerapan 

Sistem Mutu 

Standar 

Penelitian

Evaluasi dan 

Pengembangan Sistem 

Mutu Standar Penelitian

Pengabdian Pada 

Masyarakat

Perumusan dan 

Pembentukan 

Sistem Mutu 

Standar 

Pengabdian 

Pada 

Masyarakat

Sosialisasi dan 

Ujicoba 

Penerapan 

Sistem Mutu 

Standar 

Pengabdian 

Pada 

Masyarakat

Evaluasi dan 

Pengembangan Sistem 

Mutu Standar Pengabdian 

Pada Masyarakat

Tahapan Implementasi
Bidang

Penerapan dan evaluasi 

penerapan Sistem Mutu 

Standar Pendidikan

Penerapan dan evaluasi 

penerapan Sistem Mutu 

Standar Penelitian

Penerapan dan evaluasi 

penerapan Sistem Mutu 

Standar Pengabdian 

Pada Masyarakat

 



RENCANA STRATEGIS  2020

 

 
 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  2 0 2 0 - 2 0 2 4  
 

Page 68 

2020 2021 2022 2023 2024

Kemahasiswaan Perumusan dan 

pembentukan 

sistem dan 

standar kegiatan 

mahasiswa

yang mendukung 

potensi

dan prestasi 

mahasiswa.

Sosialisasi dan 

Uji Coba sistem 

dan standar  

kegiatan 

mahasiswa

yang mendukung 

potensi

dan prestasi 

mahasiswa.

Pengembangan dan 

peningkatan bidang 

kemahasiwaan melalui 

pembinaan, bimbingan karir 

dalam kegiatan, 

keorganisasian dan 

kesejahteraan mahasiswa 

yang mendukung potensi 

dan prestasi mahasiswa.

Sumberdaya Perumusan dan 

Pembentukan 

Sistem rekognisi 

dosen, 

kualifikasi 

akademik dosen 

dan tenaga 

kependidikan, 

kapasitas guru 

besar, kapasitas 

sarana dan 

prasarana.

Sosialisasi dan 

Uji Coba Sistem 

rekognisi dosen, 

kualifikasi 

akademik dosen 

dan tenaga 

kependidikan, 

kapasitas guru 

besar, kapasitas 

sarana dan 

prasarana.

Pengembangan Sistem 

rekognisi dosen, kualifikasi 

akademik dosen dan 

tenaga kependidikan, 

kapasitas guru besar, 

kapasitas sarana dan 

prasarana.

Tata Kelola Perumusan dan 

Pembentukan 

sistem organisasi 

dan tata kelola, 

sistem manajemen 

SDM, sarana dan 

prasarana, dan 

keuangan.

Sosialisasi dan 

Uji Coba sistem 

organisasi dan 

tata kelola, 

sistem 

manajemen 

SDM, sarana 

dan prasarana, 

dan keuangan.

Pengembangan sistem 

organisasi dan tata kelola, 

sistem manajemen SDM, 

sarana dan prasarana, dan 

keuangan.

Penerapan dan evaluasi 

penerapan Sistem 

rekognisi dosen, 

kualifikasi akademik 

dosen dan tenaga 

kependidikan, kapasitas 

guru besar, kapasitas 

sarana dan prasarana.

Penerapan dan evaluasi 

penerapan sistem 

organisasi dan tata 

kelola, sistem 

manajemen SDM, 

sarana dan prasarana, 

dan keuangan.

Penerapan dan evaluasi 

penerapan sistem dan 

standar  kegiatan 

mahasiswa

yang mendukung 

potensi

dan prestasi 

mahasiswa.

Tahapan Implementasi
Bidang

 

Bidang Pendidikan, pada tahun pertama perlu dirumuskan suatu system yang 

terintegrasi dan berkesinambungan dalam hal pelaksanaan standar mutu pendidikan 

guna mencapai relevansi kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan melalui program 

unggulan, akreditas prodi, dan institusi pada tataran nasional, serta kapasitas sarana 

prasarana yang mendukung. Setelah tahap perumusan di tahun pertama, maka tahapan 

selanjutnya Pada tahun kedua dilakukan sosialisasi dan uji coba terhadap system yang 

telah dirumuskan tersebut serta mengevaluasi hasil rumusan tersebut, setelah melalui 

tahap evaluas di lakukan penetapan menjadi sistem mutu baku dan diterapkan dalam 
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operasional pendidikan di ISBI Tanah Papua. Setelah ditetapkan menjadi system, pada 

tahun ke tiga dan dilanjutkan di tahun ke empat System Mutu Pendidikan tersebut 

diterapkan dan dilakukan evaluasi agar pada tahun ke lima dilakukan pengembangan 

terhadap system mutu pendidikan guna mengembangkan relevansi kurikulum dan 

penyelenggaraan pendidikan melalui program unggulan, akreditas prodi, dan institusi 

pada tataran nasional, serta kapasitas sarana prasarana yang mendukung. 

Bidang Penelitian, pada tahun pertama perlu dirumuskan suatu system yang 

terintegrasi dan berkesinambungan dalam hal pelaksanaan mutu penelitian guna 

Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerjasama, dan produktivitas 

penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah 

pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional. Setelah tahap perumusan 

di tahun pertama, maka tahapan selanjutnya Pada tahun kedua dilakukan sosialisasi 

dan uji coba terhadap system yang telah dirumuskan tersebut serta mengevaluasi hasil 

rumusan tersebut. Setelah melalui tahap evaluasi, di lakukan penetapan menjadi sistem 

mutu baku dan diterapkan dalam operasional penelitian di ISBI Tanah Papua. Setelah 

ditetapkan menjadi system, pada tahun ke tiga dan dilanjutkan di tahun ke empat 

System Mutu Penelitian tersebut diterapkan dan dilakukan evaluasi agar pada tahun ke 

lima dilakukan pengembangan terhadap system mutu penelitian guna mengembangkan 

Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerjasama, dan produktivitas 

penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah 

pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional. 

Bidang Pengabdian Pada Masyarakat, pada tahun pertama perlu dirumuskan 

suatu system yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam hal pelaksanaan mutu 

pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, 

meningkatkan kapasitas pengabdian pada masyaraka, memberikan solusi berdasarkan 

kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung, melakukan kegiatan yang 

mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, social, politik 

dan budaya, serta melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk 

pengembangan martabat manusia. Setelah tahap perumusan di tahun pertama, maka 

tahapan selanjutnya Pada tahun kedua dilakukan sosialisasi dan uji coba terhadap 

system yang telah dirumuskan tersebut serta mengevaluasi hasil rumusan tersebut. 
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Setelah melalui tahap evaluasi, di lakukan penetapan menjadi sistem mutu baku dan 

diterapkan dalam operasional pengabdian pada masyarakat di ISBI Tanah Papua. 

Setelah ditetapkan menjadi system, pada tahun ke tiga dan dilanjutkan di tahun ke 

empat System Mutu pengabdian pada masyarakat tersebut diterapkan dan dilakukan 

evaluasi agar pada tahun ke lima dilakukan pengembangan terhadap system mutu 

pengabdian pada masyarakat guna inovasi dan pengembangan model pemberdayaan 

masyarakat, meningkatkan kapasitas pengabdian pada masyaraka, memberikan solusi 

berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi 

oleh masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung, melakukan kegiatan yang 

mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, social, politik 

dan budaya, serta melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk 

pengembangan martabat manusia. 

Bidang Kemahasiswaan, Renstra ISBI Tanah Papua difokuskan pada jejaring 

alumni, dan raihan prestasi mahasiswa baik secara nasional maupun internasional. 

Fokus tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan perumusan (tahun 

pertama), sosialisasi dan uji coba (tahun kedua), pengimplementasian (tahun ketiga 

dank keempat), dan peningkatan serta pengembangan (tahun kelima).  

Bidang Sumberdaya, Rekognisi dosen, kualifikasi dosen dan tenaga 

kependidikan, dan kapasitas sarana dan prasrana menjadi fokus Renstra ISBI Tanah 

Papua dalam bidang sumber daya. Fokus tersebut dilakukan secara berkelanjutan 

melalui tahapan perumusan (tahun pertama), sosialisasi dan uji coba (tahun kedua), 

pengimplementasian (tahun ketiga dan keempat), dan peningkatan serta 

pengembangan (tahun kelima).   

Bidang Tatakelola, Untuk mendukung fokus pengembangan ISBI Tanah Papua 

dalam bidang Tridarma, penataan tata kelola pada tahun pertama adalah perumusan 

sistem organisasi dan tata kelola ISBI Tanah Papua serta pengembangan sistem 

manajemen SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan. Sosialisasi dan uji coba system 

tatakelola organisasi dan manajemen yang kuat akan menjadi dasar bagi penerapan 

good university governance ISBI Tanah Papua serta pemenuhan standar kualitas SDM, 

sarana dan prasarana, dan peningkatan sumber daya, yang merupakan fokus 

pengembangan pada tahun kedua. Selanjutnya, pada tahun ketiga dilaksanakan 

implementasi dan sampai dengan kelima, pengembangan ISBI Tanah Papua diarahkan 
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pada penerapan good university governance, pemenuhan standar kualitas dan 

kesejahteraan SDM, ketersediaan fasililtas, serta peningkatan sumber dan jumlah 

pendapatan. 
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BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 
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PERAN DAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan 

evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah 

kebijakan sedang diimplementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat 

tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan 

tujuannya. Monitoring diperlukan agar kendala dapat segera diketahui sejak dini dan 

dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. 

Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya 

lebih baik. 

 Salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam menjalankan 

programnya dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi, 

yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Pencapaian 

indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan 

melekat utuh dalam sistem.  

Pengendalian Renstra ISBI Tanah Papua merupakan sebuah upaya sistematik 

untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan standar pekerjaan 

dengan tanggung jawab anggota organisasi. Keduanya akan memberikan kemudahan 

bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya.  

Proses monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk 

memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. 

Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, 

dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal 

ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta 

tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan 

evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada 

rencana yang sudah dibuat.  

Fungsi monitoring dan evaluasi di Universitas Pendidikan Indonesia diarahkan 

kepada:  

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pimpinan unit kerja dalam fungsi dan 

tugasnya;  

2. Memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan; 
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3. Mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak sesuai dengan good governance; 

dan 

4. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan dan ketercapaian target kinerja dan 

tujuan organisasi. 

TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI 

Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi Renstra ISBI Tanah Papua adalah sebagai 

berikut:  

1. Menjaga agar kebijakan Renstra ISBI Tanah Papua yang sedang diimplementasikan 

sesuai dengan tujuan dan sasaran 

2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan implementasi serta 

output yang menjadi target organisasi; dan  

3. Melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya pengendalian ketercapaian 

target Renstra. 

METODE MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan evaluasi Renstra ISBI Tanah Papua membutuhkan data dan informasi 

sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. 

Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode sebagai berikut:  

1. Metode dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan, seperti laporan 

tahunan/semesteran/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Bagian 

Perencanaan.  

2. Metode survei tentang implementasi kebijakan. Dalam hal ini seperangkat 

instrumen pertanyaan dipersiapkan sebelum melakukan survei. Tujuan survei 

adalah untuk menjaring data dari stakeholders, terutama kelompok sasaran unit 

pelaksana kegiatan dari setiap unit kerja di ISBI Tanah Papua.  

3. Focus Group Discussion (FGD). Dengan metode ini, berbagai informasi yang valid 

dapat diperoleh melalui cross check data dan informasi dari berbagai sumber. 

MEKANISME PROSES MONITORING DAN EVALUASI 

Mekanisme monitoring evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi Renstra ISBI 

Tanah Papua dalam prosesnya melibatkan berbagai komponen dalam struktur 

organisasi ISBI Tanah Papua. Pimpinan universitas memegang fungsi utama dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit-unit kerja di bawahnya. Unit 

pelaksana monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:  
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1. Satuan Pengendalian Internal berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan 

keuangan dan kinerja dari seluruh unit di ISBI Tanah Papua;  

2. Satuan Penjaminan Mutu berfungsi melakukan penjaminan atas pemenuhan 

standarstandar pengelolaan perguruan tinggi dan pengawasan atas 

penyelenggaraan bidang akademik di ISBI Tanah Papua;  

3. Direktorat Perencanaan dan Organisasi berfungsi melakukan evaluasi terhadap 

implementasi RKAT melalui monev berbasis web; dan  

4. Tim Satuan Akuntablitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) berfungsi melakukan 

pengawasan terhadap proses dan capaian program kegiatan. 
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Penutup 

Rencana Strategis Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua tahun 

2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi ISBI Tanah Papua dalam 5 (lima) tahun 

ke depan yang akan dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan berbagai 

program dan rencana kerja setiap tahun di lingkungan ISBI Tanah Papua. 

Proses perumusan Renstra ini dilakukan dengan langkah-langkah manajemen 

strategis. Setelah ditetapkan visi dan misi langkah selanjutnya mengadakan analisis 

lingkungan strategis secara komprehensif, berstruktur dan sistematis dengan 

mengadakan pencermatan lingkungan internal (PLI) dan pencermatan lingkungan 

eksternal (PLE). Pencermatan lingkungan pada dasarnya adalah mengadakan identifkasi 

Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Oportunities), dan Ancaman 

(Threats) disingkat KKPA/SWOT yang meliputi sumberdaya (dosen, pegawai 

administrasi, mahasiswa, dana, sarana-prasarana), pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan manajemen 

Melalui analisis SWOT telah diperoleh berbagai asumsi-asumsi strategis 

pengembangan, dari berbagai pertimbangan telah dipilih dan ditetapkan 3 (Tiga) tujuan 

strategis. Setiap tujuan strategis dijabarkan lebih lanjut ke 5 (lima) sasaran startegis. 

Sasaran strategis dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) indikator kinerja. Lebih lanjut 

Renstra ini akan disempurnakan dalam Rencana Operasional (Renop) merupakan 

penetapan kinerja ISBI Tanah Papua setiap tahun sebagai pedoman untuk mewujudkan 

visi dan misi. 

Renstra ini akan segera disosialiasikan agar dapat dipahami dan 

diimplementasikan oleh seluruh civitas di lingkungan ISBI Tanah Papua, sehingga 

seluruh unit kerja memiliki program dan rencana kerja yang sesuai dengan Visi dan Misi 

ISBI Tanah Papua. 


