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KATA PENGANTAR
...di dalam institusi pendidikan yang sehat terdapat budaya dengan
jiwa yang kuat dan berkarakter...
Mengenal institusi sendiri secara optimal, akan memberikan pemahaman
dan informasi yang komprehensif, sekaligus menjadi prasyarat dan modal yang
baik dalam mewujudkan sebuah institusi kampus yang besar, berkarakter dan
berbudaya. Semangat berkebudayaan inilah yang akan terus dikembangkan
Universitas Widya Mataram di masa datang sebagai sumbangsih bagi
pencerdasan kehidupan berbangsa sekaligus menghasilkan pribadi-pribadi yang
memiliki karakter budaya.
Universitas Widya Mataram adalah Perguruan Tinggi yang mengemban
fungsi dan tugas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kampus ini
didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama KGPH
Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku Bowono X), sebagai pengejawantahan atas
upaya

pencerdasan

kehidupan

berbudaya, berbangsa, dan

bernegara.

Pengejawantahan tersebut dengan memberikan kesempatan yang sama bagi
semua potensi anak bangsa untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan.
Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga dan negara berkewajiban
menyediakannya. UWM menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan
dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta
mengupayakan penggunaannya bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
Pada pijakan yang sama, UWM memiliki tanggungjawab yang sama untuk
meningkatkan potensi sumber daya manusia Indonesia. Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dalam sambutan pada saat pendirian UWM, menyatakan “...Saya
mendirikan Universitas Widya Mataram ini tidak untuk menambah deretan
panjang Perguruan Tinggi, tapi saya ingin memberikan alternatif bagi dunia
pendidikan di Yogyakarta sekaligus agar masyarakat luas mendapat kesempatan
untuk menambah wawasan Kebudayaan dan Kebangsaan...”. Inilah poin penting
dari semangat pendirian UWM, yaitu membangun budaya bangsa dalam ranah
pendidikan.
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Kehidupan dan perkembangan akademik di Perguruan Tinggi tidak lepas
dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta tuntutan
kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus meningkat seirama dengan
meningkatnya kualitas kehidupan. Oleh karena itu keberadaan UWM diharapkan
dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan
maupun lembaga-lembaga lainnya baik swasta maupun industri dalam mengatasi
berbagai persoalan yang sedang berkembang di masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) UWM disusun dengan semangat mengelola
manajemen kampus menuju perubahan yang lebih baik, yaitu kampus beretika,
bermoral dan bermartabat. Penyusunan renstra ini melalui berbagai kajian baik
akademik maupun non akademik, berbagai analisis evaluasi diri terhadap
sasaran dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dokumen ini
akan dipergunakan sebagai pijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UWM
sekaligus menjadi rujukan pokok dalam menjalankan masing-masing fungsi
manajemen maupun sebagai panduan perumusan program kerja dalam rencana
operasional tahunan bagi seluruh pimpinan unit satuan kerja yang ada di
lingkungan UWM.
Dengan selesainya penyusunan Renstra 2020-2024 ini, tidak lupa saya
mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun Renstra yang telah meluangkan
tenaga dan pikiran. sehingga renstra ini tersusun dengan baik, kepada pengarah
renstra Dr. Jumadi, SE, MM, Puji Qomariyah, S.Sos, M.Si dan tim penyusun
Renstra Sdr. Eman Darmawan, S.TP,. MP, Paharizal, S.Sos.,MA, Erna Rusmalawati,
S.H.,M.Hum, Fuad SH.,M.H.,MKn, Cahya Purnama Asri, SE.,M.M. Semoga renstra
ini bermanfaat dan Allah SWT selalu merestui langkah-langkah kita. Amiinn.

Yogyakarta, 14 Juli 2020
Rektor,

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid M.Ec
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BAB I
1.1. Landasan Penyusunan Rencana Strategis
Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Sekian lama berada di bawah
belenggu penjajahan, dengan kemerdekaan maka perjuangan untuk
mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang adil dan makmur dimulai.
Para pendiri negara menyadari betul pentingnya pendidikan bagi kemajuan
dan kehormatan bangsa, oleh karenanya “mencerdaskan kehidupan
bangsa” dirumuskan sebagai salah satu dari empat tujuan nasional yang
dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Lebih
jauh dalam Pasal 31 diatur tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu:
(1)

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.

(3)

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4)

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah

untuk

memenuhi

kebutuhan

penyelenggaraan

pendidikan nasional.
(5)

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
manusia.
1

Dalam rangka menindaklanjuti amanah konstitusi tersebut, semenjak
kemerdekaan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah Undang-Undang
yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Pasca Perang Kemerdekaan,
ketika tiba situasi lebih kondusif untuk melakukan berbagai penataan,
pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 4 tahun 1950
tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah juncto UndangUndang No. 12 Tahun 1954. Sejak 27 Maret 1989 Undang-Undang tersebut
diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang kemudian sejak tanggal 8 Juli 2003 diperbaharui
dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
disebutkan “...Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta
bertanggung jawab...”
Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada
Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai
dengan amanat UUD 1945. Meskipun demikian, masih memerlukan
pengaturan lebih lanjut agar Pendidikan Tinggi dapat berfungsi optimal
dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Perguruan Tinggi
sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah
sepatutnya mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam
rangka untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial.
2

Salah satu tugas utama negara dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi, sehingga kepentingan
masyarakat tidak dirugikan. Sedangkan tugas utama negara dalam
pengelolaan Perguruan Tinggi adalah untuk menjamin agar otonomi
Perguruan Tinggi dapat diwujudkan.
Misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan,
menyebarluaskan dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut
dapat terwujud, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan
harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti
kekuatan politik dan/ atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal berdasarkan kebebasan
akademik dan otonomi keilmuan.
Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa menghadapi
globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, pendidikan tinggi harus mampu
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan mempunyai spirit
kolaboratif dalam membangun dan merealisasikan setiap tujuan yang
dicanangkan serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan profesional yang
berbudaya, kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter.
Untuk

mewujudkan

keterjangkauan

dan

pemerataan

yang

berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan
relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan
kesejahteraan, maka harus dilakukan penataan Perguruan Tinggi yang
terencana, terarah dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek
demografis, geografis, budaya dan perkembangan zaman. Dalam rangka
mewujudkan tujuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra)
Perguruan Tinggi sebagai bagian dari perencanaan pengembangan
pendidikan tinggi, agar dapat menghasilkan sivitas akademika yang
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mumpuni dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan siap
berkompetisi dimasa mendatang.
Rencana Strategis UWM adalah dokumen perencanaan yang memuat
strategi penyusunan program, penyiapan sumber daya dan pengaturan,
agar tujuan institusi di masa depan tercapai dalam menjalankan misi dan
mewujudkan visi universitas. Penyusunan renstra dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(UU No. 12 Tahun 2012), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (PP No. 4 Tahun 2014), Statuta Universitas Widya Mataram dan
Rencana Induk Pengembangan (RIP). Renstra UWM merumuskan hasil
analisis Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) dan
selanjutnya dituangkan ke dalam strategi yang akan ditempuh dalam
menjalankan dan merealisasikan visi dan misi universitas.

1.2. Kondisi Umum Widya Mataram
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo
Mangkubumi, SH (yang kini bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono X)
sebagai pendiri bercita-cita untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan pandangan bahwa pendidikan adalah bagian dari
kebudayaan, sehingga dibentuklah Perguruan Mataram Yogyakarta. Para
pendiri menyadari bahwa untuk mencapai kemajuan kehidupan bangsa
maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan
terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.
Perguruan Mataram Yogyakarta didirikan berdasarkan Akta Notaris
No. 153 Tahun 1982 yang dibuat dihadapan RM Soerjanto Partaningrat, SH.
Dalam perkembangannya Perguruan Mataram Yogyakarta berubah
menjadi Yayasan Mataram Yogyakarta berdasarkan Akta Notaris No. 12
Tanggal 23 November 2011 dan No. 01 Tanggal 02 Januari 2012 yang
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dibuat di hadapan R. Murjiyanto, SH., M.Kn dan disahkan oleh Menteri
Hukum dan HAM RI No. AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012.
Universitas Widya Mataram yang didirikan oleh Yayasan Mataram
adalah salah satu Perguruan Tinggi yang mengemban fungsi dan tugas
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbasis pada
budaya. Dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi mandiri, UWM
merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
UWM berada dalam kawasan Kraton Yogyakarta dan Kawasan Cagar
Budaya (KCB), sehingga menjadi bagian dari Benda Cagar Budaya (BCB)
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menjadi kelebihan sekaligus
kekhasan Kampus UWM yang bernilai artistik tinggi dan arsitektur klasik,
sehingga kelebihan ini bisa menjadi modal UWM untuk menuju pusat
keunggulan (center of excellence) dan sekaligus menjadi teaching, research,
cultural and entrepreneurial university.

Gambar 1. Pendopo UWM

Universitas Widya Mataram sebagai kampus berbasis budaya, selain
harus melakukan pengembangan pendidikan yang memenuhi standar
pendidikan nasional, juga harus dipadukan dengan keunggulan komparatif
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dan kompetitif dengan mendasarkan pada nilai-nilai luhur budaya sehingga
masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi insan yang
cerdas, unggul, visioner, peka terhadap kelestarian lingkungan dan
pelestarian budaya serta tanggap terhadap kemajuan teknologi dan
perkembangan dunia.
Universitas Widya Mataram beralamat di kompleks nDalem
Mangkubumen, KT III/ 237, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta,
55132. Saat ini, UWM memiliki 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas Ekonomi,
Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta Fakultas Sains dan
Tekonologi. Saat ini terdapat 10 (sepuluh) Program Studi yang ditawarkan
dengan status masing-masing Terakreditasi BAN-PT, yaitu Program Studi
Manajemen, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Kewirausahaan
(di bawah Fakultas Ekonomi), Program Studi Ilmu Hukum (di bawah
Fakultas Hukum), Program Studi Administrasi Publik, Program Studi
Sosiologi dan Program Studi Ilmu Komunikasi (di bawah Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik) serta Program Studi Teknik Industri, Program Studi Arsitektur
dan Program Studi Teknologi Pangan (di bawah Fakultas Sains dan
Teknologi).
Kegiatan belajar mengajar di UWM berjalan dengan baik dan sesuai
standar karena didukung oleh perangkat SDM yang memadai dalam
memberikan pelayanan akademik maupun non akademik. Dosen
memberikan pelayanan akademik dan melaksanakan kegiatan Tridharma
lainnya dengan didukung oleh tenaga kependidikan (tendik) untuk
menjalankan kegiatan administrasi. Hingga tahun 2020, jumlah keseluruhan
SDM (dosen dan tendik) yang menjalankan kegiatan tersebut terdiri dari
144 (seratus empat puluh empat) Orang.

6

1. Dosen
Saat ini jumlah Dosen UWM sebanyak 91 (sembilan puluh satu)
orang yang memiliki kompetensi, Pendidikan dan jenjang akademik
yang beragam. Dosen-dosen tersebut tersebar di 10 (sepuluh) prodi
dengan jenjang pendidikan paling rendah (Strata-2) S2. Sebagian Dosen
sedang studi lanjut ke jenjang doktor yaitu, dari Fakultas Ekonomi
sejumlah 4 (empat) orang, Fakultas Isipol sejumlah 2 (dua) orang,
Fakultas Hukum sejumlah 3 (tiga) orang, Fakultas Saintek 1 (satu)
orang. Sedangkan dosen yang telah menyelesaikan pendidikan
doktoral berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu 1 (satu) dari FE, 3 (tiga)
dari Fisipol, 3 (tiga) dari Fakultas Saintek dan 1 (satu) orang dari FH.
Berikut ini Jumlah Dosen berdasarkan jenjang pendidikan:

Tingkat Pendidikan Dosen
[CATEGORY
NAME]
8,91%

[CATEGORY
NAME]
91,9%
S3

S2

Grafik.1.1. Jumlah Pendidikan Dosen UWM

Sebagian besar dosen telah memiliki Jabatan Fungsional
Akademik dan sebagian lagi telah menyandang Dosen Bersertifikasi
Pendidik sebagai Dosen Profesional. Sedangkan dosen baru yang
berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang sedang menyiapkan
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persyaratan

untuk

mengajukan Jabatan

Fungsional

Akademik.

Beberapa dosen baru yang telah memiliki Jabatan Fungsional
Akademik, saat ini sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen, sesuai
dengan kuota yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Berikut ini grafik
Jabatan Fungsional Akademik Dosen yang tercatat hingga bulan Juni
tahun 2020:
Jabatan Akademik Dosen
35
30

29

28

Asisten Ahli

Tenaga
Pengajar

27

25
20
15
10
6

5
0

1
Profesor

Lektor Kepala

Lektor

Grafik.1.2. Jumlah Jafa Dosen UWM

Berdasar data diatas dosen yang memiliki jabatan fungsional
Profesor (Guru Besar) 1 orang, LK 6 orang, Lektor 27 orang, Asisten Ahli
29 dan 28 masih Tenaga Pengajar.

2.

Tenaga kependidikan Tenaga Kependidikan (Tendik)
Tenaga kependidikan (tendik) memiliki peran yang sangat vital
dalam menunjang proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi, oleh
karena itu perekrutan tenaga kependidikan (tendik) yang berkualifikasi
dan berpendidikan sesuai bidang keahlian, menjadi bagian penting
untuk dilakukan. Tenaga kependidikan (tendik) yang ada di UWM,
memiliki ragam pendidikan dan keahlian yang berbeda-beda untuk
menjalankan tugas administrasi. Berikut ini data jumlah tenaga
kependidikan (tendik) dan pendidikan terakhirnya:
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Tingkat Pendidikan Tenaga kependidikan Tendik

21

25
17

20

11

15
10

4

5

Series1

0
SMP sederjad

SMA Sederajad

D3

S1

GrafikError! No text of specified style in document..1.3. Jumlah Tingkat Pendidikan
Staf Tendik UWM

Data diatas menunjukkan bahwa tenaga kependidikan di
Universitas Widya Mataram memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup
baik sesuai bidang keahlian dan keadministrasian, sebagian besar D3
dan S1 (21 dan 11). Selebihnya SMP dan SMA (4 dan 17), karena
memang kualifikasi pekerjaan cukup membutuhkan pendidikan
setingkat SMP dan SMA.
Pendidikan adalah hak warga negara, institusi pendidikan swasta
maupun negeri memiliki tanggung jawab yang sama dalam
mewujudkan dan meningkatkan SDM Indonesia. Universitas Widya
Mataram memiliki komitmen untuk memberikan peluang yang sama
bagi seluruh potensi anak bangsa untuk mendapatkan haknya dalam
memperoleh pendidikan tinggi.

1.3. Permasalahan dan Potensi Pengembangan Universitas Widya Mataram
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Aktivitas Kampus UWM dilaksanakan dalam lingkungan Kraton
Yogyakarta, yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya di Yogyakarta.
Konsekuensi dari penetapan sebagai cagar budaya, kampus berkewajiban
menjaga, melindungi, melestarikan dan memanfaatkan lokasi-lokasi Cagar
Budaya. Siapapun tidak diperkenankan mengubah bentuk, warna , desain
atau menambah atau mengubah bangunan. Hal ini merupakan kendala
dalam pengembangan bangunan jika mahasiswa mencapai perolehan
diatas target.
Permasalahan lainnya yaitu keterbatasan SDM yang mumpuni,
inovatif dan kompetitif baik dosen maupun tenaga penunjang, sehingga
perlu mendapatkan perhatian yang serius terkait dengan semakin
bertambahnya jumlah mahasiswa di UWM.
Kurangnya kompetisi dosen dalam melakukan Tridharma penelitian
dan pengabdian juga menjadi kendala yang sangat serius dalam
pemeringkatan kampus. Hal ini bisa dilihat pada data perolehan hibah
penelitian dan pengabdian dosen sejak tahun 2016 hingga 2019 dari
sumber pendanaan penelitian yang diakses dari dana Pendidikan Tinggi
(Dikti), Pemerintah dan internal Perguruan Tinggi.
Berikut ini data penelitian Dosen UWM 3 (tiga) tahun terakhir.
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Penelitian Dosen Tahun 2016-2017
DIKTI

UWM

Pemerintah/ Pemda

50

51

27
30

3

2
17

2
2018/2019

2017/2018

2016/2017

Grafik.1.4. Jumlah Penelitian Dosen UWM 2016-2019

Data diatas menunjukkan rendahnya kompetisi dosen dalam capaian
memperoleh hibah penelitian yang diselenggarakan oleh Dikti maupun
pemerintah/Pemda. Hingga tahun 2019 dana penelitian yang diakses oleh
Dosen UWM lebih banyak bersumber dari dana stimulan penelitian yang
dianggarkan oleh universitas.
Sedangkan Tridharma dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan dosen dengan sumber pendanaan yang diakses dari
anggaran Dikti dan Internal UWM sepanjang tahun 2016-2019, terdapat 98
(Sembilan puluh delapan) judul pengabdian. Berikut data pengabdian pada
masyarakat yang dilakukan Dosen UWM dilihat dari jumlah judul :
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Data Pengabdian Masyarakat Tahun 2016-2019
DIKTI

UWM

37

34

13

4

2016/2017

7

3

2017/2018

2018/2019

Grafik.1.5. Jumlah Pengabdian Dosen UWM 2016-2019

Data diatas menunjukkan hanya ada 2 (dua) sumber dana pengabdian
saja yang dikases oleh Dosen UWM yaitu dari dana pengabdian Dikti dan
internal UWM. Berdasarkan jumlahnya, judul pengabdian yang diakses dari
anggaran Dikti hanya ada 14 judul, hal ini menunjukan rendahnya
kompetisi dosen pada hibah Pengabdian Dikti. Sehingga dana pengabdian
juga lebih banyak diakses dari dana internal UWM.
Perkembangan Institusi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa
faktor,

diantaranya

adalah

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

(infrastruktur) yang memadai, dosen yang berkualitas, kesesuaian
kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta
distribusi lulusan yang sesuai dengan keilmuan dan keterampilan. Faktor
tersebut harus menjadi kekuatan yang mendorong dan memotivasi
lembaga dalam menyusun langkah-langkah strategis demi kemajuan
Perguruan Tinggi. Lembaga harus memiliki target dan merealisasikannya,
baik dalam capaian jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
UWM berkomitmen mampu melahirkan para intelektual yang berkualitas,
mampu dan menguasai serta terampil dalam ilmu pengetahuan, seni,
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maupun teknologi. Dan UWM mendukung terwujudnya masyarakat,
bangsa dan negara yang adil makmur berlandaskan Pancasila dengan
moralitas yang baik.
Meskipun UWM bukan kampus favorit, namun perolehan mahasiswa
baru dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup baik,
perolehan mahasiswa tiap tahun meningkat dari 480, 571 dan 659
mahasiswa (2017, 2018, 2019). Berikut perolehan mahasiswa baru UWM
tahun 2017 s/d 2019:
Table 1. Jumlah Mahasiswa Baru 2017-2019
No
2017/2018
PRODI
PAGI SORE
1
Manajemen
32
27
2
Akuntansi
6
3
3
Kewirausahaan
0
0
4
Hukum
48
157
5
Adm. Publik
32
22
6
Sosiologi
25
4
7
Ilmu Komunikasi
0
0
8
Arsitektur
36
23
9
Teknik Industri
23
14
10 Teknologi Pangan
17
12
219
261
TOTAL
480

2018/2019
PAGI SORE
25
33
20
9
4
0
57
240
23
21
23
8
10
0
39
14
14
15
13
3
228
343
571

2019/2020
PAGI SORE
36
28
9
12
8
0
85
273
25
31
22
7
12
0
38
17
22
14
13
7
271
388
659

Dari data diatas menunjukkan bahwa kenaikan perolehan mahasiswa
baru setiap tahun sekitar 30%, dan diharapkan pada tahun akademik
2020/2021 jumlah mahasiswa baru akan terus naik. Melihat grafik
perolehan mahasiswa dari 3 tahun terakhir, maka UWM mentargetkan
mahasiswa baru tahun 2020/2021 juga naik 30% (sebanyak 860
mahasiswa). Target itu merupakan tantangan terbesar di tahun pandemi
global ini.
Tantangan berat yang harus dihadapi oleh UWM sebagai kampus
kategori kecil dan bukan kampus favorit dalam persaingan Era Revolusi
Industri 4.0 saat ini. Sebuah keniscayaan bahwa kampus harus mampu
13

menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatifnya dalam persaingan
bebas yang terjadi dewasa ini. Kampus harus mampu mencetak sarjana
yang kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni.
Dengan dimulainya Era Revolusi Industri 4.0, dimana batas negara hanya
bersifat administratif (bordless), maka Perguruan Tinggi harus melakukan
pembenahan-perbaikan ke arah yang lebih maju dan kompetitif baik dalam
pengembangan dan penyempurnaan kurikulum maupun penggunaan
teknologi dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen
akademik dan non akademik.
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BAB II

Keberhasilan pendidikan dilihat dari kualitas pendidikan tersebut.
Hakekat kualitas pendidikan adalah kemampuan satuan pendidikan dalam
mengelola dan mendayagunakan sumber pendidikan untuk meningkatkan mutu
kelembagaan. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar sehingga dapat mengikuti
bahkan menjadi pelopor dalam pembaruan dan perubahan. Pendidikan yang
bermutu merupakan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dengan
kemampuan intelektual, profesional, dan emosional serta memiliki sikap jujur,
disiplin, dan beretos kerja tinggi, rasional, kreatif, memiliki rasa tanggungjawab
kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan serta berakhlak mulia, beriman,
dan bertakwa.
Menyusun Rencana strategis adalah bagian dari upaya mewujudkan
kualitas penyelenggaraan pendidikan. Rencana strategis merupakan dokumen
perencanaan empat tahun kedepan yang memuat visi dan misi, tujuan dan tata
nilai UWM, yang selanjutnya akan lahir arah kebijakan, strategi yang akan
ditempuh dan rencana kegiatan program empat tahun kedepan.

2.1. Visi UWM
Mengacu pada Statuta UWM yang ditetapkan pada tanggal 05
Januari 2019 oleh Ketua Pengurus Yayasan Mataram Yogyakarta, Prof. Dr.
Muhammad Mahfud, MD, SH, SU, bahwa visi misi UWM adalah ”Menjadi
Universitas Berbasis Budaya yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Pada Tahun 2024”.

2.2. Misi UWM
a.

Mengelola lembaga secara profesional yang transparan, akuntabel, adil,
dan bertanggung jawab;
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b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya yang
bermoral, bermartabat, dan beretika;
c.

Melaksanakan pendidikan untuk menumbuhkan kompetensi ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam bermasyarakat,
berorganisasi dan berprestasi di dunia akademik/ pendidikan serta
memiliki moral, dedikasi dan loyalitas yang tinggi;

d. Melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif dan bernilai luhur dalam
mengembangkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
e.

Melaksanakan pengabdian untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
dan teknologi kepada masyarakat yang berorientasi kewirausahaan;

f.

Menjalin kemitraan dalam kesetaraan untuk memperkuat dan
mentransformasikan nilai-nilai luhur untuk kepentingan pendidikan,
ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan.

2.3. Tujuan UWM
Berdasarkan visi dan misi, maka UWM menetapkan 4 (empat) tujuan
untuk mencapai misi tersebut, yaitu:
a. Menghasilkan insan akademik profesional, kreatif inovatif dan
produktif yang berbudaya;
b. Menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif inovatif dan mampu
mentransformasikan nilai-nilai budaya;
c. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat
utuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. Menghasilkan karya-karya inovatif yang berkontribusi untuk
menunjang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor.
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2.4. Tata Nilai UWM
Sebagai

kampus

berbasis

budaya,

UWM

bertekad

mentransformasikan nilai luhur budaya dengan mencetak lulusan yang
profesional dilandasi nilai-nilai luhur (bermoral, bermartabat, dan
beretika) yang bercirikan budaya Mataram. Nilai-nilai tersebut
disarikan dari 7 (tujuh) pokok ajaran adiluhung budaya Mataram yang
telah lama tumbuh di Yogyakarta, diantaranya:
a) Hamemayu Hayuning Bawana
Nilai ini menekankan pada insan akademis UWM memiliki kewajiban
untuk bersikap tepo seliro dan melindungi, memelihara serta membina
keselamatan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat
dari pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan kata lain
insan akademis UWM harus mampu hamemayu hayuning bawana yaitu
menjaga bawana atau dunia agar tetap hayu (indah) serta rahayu
(lestari).
b) Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa
Sebagai institusi pendidikan, UWM memiliki tanggungjawab moral untuk
turut serta menjaga kelestarian dan kelangsungan dengan membentuk
atau mendidik insan akademik yang bijaksana dalam memberdayakan
Sumber Daya Alam (SDA) dengan terus berinovasi, menciptakan dan
menggunakan teknologi tepat guna agar terjadi keharmonisan antar
manusia dengan alam. Sehingga mendatangkan kemanfaatan bagi
kelangsungan makhluk hidup yang aman, sejahtera dan berdaya saing
tinggi.
c) Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane
Sikap dan tindakan sivitas akademika UWM dibentuk berdasarkan sikap
luhur budaya kewidyamataraman yang saling menghargai dan mengakui
eksistensi manusia sebagai bagian dari masyarakat yang saling
terintegrasi dalam sebuah lingkungan sosial yang saling membutuhkan,
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untuk itu UWM selalu terbuka untuk membangun jejaring dengan
berbagai pihak agar tercipta kondisi yang dinamis dan mendatangkan
kemanfaatan dalam segala aspek.
d) Mangasah Mingising Budi, Mamasung Malaning Bumi
Dalam upaya pengembangan akademik, UWM memberikan kebebasan
mimbar akademik bagi insan akademika dengan dibingkai etika budaya
yang kuat untuk berdinamika serta mengasah daya intelektual dan
kepekaan sosial. Sehingga diharapkan mampu memberikan tambahan
pengetahuan bagi mahasiswa UWM dalam mengatasi masalah yang
dihadapi, kini maupun nanti saat kembali kepada masyarakat.
e) Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula lan Gusti
Nilai budaya yang tercermin dalam sikap rendah hati, dengan selalu
mengingat nilai religiusitas yang tertanam dalam pemikiran sivitas
akademika bahwa hidup di dunia ini berada dalam Cakra Manggilingan,
yang kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira) sebagai
sangkan paraning dumadi yang menciptakan manusia. Untuk itu
manusia harus menjalankan kodratnya sebagai khalifah dimuka bumi
dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip manunggaling kawula gusti
yaitu lebih mengutamakan kebaikan bersama daripada kepentingan
pribadi.
f) Tahta Untuk Rakyat
Nilai ini diajarkan dan ditanamkan pada sivitas akademika UWM, agar
memiliki

jiwa

kepemimpinan

yang

demokratis,

merakyat

dan

berorientasi pada kepentingan dan kebaikan masyarakat. Nilai ini
memberikan pemahaman kapada sivitas akademika bahwa menjabat
bukan untuk memperoleh kekuasaan dan keberlimpahan materi, tetapi
untuk

mengabdi

dengan

sepenuh

hati

untuk

mengharapkan

keberkahan. UWM berkomitmen alumni atau lulusannya akan menjadi
pemimpin dan/ atau akan mempengaruhi kepemimpinan di suatu
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wilayah dengan prinsip kebaikan dan keberpihakan kepada masyarakat,
agar tercapai masyarakat sejahtera, adil, aman dan amanah tanpa
pamrih.
g) Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh
Nilai kewidyamataraman yang mengajarkan penyatuan cipta, rasa dan
karsa yang tulus serta ikhlas untuk membangun masyarakat yang
makmur, bersatu tanpa membedakan latar belakang agama, suku
ataupun golongan. Oleh karena itu lulusan UWM dibekali dengan
landasan moral yang merasa diawasi secara religi (sawiji), tetapi selalu
greget, untuk melakukan inovasi dan hal lain yang baik dengan tetap
sengguh atau tidak sombong, namun ora mingkuh (bertanggung jawab)
atas amanah yang diberikan. Sehingga melakukan tanggungjawab
hingga selesai dengan penuh prinsip titis dan tatas.
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BAB III

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Arah pengembangan UWM disusun dengan memperhatikan budaya sebagai
jati diri UWM, tantangan regional, nasional dan global dalam aspek
pendidikan serta pencapaian UWM pada periode sebelumnya. Secara
spesifik, arah pengembangan UWM 2020-2024 memperhatikan bahwa:
1.

Universitas Widya Mataram adalah universitas berbasis budaya,
berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan
berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat
harkat, martabat dan kekayaan budaya bangsa, serta berpartisipasi
dalam menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional
maupun internasional dengan menyelenggarakan Tridharma Perguruan
Tinggi;

2.

Memperhatikan kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi mandiri, UWM
merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945;

3.

Universitas Widya Mataram memikul tugas dan tanggung jawab untuk
mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan kualitas SDM
seutuhnya yang mempunyai nilai-nilai luhur kerakyatan dan kebangsaan
berdasar kebudayaan, baik di wilayah Yogyakarta maupun kawasan
nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari
masyarakat ilmiah yang bersifat universal, obyektif, dan mempunyai
kebebasan akademik;

4.

Universitas Widya Mataram didirikan oleh Sri Sultan HB IX dan HB X
untuk memberikan alternatif pendidikan multikultur terbuka bagi anak
bangsa yang memiliki latar belakang budaya, Suku, Agama, Ras dan
Antargolongan (SARA);
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5.

Universitas Widya Mataram bertujuan menghasilkan lulusan yang
berkarakter, oleh karena itu pendidikan karakter merupakan salah satu
arah kebijakan UWM selaras dengan semangat leading in character
education. Pendidikan karakter merupakan ruh sekaligus ciri khas UWM
sebagai universitas berbasis budaya yang mampu menghadirkan proses
pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik secara
komprehensif. Melalui pendidikan karakter, lulusan yang dihasilkan
tidak

hanya

memiliki

kecerdasan

intelektual,

namun

mampu

menunjukkan kepribadian secara utuh. Dalam konteks nasional,
pengembangan pendidikan karakter diharapkan memberi kontribusi
signifikan dalam pengembangan karakter sekaligus memecahkan
permasalahan nasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal;
6.

Universitas Widya Mataram sebagai institusi pendidikan tinggi,
memegang amanah untuk melaksanakan Tridharma sebagai satu
kesatuan secara proporsional antara pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat. Artinya, fokus pengembangan UWM adalah
pengukuran kinerja dan beban kerja Dosen harus mencakup Tridharma
secara profesional dan akuntabel. Hanya dengan memberikan perhatian
yang proporsional kepada Tridharma, UWM dapat berperan bagi bangsa
Indonesia, diakui reputasinya dan dapat memastikan diri menjadi bagian
dari masa depan;

7.

Tantangan yang dihadapi UWM di Era Revolusi Industri 4.0
membutuhkan inovasi dan pendekatan baru. Dimulai dari perubahan
generasi, perubahan masyarakat, perubahan budaya dan gaya hidup,
serta perubahan proses industri. Generasi sekarang adalah generasi
yang kreatif, cepat, tanpa sekat dan sangat bergantung pada teknologi,
yang menciptakan masyarakat yang pintar (smart society). Berdasarkan
perubahan kondisi tersebut diperlukan jenis keterampilan berpikir
tingkat tinggi (higher order of thinking) dan mampu memecahkan
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masalah yang belum pernah ada (complex problem solving),
kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi dan
mentoring (social skill) dan mampu berpikir kritis (critical thinking) serta
cognitive abilities yang terdiri dari cognitive flexibility, creativity, dan
logical reasoning. Dengan tantangan dan perubahan menuju smart
society, sistem pendidikan tinggi perlu adaptif dan inovatif. Pendidikan
tinggi harus fokus untuk menyiapkan metode dan atmosfir lingkungan
belajar maupun proses transformasi ilmu yang disesuaikan dengan
tuntutan Revolusi Industri 4.0;
8.

Akibat globalisasi dan kemajuan teknologi, mengakibatkan terjadi
persaingan pendidikan tinggi di Indonesia dan dunia menjadi semakin
ketat dan transparan. Persaingan yang tidak dapat dihindari tersebut
ditunjukkan antara lain dengan sistem pemeringkatan Kemenristekdikti
dan sistem pemeringkatan global ternama, seperti QS (Quacquarelli
Symonds) dan THE (Times Higher Education) yang membandingkan
secara menyeluruh dari berbagai universitas baik secara nasional
maupun internasional. Dan pemeringkatan tersebut sering menjadi
acuan berbagai pihak dalam menilai kualitas dan reputasi suatu
universitas. UWM harus membaca dan memperhatikan posisinya di
pemeringkatan

nasional

dan

mempersiapkan

pemeringkatan

internasional agar dapat sejajar dengan universitas ternama;
9.

Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UWM 2016 -2028
menargetkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
menyesuaikan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0;

10. Perubahan kondisi global menyebabkan semakin kompetitifnya lembaga
pendidikan, hal itu berpengaruh pada perubahan dari sisi penawaran
dan permintaan atas jasa pendidikan. Dari sisi penawaran atau penyedia
jasa pendidikan, terjadi pergeseran pola layanan karena adanya disrupsi
teknologi, yaitu pola pelayanan yang awalnya bersifat tatap muka
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(konvensional) menjadi sistem daring (online). Dari sisi permintaan juga
mengalami perubahan akan tenaga kerja, ekspektasi dari masyarakat
dan industri saat ini lebih berfokus pada kompetensi dibandingkan
ijazah. Dengan demikian, UWM harus melakukan langkah strategis
untuk mengakomodasi perubahan dengan mengacu pada keunggulan
kompetitif UWM dan upgrading SDM, baik dosen maupun tenaga
kependidikan.

3.1.1. Agenda RPJM 2020-2024 Terkait Tugas dan Fungsi
Rencana pengembangan UWM berdasarkan pada Rencana Induk
Pengembangan (RIP) yang terbagi menjadi pengembangan akademik dan
non akademik. Rencana tersebut akan dikembangkan dengan tahapan
jangka pendek (2016-2020), jangka menengah (2020-2024) dan jangka
panjang (2024-2028).
1. Agenda RPJM UWM Bidang Akademik
a) Menggali pemikiran Pendiri UWM untuk pengembangan ilmu
pengetahuan;
b) Melakukan kajian dan kebijakan rencana pembukaan program
pascasarjana;
c) Melakukan

kerjasama

dengan

Pemda

DIY

dalam

rangka

pengembangan kegiatan penelitian nilai budaya Yogyakarta dan
implementasinya dalam kehidupan masyarakat; sosialisasi dan
promosi pendidikan berbasis budaya;
d) Menampilkan visi kebudayaan untuk memperkuat daya saing
Perguruan Tinggi;
e) Menerapkan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis aplikasi
IT berbasis android/ smartphone;
f) Menjadikan Kampus sebagai objek kajian dan penelitian Arsitektur
Jawa dan wisata pendidikan kebudayaan Jawa;
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g) Menambah dan mengoptimalkan software dan hardware IT serta
penambahan dan peningkatan SDM yang kompetan dan
profesional;
h) Mendirikan

pusat

pengelolaan

data

dan

informasi

serta

penyediaan sarana dan prasarana;
i)

Mendirikan

pusat

studi

kebudayaan

(sebagai

informasi

kebudayaan Mataram Yogyakarta).
2. Agenda RPJM UWM Bidang non Akademik
a) Menjadikan visi dan misi UWM sebagai arah dan acuan RIP;
b) Penjabaran visi dengan pendekatan akademis dan faktual;
c) Diseminasi visi dan misi UWM kepada sivitas akademika UWM dan
pihak eksternal;
d) Monitoring dan evaluasi implementasi sosialisasi visi;
e) Mendayagunakan software dan hardware yang didukung SDM
yang kompeten dan profesional;
f) Menyusun laporan keuangan UWM;
g) Menyusun program atau agenda bersama secara rutin untuk
koordinasi antara universitas dan yayasan;
h) Penataan organisasi dan program aktivitas mahasiswa baik intra
kurikuler maupun ekstra kurikuler;
i)

Melakukan audit manajemen dan audit keuangan;

j)

Meningkatkan sarana dan prasarana dan modernisasi bangunan
sesuai daya dukung;

k) Pengembangan sumber dana dari donatur, alumni, perbankan,
dan hibah lainnya dari luar UWM.
l)

Perbaikan peraturan kepegawaian yang memberikan jaminan
sistem karir berbasis kinerja;

m) Membangun kerjasama dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir
(SLTA) dalam rangka rekrutmen mahasiswa baru.
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3.2. Arah Kebijakan dan Strategi UWM
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana sebuah institusi pendidikan atau Kampus
UWM mewujudkan visi misi dan tujuannya dengan efektif dan efisien. Pada
tahun 2024, UWM diharapkan telah mampu menjadi Perguruan Tinggi
bereputasi di tingkat nasional, diminati dan dicari karena keunggulan
komparatif yang dimilikinya yaitu sebagai satu-satunya kampus berbasis
budaya. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu arah kebijakan dan strategi
dengan memperhatikan berbagai komponen penting yaitu:
1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen
Perguruan Tinggi Swasta adalah institusi pendidikan tinggi milik
masyarakat,

sehingga

harus

memberikan

jaminan

mutu

dan

manajemen yang akuntabel. Pengaturan tata kelola kampus harus
benar dan baik (good university governance) dengan menerapkan
prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab,
adil, independensi, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan
efisiensi, serta nirlaba. Dengan penerapan prinsip good university
governance ini maka perguruan tinggi mampu menghadapi persaingan
global dan mampu melakukan pengelolaan dengan baik.
UWM adalah perguruan tinggi swasta yang memberikan jaminan
mutu yang baik dan benar. Proses pendidikan yang diselenggarakan
sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen mutu, salah satunya
tercermin dari terbentuknya struktur organisasi yang proporsional dan
efisien, serta tata pamong sesuai dengan kebutuhan yaitu peningkatan
kualitas dan pengembangan Tridharma. Tata pamong memiliki kapasitas
tugas dan fungsi yang jelas, rasional dan terukur di bawah
kepemimpinan yang memegang teguh amanat dan komitmen sebagai
agen pemberdayaan dan perubahan untuk seluruh sivitas, stakeholder
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maupun

lapisan

masyarakat

melalui

perencanaan

pendidikan,

pengembangan dan implementasi. Untuk itu diperlukan:
a. Sistem pengelolaan akademik dan non akademik yang mampu
menjamin kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun kebijakan UWM
sehingga mampu mendukung program pengembangan institusi
secara

berkelanjutan.

Sistem

pengelolaan

non

akademik

(pengelolaan dana) tidak hanya dari penerimaan mahasiswa, tetapi
melalui hibah, kerja sama baik di dalam maupun luar negeri dan unit
usaha. Sumber dana penyelenggaraan universitas dan biaya
pendidikan harus dikelola dengan prinsip tata kelola universitas yang
baik, transparan, akuntabel serta dipertanggungjawabkan oleh
Rektor kepada Yayasan.
b. Monitoring dan evaluasi secara konsisten, jujur dan terbuka, yang
hasilnya digunakan sebagai acuan usulan untuk peningkatan kinerja
layanan berikutnya maupun memberikan solusi yang efektif untuk
memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kekuatan yang
telah dimiliki, sehingga dapat menjamin keberlanjutan peningkatan
mutu akademik;
c. Inovasi akademik sebagai salah satu kebijakan yang menjadi spirit
dari semua program yang diimplementasikan di UWM, baik dalam
pembelajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.
Proses pembelajaran di UWM berupaya berinovasi sesuai dengan
perkembangan teknologi dan perkembangan dunia yang telah
memasuki era Revolusi Industri 4.0. Melaksanakan penelitian dengan
inovatif dan menghasilkan produk yang inovatif pula sehingga
menjadi sarana problem solving (pemecahan masalah) bagi
masyarakat, negara bahkan dunia. Pengabdian pada masyarakat yang
inovatif dengan menyelenggarakan program yang dapat membantu

26

memecahkan masalah terkini yang dihadapi dan meningkatkan
produktivitas masyarakat serta memberikan warna baru bagi
perkembangan dunia;
d. Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan harus memadai
serta mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pengguna dan
mampu menjawab kebutuhan serta tantangan menuju era Revolusi
Industri 4.0 utamanya terkait dengan kemudahan akses dan
relevansi atas informasi yang dihasilkan dengan pemanfaatannya.
2. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
Peningkatan kualitas SDM dan tersedianya infrastruktur dalam proses
pembelajaran, merupakan syarat mutlat untuk mengikuti proses
pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0, sehingga UWM harus
mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman demi mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan:
a. Sumber Daya Manusia profesional yang mampu mengemban
amanah sebagai pengelola Tridharma Perguruan Tinggi, disertai
dengan bekal kemampuan akademik yang tinggi, baik dari tingkat
pendidikan dan kepangkatannya serta handal sesuai bidang tugas
dan keahliannya.
b. Infrastruktur dan Fasilitas Akademik yang mampu memenuhi,
standar layanan berkualitas yang mencakup kenyamanan,
keamanan

dan

keandalan,

sehingga

dapat

memberikan

kebutuhan dan kepuasan bagi pengguna.
3. Mahasiswa dan Lulusan
Mencetak sumberdaya mahasiswa dan lulusan Universitas Widya
Mataram yang berkarakter, inklusif, inovatif, berdaya saing, serta
adaptif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berbasis budaya merupakan semangat yang melandasi proses belajar
mengajar di kampus ini. Dalam proses pendidikan, mahasiswa UWM,
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harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar serta memiliki
karakter yang baik selama proses pembelajaran, sehingga setelah
lulus mereka mampu menjadi pemimpin yang berbudaya, memiliki
soft skill yang baik serta mampu membangun jejaring (network)
secara

berkelanjutan

untuk

memberikan

kontribusi

dalam

pengembangan almamater. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan:
a. Sistem manajemen penerimaan mahasiswa baru yang handal,
akuntabel dan transparan. Sehingga calon mahasiswa yang direkrut
merupakan putra-putri terbaik Indonesia, baik dalam hal prestasi
akademik dan non-akademik maupun hal yang terkait dengan
kepribadian;
b. Peraturan akademik yang jelas serta penegakan etika kehidupan
kampus secara konsisten;
c. Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk
mengembangkan kepribadian melalui kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler dalam wadah unit kegiatan mahasiswa;
d. Penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik bagi mahasiswa dan
alumni untuk membangun jejaring;
4. Kurikulum dan Proses Pembelajaran
Peran

kurikulum

dalam

pendidikan

sangatlah

strategis

dan

menentukan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga
memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan
proses pembelajaran, bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak
dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Oleh
karena itu penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan
sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan dan/ atau pendidikan internasional.
Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada kurikulum dengan
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tujuan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya.
Kurikulum dan proses pembelajaran yang dibuat dan disesuaikan
dengan arah kebijakan nasional, diharapkan mampu membawa
UWM menghasilkan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan dan
mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk
mencapai hal tersebut diperlukan:
a. Penyusunan Kurikulum masing-masing Program Studi berbasis
kompetensi, mengacu pada kurikulum Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT) dengan Standar Kurikulum Nasional (KBK-KKNI) yang
terus dikembangkan, dimutakhirkan dan disesuaikan dengan
kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, pembangunan
berbagai sektor, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan
budaya serta kondisi sumber daya internal maupun kondisi sosial
budaya bangsa Indonesia secara konsisten;
b. Penerapan

kurikulum

yang

tepat,

melalui

manajemen

pembelajaran dengan orientasi memberdayakan yang merujuk
pada kemampuan problem solving dan mencetak mahasiswa
pembelajar, aktif dan mandiri;
c. Proses pembelajaran yang disiplin dan konsisten sesuai dengan
rencana dan pencapaian kompetensi yang terukur sesuai
spesifikasi program studi, baik melalui tatap muka maupun daring;
d. Standar Operational Procedure (SOP) untuk setiap proses
pembelajaran baik yang dilakukan dengan metode daring maupun
tatap muka sehingga memudahkan evaluasi terhadap hasil
pembelajaran.
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5. Pengembangan pendidikan dengan nilai budaya
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga dalam
proses pendidikan tidak akan lepas dari nilai budaya. Artinya,
penguatan nilai budaya dapat sekaligus dilakukan dalam proses
pendidikan. Sesuai Visi misi UWM sebagai lembaga pendidikan yang
berbasis budaya, maka perlu menanamkan nilai-nilai budaya dalam
setiap langkah kebijakan, proses pembelajaran, interaksi, komunikasi
baik secara langsung maupun virtual. Sebagai lembaga pendidikan
harus mampu menjadi lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan
moral bagi masyarakat. UWM adalah Perguruan Tinggi yang
menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berperilaku. Nilai-nilai utama
yang menjadi pedoman pembentukan karakter seluruh sivitas
akademika UWM dalam mewujudkan visi dan misinya mengacu pada 7
(tujuh) pokok ajaran luhur Budaya Mataram sebagai basis budaya
UWM (sebagaimana dibahas dalam bab 2). Beberapa kegiatan
mahasiswa mengacu pada nilai-nilai yang menjadi tatanan akademik di
lingkungan UWM. Kegiatan mahasiswa tersebut dimanifestasikan
melalui pertunjukan seni budaya.

Gambar 2. Kegiatan Seni Budaya di UWM
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3.3. Kerangka Regulasi
Penyusunan Renstra 2020-2024 didasarkan atas landasan hukum sebagai
berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
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6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2005;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya;
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13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis
Budaya;
14. 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 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 –
2019; dan
16. Statuta Universitas Widya Mataram.

3.4. Tata Kelola Kelembagaan
3.4.1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi meliputi Organ Yayasan dan Universitas,
Senat Universitas, unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang.
a. Organ pokok Yayasan terdiri dari Pembina, Pengawas dan
Pengurus; Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan Anggota;
b. Organ pokok Universitas meliputi Pimpinan Universitas terdiri dari:
Rektor dan Wakil Rektor;
c. Senat Universitas;
d. Unsur Pelaksana akademik terdiri dari Senat Fakultas, Dekan,
Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium;
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e. Unsur Penunjang terdiri dari LPPM, LPM, UPT, Perpustakaan dan
Sistem Informasi-Komputer, Laboratorium/ Studio/ Bengkel/ Pusat
Studi.

Gambar 3. Struktur Organisasi UWM
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3.4.2. Prinsip Pengelolaan UWM
Bermoral, beretika dan bermartabat merupakan intisari atau
pilar dari 7 nilai kewidyamataram yang secara kelembagaan
melandasi pengelolaan UWM. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka
UWM

senantiasa

melaksanakan

prinsip-prinsip

pengelolaan

kelembagaan dengan prinsip sebagai berikut:
a. Prinsip nirlaba adalah prinsip yang tidak membebankan seluruh
biaya pendidikan kepada mahasiswa, oleh karena itu berbagai
kebijakan untuk mencarikan solusi dilakukan untuk mencapai
prinsip tersebut;
b. Prinsip akuntabilitas: adalah kemampuan dan komitmen untuk
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan
universitas

kepada

semua

pemangku

kepentingan

secara

transparan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undang an;
c. Prinsip akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas akademik dan
nonakademik untuk mewujudkan pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;
d. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui keseimbangan jumlah
minimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan
kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan,
pelayanan, sumber daya pendidikan serta sistem pelaporan sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an;
e. Prinsip transparansi dilaksanakan secara tepat dan akurat dalam
hal menyajikan informasi yang relevan kepada pemangku
kepentingan, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh pemangku
kepentingan dapat diakses dengan benar dan mengedepankan
kemanfaatan bagi semua pihak;
f. Prinsip penegakan sistem penjaminan mutu untuk menjamin
adanya kegiatan secara sistematis dalam rangka memberikan
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layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan
tinggi serta peningkatan mutu layanan pendidikan;
g. Prinsip kepemimpinan kolegialitas, inovatif dan entrepreneurial
(wirausaha);
h. Prinsip pengelolaan keuangan sistem subsidi silang dalam rangka
upaya pemenuhan kesejahteraan.

3.4.3. Sistem Pengelolaan Organisasi
Pada dasarnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang
baik. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
SDM agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban
tugas pengelolaan lembaga pendidikan. Oleh karena itu dalam rangka
peningkatan kinerja, UWM perlu melakukan reformasi birokrasi.
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi
akademis harus dilakukan reformasi dan disesuaikan dengan
dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada langkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis,
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan UWM dapat
dicapai dengan efektif dan efisien. Berbagai permasalahan/hambatan
yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan UWM tidak berjalan
dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi di UWM
merupakan proses pembaharuan yang harus dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Koordinasi implementasi program dan rencana strategis UWM
dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
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Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan melibatkan
seluruh organ universitas, seperti Rektor, Wakil Rektor dan
jajarannya, senat, dan satuan pengawas internal. Langkah ini
dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh sivitas akademika
UWM dan menyusun perencanaan yang matang sesuai dengan
dinamika

dan

kebutuhan

pengembangan

universitas.
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BAB IV

4.1. Proyeksi dan Tantangan
Pada tahun 2018 lalu, Indonesia menempati peringkat 116 dari 189
negara berdasarkan Human Development Index (HDI) sebesar 0,6943,
sedangkan nilai Global Talent Competitiveness Index (GTCI) Indonesia pada
tahun 2019 adalah 38,61 poin, di bawah nilai negara ASEAN lain seperti
Singapura, Malaysia, Brunei dan Filipina. Dalam konteks SDM, hal lain yang
sangat memprihatinkan adalah angka pengangguran terbuka Indonesia
kurang lebih 7 juta orang pada tahun 2019, dan 618.000 orang di antaranya
adalah sarjana. Jelas bahwa kualitas dan daya saing human capital
Indonesia masih kurang, termasuk yang telah mengikuti pendidikan tinggi.
Kondisi tersebut merupakan sebagian tantangan Negara Indonesia
dan menjadi tantangan UWM saat ini dan dimasa mendatang. Sehingga
diperlukan pendekatan baru dan inovasi yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan dunia dengan tetap memperhatikan ketersediaan resources
yang ada di UWM. Disruption era ditandai dengan kecanggihan teknologi
(misalnya komunikasi) yang lambat laun akan diserap oleh Perguruan
Tinggi untuk mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sewajarnya bila
institiusi Perguruan Tinggi mulai berpikir untuk menjembatani tuntutan
zaman misalnya dengan modernisasi alat-alat untuk menunjang proses
transfer of knowledge.
Saat ini, bermunculan Perguruan Tinggi dengan fasiltas dan sistem
pengelolaan kampus yang siap bersaing dengan Perguruan TinggiPerguruan Tinggi lainnya. Pada saat yang bersamaan, dunia dipaksa
menerima keberadaan perkembangan peradaban yang dikenal dengan
nama Revolusi Industri 4.0. Bilamana era tersebut dimanfaatkan dengan
baik, maka peluang UWM untuk bersaing, baik di tingkat lokal, regional,
nasional ataupun internasional akan terbuka, sehingga dapat meruntuhkan
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mitos kampus favorit yang saat ini menjadi domain kampus-kampus besar.
Karena faktanya selama ini, minat mahasiswa baru lebih besar untuk
berkuliah di kampus favorit, setidaknya saat ini ada 10 (sepuluh) kampus
favorit yang menjadi tujuan mahasiswa baru (Tribun, 2019).
Revolusi Industri 4.0 tidak saja menghadirkan perubahan yang radikal
dalam konteks penggunaan teknologi, melainkan juga terjadi perubahan
yang signifikan dalam hal budaya dan gaya hidup. Generasi saat ini adalah
yang akan memimpin di masa depan. Generasi saat ini adalah generasi
yang kreatif, cepat, tangkas dan sangat bergantung pada teknologi aplikatif
yang serbaguna. Ketergantungan tersebut menciptakan masyarakat yang
pintar (smart society) karena seluruh data dan informasi yang tersimpan
dapat diakses secara cepat menggunakan teknologi yang sangat
berkembang.
Menyaksikan perubahan zaman yang demikian cepatnya, tantangan
terbesar Perguruan Tinggi kedepan adalah meng-update dan mengupgrade teknologi yang berkaitan dengan transfer of knowledge,
meningkatkan skill penggunaan teknologi bagi seluruh sivitas akademika,
ramah penggunaan aplikasi teknologi serta meningkatkan kerjasama
(kolaborasi) dengan instansi lain (pemerintah maupun swasta), universitas
dan perusahaan dalam meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang
melek teknologi, kompetitif dan berdaya saing tinggi.

4.2. Strength-Weakness-Opportunity-Threat Analysis
4.2.1. Identifikasi
Universitas Widya Mataram memiliki keunikan bila dibandingkan
dengan kampus lain. Keunikan tersebut menjadi keuntungan
tersendiri, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang produktif.
Meskipun terdapat banyak kelemahan dan kekurangannya, UWM
masih mampu survive ditengah persaingan antar universitas di
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Yogyakarta. Tetapi, jika kelemahan tersebut dikelola dengan baik,
maka UWM akan mampu bersaing dan bahkan dapat menjadi
institusi yang maju dan kuat. Oleh karena itu, memetakan dan
mengidentifikasi kondisi internal (strength-weakness) dan eksternal
(opportunity-threat) sangat penting untuk menemukan rumusan
kebijakan strategis. Sehingga UWM mampu bersaing dengan penuh
rasa bangga serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi
(level confidence) saat menyebut nama founding father UWM
dihadapan publik. Selanjutnya mampu mengembangkan institusi ke
arah manajemen yang transparansi, bermutu dan modern dengan
rasio dosen dan tendik yang siap dan profesional.

1. Kekuatan (Strength)
 Universitas Widya Mataram didirikan oleh Sri Sultan HB IX dan HB
X, kampus ini juga sering disebut sebagai Kampus Sultan yang
merupakan raja DIY dan memiliki kewibawaan serta dikenal oleh
publik.
 Gedung bernilai heritage sejarah, budaya dan seni bernilai tinggi.
Kompleks Mangkubumen sebagai tempat bersejarah untuk
mendidik calon raja dan tempat pertemuan Soekarno-Nehru.
Nuansa seni arsitektur yang tercermin pada bangunan,
menunjukkan kekayaan budaya dan seni yang tidak dimiliki
kampus lain.
 Letak Kampus UWM berada di dalam lingkungan Kraton, tidak
jauh dari Malioboro dan pusat Kota Yogyakarta, merupakan letak
yang sangat strategis, karena mudah diakses oleh semua
golongan masyarakat.
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 Rasa handarbeni dan nerimo ing pandum atas apa yang ada dan
tidak menuntut berlebihan tertanam dengan kuat didalam
mindset segenap sivitas akademika UWM.
 UWM memiliki 10 (sepuluh) prodi dengan kompetensi dosen
yang

beragam

dan

pengalaman

yang

memadai

dalam

pelaksanaan Tridharma.
 Mahasiswa UWM memiliki minat yang besar untuk tampil dalam
kegiatan

yang

berorientasi

pada

kebudayaan

dengan

menampilkan pertunjukan budaya pada setiap kesempatan yang
ada.
 Mimbar akademik terbuka bagi segenap sivitas akademika UWM
untuk berekspresi dan mengembangkan daya intelektualitas
tanpa ada intimidasi.

2. Kelemahan (Weakness)
 Predikat UWM yang kurang favorit bagi sebagian kalangan,
menjadikannya hanya sebagai alternatif terakhir dari pilihan
utama yang tersedia.
 Rendahnya jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik
pada level lektor dan seterusnya, menjadi hambatan bagi para
dosen untuk bersaing mengakses pendanaan hibah dengan
syarat tertentu.
 Dosen yang menyandang gelar Doktor atau yang telah
menyelesaikan studi lanjut S3 hanya berjumlah 10% (sepuluh
persen) atau 9 (sembilan) orang dari 91 (sembilan puluh satu)
dosen yang ada.
 Sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurang
memenuhi standar, turut mempengaruhi atmosfir akademik
sivitas akademika UWM.
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 Rendahnya

jumlah penelitian dan pengabdian, sehingga

berdampak pada pilihan referensi untuk mengembangkan
kualitas akademik.
 Pemahaman nilai budaya tentang kewidyamataraman kurang
membumi bagi seluruh kalangan sivitas akademika UWM.
 Penerimaan mahasiswa baru

yang dilakukan tanpa seleksi,

memunculkan disparitas kualitas antara mahasiswa yang ada .
 Sumber pendanaan UWM hanya berasal dari mahasiswa,
sehingga dana yang tersedia hanya bisa untuk membiayai
kebutuhan operasional.
 Rendahnya jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan pada
jurnal terakreditasi, hal ini diikuti dengan sitasi terhadap karya
dosen yang masih belum memuaskan.
 Sistem pengelolaan keuangan belum terintegrasi.
 Pengelolaan SDM belum optimal dalam data base system dan
management assets.

3. Peluang (Opportunity)
 Pendiri dan Pengurus Yayasan Mataram adalah figur ternama
yang menduduki jabatan strategis baik di tingkat pemerintah
daerah maupun pusat, hal ini memungkinkan UWM memiliki
jaringan yang luas. Demikian pula dengan dosen dan alumni,
memiliki jaringan yang dapat dioptimalkan.
 Dana Keistimewaan (Danais) yang dialokasikan untuk DIY
memungkinkan UWM untuk dapat mengembangkan program
kerja sama dalam rangka mendukung eksistensi Keistimewaan
Yogyakarta.
 Pelaksanaan Otonomi Daerah dan/atau Otonomi Khusus
membutuhkan pakar-pakar di bidangnya, UWM dapat berperan
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aktif

memberikan

konsultansi

atau

masukan

dalam

pembangunan daerah.
 Era Revolusi Industri 4.0 yang memungkinkan UWM dapat
bersaing dengan menggunakan kemajuan IT untuk meningkatkan
kinerja dan citra lembaga.
 Kewenangan khusus yang dimiliki LLDIKTI V DIY untuk menyeleksi
jabatan

fungsional

akademik

Asisten

Ahli

dan

Lektor,

memberikan peluang kepada UWM untuk meningkatkan jumlah
Asisten Ahli dan Lektor.
 Program Kampus Merdeka memungkinkan UWM melakukan
kerjasama dengan PT lain baik PTN ataupun PTS.
 Terbukanya kesempatan untuk melakukan Memorandum of
Understanding (MoU) dan tindak lanjut dengan berbagai pihak,
baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional baik
dengan Perguruan Tinggi ataupun perusahaan.
 Yogyakarta memiliki branding sebagai kota pelajar, kota budaya
dan kota pariwisata yang linier dengan visi misi UWM, khususnya
dalam konteks pemberdayaan budaya lokal.
 Terbukanya dukungan beasiswa baik dari swasta ataupun
pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan
sekaligus meningkatkan pendidikan dosen.
 Alumni UWM tersebar di berbagai provinsi, menduduki jabatan
strategis dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan daerah.
 Terbukanya

program

hibah

untuk

kegiatan

penelitian,

pengabdian dan kegiatan lainnya dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan pembangunan UWM.
 Banyak wilayah yang membuka destinasi wisata dengan
menyuguhkan budaya lokal sebagai jargon wisata tersebut,
sehingga sering diselenggarakannya pagelaran budaya atau
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kompetisi budaya di beberapa wilayah yang memungkinkan
mahasiswa UWM dapat berperan dalam kompetisi tersebut.
 Adanya program dana desa yang tidak diikuti dengan kesiapan
Pemerintah Desa, memerlukan konsultan atau pendamping desa
dalam optimalisasi penggunaan dana desa, UWM dengan
kompetensi spesialisasi masing-masing dosen bisa berperan
aktif.

4. Ancaman (Threat)
 Banyaknya kampus dengan predikat favorit dan fasilitas lengkap
yang ada di wilayah DIY, sehingga UWM menjadi pilihan terakhir
untuk melanjutkan pendidikan.
 Bermunculan Perguruan Tinggi baru dengan fasilitas memadai,
mengakibatkan kompetisi semakin ketat.
 Pemerintah menetapkan regulasi akreditasi untuk menerbitkan
ijazah hanya kepada lembaga yang terakreditasi.
 Banyak perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja dengan
tidak

lagi

memperhatikan

gelar

kesarjanaan,

tetapi

lebih

mengutamakan kemampuan hard skills dan soft skills yang mampu
berkarya di dunia kerja.
 Kemajuan IT dengan segala informasi dan pengetahuan yang
memuat berbagai macam tutorial serta memberikan layanan short
course, memungkinkan masyarakat lebih memilih untuk mengikuti
tutorial short course, dibandingkan dengan memasuki dunia
pendidikan formal yang menghabiskan waktu 3 hingga 4 tahun.
 Peraturan tentang BCB, membuat kampus UWM tidak dapat
dengan cepat memperbaiki/ merenovasi bangunan sesuai
kebutuhan atau mempercantik/ memperindah lingkungan
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kampus yang dapat menjadi daya tarik bagi kaum milineal
sebagai objek pemasaran.

4.2.2. Analisis
Table 2. Matriks SWOT
Strength
1. Kampus Sultan
2. Gedung bernilai
heritage sejarah, seni
dan budaya
3. Letak strategis
4. Handarbeni
5. Kompetensi beragam
6. Kegiatan mahasiswa
berorientasi budaya
7. Mimbar akademik

Weakness
1. Kurang favorit
2. Jabfung rendah
3. Pendidikan S3 rendah
4. Sapras kurang
memadai
5. Penelitian dan
pengabdian rendah
6. Pemahaman nilai
budaya kurang
7. Input maba
8. Sumber pendanaan
9. Publikasi karya ilmiah
rendah
10. Sistem pengelolaan
keuangan belum
terintegrasi.
11. Belum optimal
pengelolaan SDM
dalam data base
system dan
management assets.

Strategi SO
S1,O1;Membangun
kampus baru
S2,O6;Pembelajaran
kolaboratif
S2,O8;Transformasi
nilai
S3,O4; E-learning
S5,O2;Penguatan
rangka budaya

Strategi WO
W1,O2; Pemanfaatan
kerjasama pemda
W1,O3:Patnership
pemberdayaan lokal
W1,O10;Peningkatan
partisipasi alumni
W3,O8: Studi lanjut
W4,O7: Membangun pilot
project

SWOT Analysis

Opportunity
1. Pendiri, Yayasan dan
jaringan
2. Danais
3. Otonomi daerah
4. RI 4.0
5. LLDIKTI V otonom
jabfung
6. Kampus Merdeka
7. MoU
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8. Branding Yogya
9. Beasiswa
10. Alumni
11. Hibah
12. Pagelaran budaya
13. Dana desa

Threat
1. Turunnya pendaftar
maba
2. Kompetisi dengan
PT lain
3. Regulasi akreditasi
menerbitkan ijazah
4. Hard skills dan soft
skills dunia kerja
5. Tutorial dan short
course
6. Peraturan BCB

S5,O11;Penelitian dan
pengabdian
S5,O3;Kerjasama
pemberdayaan
daerah
S6,O8;Penguatan skill
budaya
S6,O10;Kerjasama
alumni dalam
penguatan budaya
S6,O12;Kompetisi
Budaya
S7,O4;Kurikulum dan
ruang ekspresi RI 4.0
S3,O10;Pendirian
Program S2
S5,O13; Penguatan dan
pemberdayaan desa
Strategi ST
S1,T6;Program
alternatif
S2,T1;Sejarah &
linkungan UWM
S3,T2;Kerjasama
dengan pusat
kegiatan
S4,T3;Performa budaya
kerja unggul
S5,T4;Pemanfaatan dan
pengembangan
keahlian
S6,T4;Keahlian berbasis
kebutuhan didu
S7,T5;Kegiatan
mahasiswa
berorientasi
technical skill

W5,O1:PenelitianPengabdian bersama
W6,O12;Penguatan nilai
budaya
W7, O4:Matrikulasi
W7,O6:Sharing
pembelajaran antar PT
W8,O1:Model perusahaan
ventura
W8,O7;Rintisan unit usaha
W10,O4;Sistem keuangan
W9,11,O4;Peningkatan
skill

Strategi WT
W1,T1;Meningkatkan citra
W2,T2;Meningkatkan
jabfung
W4,T2;mengembangkan
kampus yg sesuai
dengan kebutuhan
kamum milenial
W4,T6; Maintenance yang
terencana
W5,T4;Meningkatkan
penelitian-pengabdian
dan sitasi
W7,T4; Mendorong
kegiatan praktek
W11,T1; Shortcourse dan
jobdes
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4.3. Sasaran Strategis
Salah satu hal penting dalam tujuan penyusunan Renstra adalah
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran UWM dalam hitungan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Visi UWM dapat dicapai
dan diwujudkan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan adanya
dukungan dari berbagai pihak, baik yang terkait dengan akademik maupun
non-akademik dengan cara melaksanakan sistem penjaminan mutu secara
konsisten dan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai visi UWM “Menjadi Universitas Berbasis
Budaya yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Tahun
2024”, maka ditetapkan sasaran strategis yang tepat agar dalam jangka
waktu 4 (empat) tahun, cita-cita yang tertuang di dalam visi misi dapat
dicapai sejalan dengan RPJM, dengan memperhatikan situasi internal dan
eksternal serta tantangan yang dihadapi UWM saat ini dan masa yang akan
datang. Sasaran strategis ini dibuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai
Budaya Mataram yang menjadi ciri khas UWM.
Berdasarkan analisis SWOT, sebagaimana tergambar di dalam matriks
SWOT di atas, maka sasaran strategis UWM dalam 4 (empat) tahun ke
depan akan fokus pada aspek budaya, akademik, tata kelola, kerjasama dan
pengembangan.
1. Budaya
Budaya merupakan jati diri UWM, dan menjadi ruh dalam
proses pendidikan sehingga sangat penting untuk diprioritaskan. Hal
ini selaras dengan pernyataan Rektor UWM (Humas, 2020) yang
menyatakan, bahwa banyak manfaat yang didapatkan dengan
memelihara warisan sejarah, mulai dari menambah kekayaan hingga
menambah khasanah budaya bangsa ini. Untuk itulah, kekayaan yang
ada disekitar UWM harus dioptimalkan, karena kekayaan heritage
berupa sejarah, seni dan budaya, akan menjadi kebanggaan nasional.
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Kekayaan ini tidak hanya mengharumkan nama UWM sebagai
kampus berbasis budaya, tetapi juga akan dapat memberikan dan
mensupport perkembangan wisata nasional. Karena dalam era
tourism ini artefak budaya dan sejarah dapat dipromosikan dan
menjadi daya tarik bagi wisatawan, sehingga akan mendatangkan
pendapatan.
Sejalan dengan itu, pakar sejarah yang sekaligus Ketua Dewan
Kebudayaan DIY yaitu Djoko Dwiyanto (Humas, 2020) menyebutkan
bahwa,

nDalem

Mangkubumen

merupakan

sejarah,

ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dari sisi sejarah,
nDalem Mangkubumen sebagai miniatur rumah tangga Kraton bagi
Pangeran

Adipati

Anom

(calon

Raja).

Bangunan

nDalem

Mangkubumen dapat menjadi bahan penelitian tentang seni
arsitektur gedung Pangeran pada masa lalu. Arti penting nDalem
Mangkubumen bagi ilmu pengetahuan menjadi kajian Arsitektur dan
Tata Ruang, simbol-simbol seni hias bangunan, dan sebagai lembaga
Pendidikan. Kekhasan inilah yang menjadi penciri UWM dan
membedakannya dari PT-PT lain yang juga mengusung konsep
budaya.
Tentu saja UWM tidak dapat berdiri sendiri dalam menggali dan
mengelola kekayaan tersebut, perlu keterlibatan berbagai pihak yang
memiliki pandangan yang sama dalam memaknai eksistensi budaya.
Memperhatikan dan mempertimbangkan hasil SWOT serta
masukan dari para ahli sebagaimana tersebut diatas, maka sasaran
strategis yang berfokus pada aspek budaya, adalah dengan menyasar
pada:
1) Penggalian Sejarah dan Nilai Budaya
Penggalian sejarah yang ada disekitar lingkungan kampus
dan mentransformasikan nilai budaya untuk diselaraskan dengan
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branding Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya dan
kota pariwisata. Flashback pada sejarah berdirinya UWM, maka
akan terkait erat antara kampus dengan nama besar Sri Sultan HB
IX dan HB X sebagai Pendiri Kerajaan Mataram. Selanjutnya, UWM
diberikan fasilitas kompleks nDalem Mangkubumen dengan luas
tanah 43.307 m2 yang berada di dalam Kraton Yogyakarta.
Kompleks UWM berada di dalam KCB dan beberapa gedung yang
dipergunakan merupakan BCB yang memiliki nilai warisan sejarah
budaya. Dan sebagian besar bangunan kampus merupakan
peninggalan karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan
budaya bangsa yang memiliki nilai seni tinggi. Terlebih lagi,
kompleks nDalem Mangkubumen merupakan tempat mendidik,
menempa dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada calon
pemimpin atau raja. Menjelang kemerdekaan, salah satu
bangunan di kompleks nDalem Mangkubumen digunakan dalam
pertemuan Soekarno dan Nehru untuk membicarakan persoalan
bangsa, negara dan politik luar negeri.
Warisan sejarah, budaya dan potensi yang ada di sekitar
lingkungan UWM perlu diangkat dengan menggali dan melakukan
kegiatan atau kajian yang berorientasi pada eksistensi institusi
yang dapat melibatkan banyak pihak, baik internal maupun
eksternal.

Selanjutnya

kajian-kajian

tersebut

dipublikasikan

sehingga sejarah kebesaran UWM terintegrasi dengan branding
Yogyakarta, dan sekaligus rebranding UWM kepada publik,
terutama bagi calon mahasiswa, sebagai kampus pendidikan yang
mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Rebranding
UWM dilakukan melalui media ataupun melalui duta budaya yang
secara konsisten dan terukur mentransformasikan kekayaan
khasanah bangsa.
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2) Penguatan Nilai Budaya dan Kompetisi Budaya
Nama Mataram yang tersemat pada nama universitas,
memiliki arti bahwa ada tanggungjawab kultural-historis saat
institusi tersebut didirikan. Sudah sepantasnya bahwa segenap
kegiatan di lingkungan UWM harus mencerminkan nilai-nilai luhur
Kerajaan Mataram dan ditetapkan menjadi tata nilai UWM. Nilai
tersebut adalah; 1). Hamemayu hayuning bawana, 2). Rahayuning
bawana kapurba waskithaning manungsa, 3). Rahayuning
manungsa

dumadi

karana

kamanungsane,

4).

Mangasah

Mingising Budi, 5). Sangkan paraning dumadi, manunggaling
kawula lan gusti, 6). Tahta untuk rakyat, 7). Golong gilig, sawiji,
greget,

sengguh,

ora

mingkuh.

Apabila

dihayati,

dan

diimplementasikan, maka akan berimplikasi pada kualitas SDM
yang unggul dalam berbagai aspek. Sehingga dapat memberikan
energi positif bagi kegiatan akademik, tata kelola institusi,
kegiatan kemahasiswaan dan lulusan yang berkualitas dengan
menghargai etika budaya bangsa.
Universitas Widya Mataram harus menanamkan nilai-nilai
budaya dalam setiap langkah kebijakan, proses pembelajaran,
interaksi, komunikasi baik secara langsung maupun virtual. UWM
sebagai lembaga pendidikan, harus mampu menjadi lumbung
pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat.
Untuk itu diperlukan upaya penguatan nilai-nilai budaya
yang diintegrasikan dengan kurikulum, kegiatan sivitas akademika
baik akademik maupun non akademik dengan mengasah dan
mengikutsertakan dalam berbagai pagelaran serta kompetisi
budaya agar tertanam nilai budaya adiluhung yang kuat di dalam
perikehidupan sivitas akademika.
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3) Program Alternatif dan Penguatan Rangka Budaya
UWM yang berada di Kawasan Cagar Budaya yang bernilai
tinggi merupakan anugerah. Jika anugerah dan potensi kekayaan
heritage sejarah, seni dan budaya yang dimiliki oleh UWM
tersebut dikelola dengan baik, maka UWM bisa menjadi salah satu
Perguruan Tinggi perhatian dunia. Oleh karena itu UWM harus
menyiapkan

dan memiliki konsep yang jelas tentang upaya

pelestarian, pelindungan dan pengembangan budaya adiluhung
dalam domain akademis. Jika konsep ini diwujudnyatakan, maka
akan membuka peluang besar menghantarkan UWM berkembang
menjadi kampus berbasis budaya yang unggul dengan kearifan
lokal yang dimiliki. Tentu hal ini harus didukung oleh sumber daya
akademis yang terarah dalam kegiatan Tri Dharmanya.
Berbekal keragaman kompetensi sumber daya yang ada dan
pengalaman puluhan tahun berinteraksi dengan kekayaan
heritage sejarah, seni dan budaya di internal kampus (in situ),
UWM mampu berperan dalam pengembangan rangka budaya
daerah (eks situ) yang memerlukan sentuhan akademis untuk
merancang

pembangunan

daerah

yang

berbasis

pada

pengembangan rangka budaya lokal yang berbeda (desa mawa
cara, negara mawa tata). Sehingga pemerintahan daerah dapat
berkembang menyongsong perkembangan modernisasi dengan
berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan konsep budaya lokal
yang kuat.

2. Akademik
Budaya akademik menjadi pilihan isu strategis karena (a)
UWM sebagai lembaga Perguruan Tinggi swasta yang mandiri
harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,
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sehingga menjadi institusi yang benar dan baik (good university
governance); (b) untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
mempunyai daya saing yang tinggi, maka budaya akademik dalam
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi harus dikembangkan,
sehingga diharapkan akan berdampak pada lulusan yang unggul,
mandiri dan berbudaya. Membangun budaya akademik di internal
UWM harus melibatkan peran aktif seluruh sivitas akademika
dalam bingkai Total Quality Management yang meliputi: Kualitas
SDM sivitas akademika, Kualitas Manajemen, Kualitas Kegiatan
Mahasiswa, Kualitas Penelitian & Publikasi
Semakin

berkembangnya

isu

otonomi

daerah

juga

berpengaruh positif pada kegiatan akademik sivitas akademika
dengan banyaknya peluang untuk melakukan penelitian dan
pengabdian. Termasuk UWM memiliki peluang yang sama untuk
berperan aktif dalam penelitian dan pengabdian dalam rangka
berkontribusi pada upaya pembangunan daerah.
Kehadiran UWM sebagai Perguruan Tinggi di tengah
masyarakat, diharapkan mengemban misi perluasan akses
pendidikan. Strategi pemanfaatan sumber daya intelektual dalam
komunitas akademik UWM yang lebih optimal memerlukan
jaminan tata kelola organisasi dan manajemen menuju kebijakan
berbasis mutu, mencakup bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat. Berdasarkan analisa SWOT, sasaran
strategis bidang akademik UWM, adalah sebagai berikut:

1) Pembelajaran secara Kolaboratif dan Pembelajaran Antar PT
Program Belajar Merdeka di Kampus Merdeka yang
dicanangkan

oleh

Kemendikbud

bertujuan

memberikan

kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali/ mendalami
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pengetahuan di luar Program Studi atau Perguruan Tinggi lain di
luar kampusnya. Mahasiswa UWM mempunyai kesempatan
belajar pada prodi lain di internal Perguruan Tinggi, atau
sebaliknya mahasiswa Perguruan Tinggi lain bisa belajar di kampus
UWM.
Kekhasan yang dimiliki oleh UWM dengan nilai sejarah, seni
dan budaya Kerajaan Mataram bisa menjadi daya tarik bagi
mahasiswa lain untuk belajar di UWM. Hal ini pula yang menjadi
faktor pendorong UWM untuk melakukan kerjasama dengan
Perguruan Tinggi lain ataupun instansi lain sehingga dapat
melaksanakan pembelajaran kolaboratif.
2) E-Learning, Matrikulasi, Kurikulum dan Ruang Ekspresi
Universitas Widya Mataram terletak di pusat Kota
Yogyakarta dan didukung ketersediaan infrastruktur jaringan
internet yang cukup memadai, sehingga memenuhi untuk proses
pembelajaran secara e-learning. Namun disisi lain, terbatasnya
kemampuan

menggunakan

jaringan

internet

oleh

tenaga

kependidikan IT ataupun programmer di UWM mengharuskan
terus dilakukan pembangunan kapasitas SDM dan penambahan
bandwidth jaringan internet, sehingga diharapkan berdampak
positif bagi institusi.
Adanya jaringan internet yang memadai bagi mahasiswa
UWM, fasilitas ruang aktualisasi diri dengan platform media sosial
yang sesuai dengan Revolusi Industri 4.0 akan mudah diakses
sehingga tercipta kebebasan mimbar akademik di lingkungan
UWM.
Peninjauan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan
era Revolusi Industri 4.0 diharapkan mampu untuk mengubah
atmosfir akademik yang lebih baik. Kegiatan mahasiswa dalam
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penelitian meningkat melalui pelibatan penelitian dan pengabdian
dosen ataupun kegiatan melalui Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) yang diselenggarakan oleh Dikti.

3. Tatakelola SDM
Berdasarkan

hasil SWOT,

maka

sasaran strategi yang

dirumuskan untuk mencapai tata kelola SDM yang unggul, meliputi
penelitian dan pengabdian, penguatan skill budaya, performa budaya
kerja unggul, studi lanjut, percepatan kenaikan jabatan fungsional,
sistem keuangan, dan publikasi di jurnal terakreditasi. Strategi Tata
Kelola SDM diwujudkan dalam bentuk:
1) Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Karya Ilmiah
Universitas Widya Mataram dengan 10 program studi yang
ada tentu memiliki SDM dengan kompetensi yang beragam
sekaligus menjadi potensi untuk melakukan penelitian dan
pengabdian masyarakat dalam berkompetisi mendapatkan dana
hibah pemerintah maupun swasta. Untuk mampu berkompetisi
mendapatkan dana hibah, perlu melakukan strategi penguatan
peneliti melalui program pelatihan maupun pendampingan dan
membentuk pusat studi. Di samping itu, untuk menarik funding
research, perlu menciptakan kekhasan riset yang berbasis budaya
dengan mendirikan pusat-pusat keunggulan riset terutama
berkaitan dengan fenomena sosial budaya, seni, hukum adat,
kewirausahaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan
strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan akses dana
hibah melalui penelitian dan pengabdian masyarakat.
Data statistik penelitian dan pengabdian masyarakat di
UWM per tahun masih menunjukkan angka yang masih rendah.
Dalam rangka peningkatan penelitian dan pengabdian serta
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meningkatkan kualitas riset dan publikasi, baik nasional maupun
internasional serta peningkatan sitasi, UWM perlu melakukan
penguatan kompetensi dan daya saing para Peneliti. Peningkatan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat sangat membutuhkan
kemampuan hard skill dan soft skill. Hal ini dapat dicapai melalui,
pemberian insentif yang tepat sasaran, pelatihan serta bantuan
pendampingan bagi para peneliti dengan kualifikasi tertentu
(penelitiannya memiliki kualitas tinggi untuk publikasi dan sitasi)
2) Penguatan Skill Budaya
Universitas Widya Mataram sebagai lembaga pendidikan barbasis
budaya mempunyai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) budaya yang
berpotensi menghasilkan inovasi karya-karya budaya, baik dalam
bentuk teater, tari, puisi, musik Jawa. Potensi kegiatan budaya
mahasiswa membutuhkan media atau fasilitas budaya agar
mahasiswa memiliki ruang untuk mengekspresikan budaya.
Disamping itu, juga diperlukan penguatan hard skill dengan
memberikan pengetahuan/ pelatihan dan pendampingan tentang
budaya, sehingga mampu mengaktualisasikan seni budaya dan
terbentuknya komunitas seni budaya. Ekspresi kegiatan budaya
mahasiswa dapat mendukung branding Jogja sebagai kota budaya,
pendidikan dan pariwisata sekaligus menjadi duta dan ikon
promosi bagi UWM.
3) Peningkatan Skill, Pemanfaatan, Keahlian serta Short Course dan
Job Description
Meskipun UWM bukan kampus favorit di DIY, akan tetapi UWM
memiliki kompetensi yang beragam dan hal itu menjadi salah satu
kekuatan di UWM. Meskipun demikian, UWM harus tetap melakukan
pelatihan (softskill dan hardskill) untuk meningkatkan kualitas
SDM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa kerja
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institusi. Pelatihan tersebut diharapkan mampu meng-upgrade SDM,
sehingga memiliki keahlian pengelolaan data, menguasai sistem
data base, sehingga pengelolaan aset UWM dapat tercatat dengan
baik dan palayanan lebih optimal. UWM juga harus berperan aktif
dalam meningkatkan daya saing lulusan di pasar global untuk
memenuhi harapan stakeholders terutama dalam penguasaan
hardskill, softskill dan komunikasi global, sehingga selaras dengan
good university governance berbasis kearifan lokal.
4) Performa Budaya Kerja Unggul
Universitas Widya Mataram didukung oleh SDM yang
mempunyai rasa handarbeni dan kesetiaan pada institusi. Namun
di sisi lain, tingkat pendidikan dan kapasitas relatif kurang
mendukung

sehingga

harus

dilakukan

building

capacity

(pembangunan kapasitas SDM) serta pembinaan agar terbangun
loyalitas yang diharapkan berdampak positif bagi institusi.
Sebagai kampus berbasis budaya, UWM harus memiliki
konsep pengelolaan lembaga yang terukur, terarah dan bercorak
pada manajemen budaya kerja unggul, dengan menetapkan 5T
sebagai pilar dasar performa kerja, yaitu tata, titi, tatas, titis dan
tetes, a). Tata; membuat perencanaan dengan baik dan terukur
serta dilaksanakan dengan tepat dan benar, b). Titi; melakukan
pekerjaan dengan ketelitian yang tinggi dan mengoptimalkan
monitoring dan evaluasi secara berkala agar terhindar dari risiko
kesalahan, c). Tatas; melaksanakan pekerjaan dengan cepat, tepat
dan tuntas, d). Titis; membuat kebijakan yang efisien, efektif,
tepat sasaran dan tepat guna, e). Tetes; hierarki birokrasi dan
kebijakan yang menghasilkan sistem pelayanan manajemen yang
profesional.

56

Terkait cara untuk mengukur peningkatan performa budaya
kerja unggul sebagaimana yang diharapkan, maka perlu disusun
indikator yang dapat dicapai melalui Key Performance Indicator
(KPI). KPI merupakan parameter yang efektif untuk mengukur
pencapaian program kerja, karena disusun dengan cermat dan
akurat dalam menilai kinerja semua pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya, KPI yang telah ditetapkan menjadi keputusan
bersama yang harus menjadi komitmen bagi seluruh pimpinan dan
jajarannya untuk dilaksanakan secara tertib, berkala serta adanya
monitoring evaluasi. Dengan demikian akan tercapai peningkatan
kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja secara terukur dan
profesional.
5) Studi Lanjut
Melalui Keppres No. 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang
syarat kualifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dosen, peneliti
dan perekayasa harus strata 3 (doktor). Meskipun S3 adalah syarat
formal, akan tetapi secara keilmuan dosen seharusnya S3.
Merujuk pada keppres diatas, meskipun syarat untuk CPNS,
perguruan tinggi swasta pun harus memberlakukan standar yang
sama dengan PTN.
Dosen UWM ada 91 (sembilan puluh satu) orang, dari 91
dosen hanya 9 (sembilan) orang yang bergelar doktor atau telah
berpendidikan S-3. Jumlah tersebut relatif rendah, mengingat
sebagai lembaga akademik tuntutan terhadap pendidikan tinggi
merupakan suatu keniscayaan yang harus dipenuhi sesuai dengan
tugas dan fungsinya dalam menghasilkan individu cerdas dan
berkemampuan unggul. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat
dalam proses rekrutmen dosen serta pemberian fasilitas maupun
dorongan pengembangan keilmuan

kepada setiap dosen untuk
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studi lanjut S-3 (Program Doktor) baik di dalam maupun di luar
negeri.

Meningkatnya

jumlah

Doktor

di

UWM

dapat

mempengaruhi image branding UWM sendiri maupun Yogya
sebagai kota pendidikan, sehingga menarik minat bagi calon
mahasiswa untuk kuliah di UWM sebagai pilihan kampus yang
berkualitas.
6) Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional
Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen
juga perlu memperhatikan kenaikan jabatan fungsional, sehingga
dosen dapat mengembangkan kompetensi diri dan memenuhi
standar yang dibutuhkan oleh sebuah institusi pendidikan.
Jabatan fungsional adalah hal yang sangat penting dalam
dunia akademik, karena merupakan jenjang peningkatan karier
sekaligus berkaitan dengan kompetensi kualitas pribadi. Saat ini
dosen UWM masih banyak yang belum mempunyai jabatan
fungsional atau baru mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli,
Berdasarkan hal tersebut, maka UWM perlu melakukan strategi
percepatan kenaikan jabatan fungsional dengan memberikan
dorongan, pembinaan, pelatihan, pendampingan dan menyiapkan
dokumen data base setiap dosen yang memudahkan penyusunan
angka kredit. Dan LLDikti Wilayah V DIY mempunyai kewenangan
secara desentralisasi untuk memfasilitasi percepatan kenaikan
jabatan fungsional sampai jenjang Lektor.
7) Sistem Keuangan (Pengelolaan Keuangan Kurang, Revolusi
Industri 4,0)
Meskipun

sudah

memanfaatkan

Sistem

Informasi

Manajemen Keuangan (Simkeu), Pengelolaan keuangan UWM
belum terintegrasi ke semua lini baik universitas, fakultas maupun
mahasiswa. Pengelolaan keuangan secara terintegrasi sangat
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penting untuk memudahkan akses dan pertanggungjawaban. Di
era Revolusi Industri 4.0 teknologi manajemen keuangan menjadi
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga sehingga
mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Untuk itu perlu dukungan pengembangan fasilitas IT yang
memadai, pelatihan maupun upgrading system keuangan yang
terintegrasi dan pelaksanaan evaluasi secara periodik.

4. Kerjasama
Memasuki era Revolusi Industri 4.0 menuntut berbagai pihak
untuk menyesuaikan aktivitasnya dengan berbasis pada teknologi
komunikasi; mengharuskan semua pihak terkoneksi dengan pihak
lain untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam merumuskan
strategi-strategi atau optimalisasi sumber daya yang tersedia dan
pada akhirnya dapat digunakan sesuai dengan tuntutan zaman.
Demikian juga dengan Perguruan Tinggi, harus beradaptasi dengan
cepat dan menjalin kerjasama dengan institusi-institusi lain, baik
formal maupun non formal, baik dengan Pemerintah (Daerah
maupun Pusat), perusahaan atau dunia industri lainnya. Yang
selanjutnya kerjasama tersebut mampu memperkuat sinergi antara
dunia akademik, pemerintah dan dunia industri.
Selain dapat meningkatkan citra positif institusi, kerjasama
juga diharapkan mampu menghidupkan persaingan yang positif baik
internal maupun eksternal Perguruan Tinggi serta lulusannya.
Harapannya dengan kerjasama, segala potensi terkait pengembangan
UWM ke depan, dapat dilaksanakan dengan baik, profesional dan
akuntabel. Berdasarkan analisis SWOT, beberapa sasaran strategis
yang dapat dilakukan UWM berkaitan dengan kerjasama adalah
sebagai berikut:
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1) Kerjasama Nasional dan Internasional
Pada era Revolusi Industri 4.0, jaringan kerjasama baik
dalam negeri maupun luar negeri sangat terbuka lebar. Setiap
pihak dapat membangun kerjasama dengan pihak manapun yang
diinginkan sesuai dengan harapannya. Hal ini memungkinkan
UWM dapat membangun kerjasama dengan institusi lain dalam
pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dengan pihak lain
baik dalam skala nasional maupun internasional.
Saat ini, UWM telah membangun kerjasama dengan
berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Kerjasama
dengan lembaga internasional yang dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan Tridharma yaitu dengan; a). Korea, UWM menjalin
kerjasama dengan Busan University Korea, Dong A University,
International trade and Law Institute, b). Rusia UWM menjain
kerjasama dengan Global illuminators, Tomsk State University dan
RUDN University dan; c). Malaysia, UWM menjalin kerjasama
dengan Politeknik Metro Kuantan.
Beberapa

kerjasama

internasional

telah

terealisasi,

meskipun masih banyak peluang kerjasama yang belum
termanfaatkan. Jalinan kerjasama ini akan memberikan dampak
yang sangat besar bagi peningkatan citra lembaga dalam bidang
akademik, penelitian, pengabdian dan publikasi karya ilmiah.
2) Kerjasama Pemberdayaan Daerah
Kemajuan dan perkembangan UWM ke depan akan
ditentukan oleh penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
dapat diterjemahkan sebagai keuntungan yang bisa dioptimalkan
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dengan pelibatan secara langsung maupun tidak langsung pada
berbagai hal yang berkaitan dengan pemberdayaan daerah.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten
dan 1 Kota dapat menjadi starting point dalam menyusun dan
mendesain bentuk-bentuk kerjasama pemberdayaan secara
institusional. Peluang tersebut tidak hanya di wilayah DIY tetapi
dapat juga diterapkan wilayah lainnya. Dengan ketersediaan
sumber daya dan kompetensi yang beragam di UWM, kerjasama
yang dapat didesain dalam konteks pemberdayaan daerah antara
lain membantu percepatan realisasi program-program yang
disusun

dalam

Menengah

dokumen

Daerah

Rencana

(RPJMD)

di

Pembangunan

tingkat

Provinsi

Jangka
maupun

Kabupaten/ Kota, pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM), pelibatan akademisi UWM dalam merespon isu-isu
strategis di daerah dan pendampingan-pendampingan secara
umum maupun khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan di setiap jenjang Pemerintah Daerah.
3) Kerjasama Alumni dalam Penguatan Budaya
Sebagai salah satu institusi penyedia layanan pendidikan di DIY,
UWM yang telah berdiri hampir memasuki usia Panca Windu (5
windu=40 tahun) hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi UWM
karena dipastikan telah menghadirkan alumni-alumni yang
tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan latar
belakang

wilayah

dan

kekayaan

budaya

yang

tersedia,

memungkinkan untuk membangun kerjasama dengan para alumni
untuk meningkatkan motivasi dan ragam kegiatan kemahasiswaan
dalam bidang budaya. Yang diharapkan selanjutnya akan
terintegrasi dan terkonsolidasi kerjasama yang baik dengan alumni
dalam penguatan budaya lokal. Beberapa hal yang dapat
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dikerjasamakan antara lain pengkajian budaya, parade atau pentas
budaya bersama, safari budaya lintas daerah, dan lain-lain.
4) Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah Daerah
Meskipun telah berdiri puluhan tahun (38 tahun), harus
disadari bahwa predikat UWM bukan sebagai kampus favorit
masih belum bisa hilang dari pandangan masyarakat. Kendala ini
harus menjadi pendorong dan pelecut untuk berbenah diri
mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu yang
dapat diimplementasikan adalah pemanfaatan kerjasama dengan
Pemerintah Daerah (misalnya optimalisasi penyerapan Danais).
Penyedia layanan publik atau institusi pendidikan harus
mampu melakukan penyesuaian dan beradaptasi sesuai tuntutan
perkembangan zaman. Sinergi dan kolaborasi dalam memperkuat
jejaring baik dengan institusi formal maupun non formal, pusat
maupun daerah harus diberdayakan secara maksimal. Dengan
harapan Pemerintah Daerah bersama dengan UWM bermitra
dalam merealisasikan program-program Pemerintah Pusat yang
diterjemahkan dalam dokumen RPJMD utamanya yang berkaitan
dengan kewenangan khusus urusan daerah yang diatur dalam UU
Keistimewaan DIY. Beberapa pemanfaatan kerjasama yang dapat
dilaksanakan antara lain penyediaan tenaga ahli atau tenaga
konsultan dalam program-program strategis Pemda DIY berkaitan
dengan urusan Keistimewaan, keterlibatan secara aktif dalam
kajian-kajian program Pemda DIY khususnya berkaitan dengan
urusan

Keistimewaan,

penyusunan

dokumen

terkait

pengembangan wilayah dan ekonomi baik skala mikro maupun
menengah serta bentuk partisipasi lainnya secara struktural
maupun fungsional.
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5) Kemitraan Pemberdayaan Lokal
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki
status istimewa, tidak menjamin seluruh institusi Perguruan Tinggi
yang ada di wilayahnya otomatis menjadi favorit. Demikian juga
dengan UWM, tidak serta merta UWM yang milik Sri Sultan HB X
menjadi istimewa. Diperlukan keaktifan institusi untuk terus
meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian UWM
dapat dilakukan dengan membantu optimalisasi penggunaan Dana
Keistimewaan (Danais) sebagai implementasi atas kekhusuan DIY
dari Pemerintah Pusat yang didistribusikan kepada seluruh
Kabupaten/ Kota di DIY. Kewenangan khusus DIY adalah untuk
memelihara dan mengembangkan kebudayaan, kesenian dan
tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Bak gayung
bersambut UWM sebagai kampus berbasis budaya bisa bermitra
dengan Pemda DIY untuk melestarikan dan mengembangkan
keistimewaan DIY.
Disamping Danais, tahun 2015 merupakan tahun pertama
Indonesia mengucurkan dana desa sesuai dengan amanat UU No.
6 tahun 2014 tentang desa. Dana ini diharapkan dimanfaatkan
oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi
kondisi desa banyak yang belum mampu mengelola dana desa
dengan baik. Memang ironis akan tetapi disisi lain menjadi
“peluang” atau media bagi sivitas akademika UWM untuk
melakukan

pengabdian

di

desa-desa

yang

membutuhkan

pendampingan. Dan UWM dengan komposisi dosen yang
mencapai 91 (sembilan puluh satu) dengan kompetensi beragam,
memungkinkan dapat terlibat dalam pemberdayaan desa dengan
mengoptimalkan kebijakan pemerintah.
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Ketersediaan Danais dan Dana Desa yang dikucurkan oleh
pemerintah memberikan kesempatan bagi sivitas akademika
UWM

untuk

mendharmabaktikan

kompetensinya

untuk

melakukan pendampingan, sehingga penggunaan dana tersebut
sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat bagi masyarakat
luas baik penggunaan dalam jangka pendek, menengah maupun
jangka panjang. UWM dapat mendorong pemberdayaan lokal
dengan mengoptimalkan penggunaan Danais dan Dana Desa
dalam kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan lain-lain. Keterlibatan
UWM bisa dengan memberikan sentuhan akademik dalam
pembangunan manusia dan lingkungannya karena UWM memiliki
road map penelitian dan pengabdian yang jelas dan terukur.
6) Peningkatan Partisipasi Alumni
Alumni merupakan sumber daya produktif sekaligus agen
bagi UWM untuk mempopulerkan dan menyebarluaskan citra
positif almamater yang dinilai belum memiliki predikat sebagai
kampus favorit. Atas pertimbangan tersebut, sudah seharusnya
kampus UWM bersinergi dengan alumni dimanapun berada. Peran
penting alumni dapat dilihat dari distribusi penyediaan tempat
magang, ketersediaan tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja,
jaringan dan relasi untuk pengembangan karir mahasiswa maupun
dosen dan lain sebagainya. Meskipun predikat kampus favorit
belum melekat pada UWM, namun dengan potensi keberpihakan
dan partisipasi aktif alumni dimasa depan, akan sedikit demi
sedikit menaikan level institusi ke arah yang lebih baik.
7) Kerjasama dengan Pusat Kegiatan
Keberadaan UWM di tengah Kota Yogyakarta sebagai ikon
Kota Pelajar, tak dapat dihindarkan menimbulkan kompetisi
antara sesama Perguruan Tinggi baik yang lebih dulu lahir maupun
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yang baru, demi mendapatkan predikat kampus favorit. Kompetisi
dalam konteks ini haruslah dimaknai sebagai hal yang positif,
sehingga seluruh institusi pendidikan yang ada di DIY harus
berbenah

dan

melakukan

penyesuaian-penyesuaian

yang

diperlukan guna menjaga eksistensi dan keberlangsungan institusi,
termasuk UWM.
Agar

terus

menjaga

iklim

kompetisi,

UWM

harus

bekerjasama dan terlibat aktif dengan pusat-pusat kegiatan
seperti mengajukan penelitian kepada stakeholder terkait,
berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi yang lebih baik dalam
melakukan riset, menjalin kerjasama dengan institusi formal
maupun non formal, baik untuk hal pengembangan teknologi, ilmu
pengetahuan ataupun seni, serta hal-hal lain yang masih beririsan
dengan kepentingan UWM.

8) Penelitian dan Pengabdian
Kampus UWM memiliki ragam kompetensi SDM yang dapat
memberikan manfaat lebih, bukan hanya bagi internal institusi,
tetapi juga bagi eksternal. Kewajiban yang diatur dalam Tridharma
Perguruan Tinggi dapat terus ditingkatkan dengan mengajukan
pendanaan melalui hibah baik melalui institusi formal maupun non
formal, di daerah maupun pusat.
Ketersediaan dana hibah dari pemerintah dan swasta di DIY
maupun di luar DIY harus ditangkap sebagai peluang strategis yang
dapat dipergunakan untuk meningkatkan citra UWM agar terus
aktif melakukan penelitian dan pengabdian sehingga dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat.
Berdasarkan data penelitian dan pengabdian yang ada,
sangat penting UWM memanfaatkan jejaring yang dimiliki baik
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Yayasan, alumni maupun sivitas akademika, sehingga terbentuk
kemitraan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang
produktif, efektif, dan berkelanjutan.
Penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilakukan
melalui kolaborasi di internal maupun eksternal. Dengan
melakukan penelitian dan pengabdian bersama, maka UWM dapat
berkontribusi sekaligus akan semakin dikenal luas di level nasional
maupun internasional.
5. Pengembangan
1. Pengembangan Kampus
Kampus UWM bertempat di nDalem Mangkubumen yang
merupakan Bangunan Cagar Budaya (gedung bernilai heritage
sejarah), sehingga banyak aturan yang mengikat dan harus
dipatuhi

dalam

pemanfaatannya

sebagai

sebuah

institusi

pendidikan. Gedung Heritage apabila dikelola dengan baik, maka
akan berpotensi menjadi wisata edukasi.
Namun dalam upaya pengembangan kampus UWM,
terkendala aturan, sehingga tidak dapat mengubah bangunan
untuk kebutuhan kegiatan perkuliahan serta praktik. Oleh karena
itu, salah satu cita-cita besar UWM ke depan adalah berupaya
membangun dan meningkatkan kualitas sarana prasarana
pendidikan, penelitian, dan inovasi agar sejalan dengan kebutuhan
dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan. Pilihan strategis
yang perlu diprioritaskan adalah pembangun kampus baru yang
berada di luar KCB.
Beberapa tahun ini, upaya untuk membangun kampus baru
telah dilakukan. Namun upaya tersebut mengalami penundaan,
karena wabah Covid 19 mempengaruhi rencana dan persiapan
untuk membangun kampus baru yang lebih representatif.
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Meskipun demikian tidak berarti rencana tersebut gagal, untuk itu
UWM bertekad untuk mewujudkan cita-cita besar ini dengan
menyesuaikan situasi dan kondisi.
2. Pembukaan Program Studi Baru/Pasca Sarjana
UWM berada di area yang strategis karena berada di tengah
kota dan mudah diakses. UWM telah berdiri sejak 38 tahun yang
lalu, telah menghasilkan lulusan yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia dan mudah mendapatkan SDM yang sesuai dengan
kebutuhan program studi baik bergelar Magister/S-2 ataupun
Doktor/S-3. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya UWM
dapat mewujudkan dan mendorong pembukaan Program Studi
baru bahkan Program Pascasarjana (S-2), untuk kemanfaatan yang
lebih besar bagi institusi, masyarakat dan bangsa, khususnya
manfaat terhadap peningkatan kompetensi SDM Indonesia.
3. Membangun Pilot Project
Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk
melaksanakan kegiatan Tridharma, merupakan tantangan terbesar
bagi UWM. Keterbatasan tersebut, berakar dari sumber
pendanaan yang hanya mengandalkan dari sumber biaya kuliah
mahasiswa. Kedepan institusi UWM harus berkembang dan
memiliki sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan
akademik dengan memaksimalkan atau membuat MoU bersama
pihak lain, yang memiliki visi yang sama dengan UWM dalam
pengembangan pendidikan budaya. Kerjasama ini bisa menjadi
pilot project sebagai kampus yang memiliki basis budaya
tradisional yang mengintegrasikan domain akademis dengan
domain budaya, sejarah dan seni. Pilot project ini, merupakan
jalan tengah yang dapat menjembatani kepentingan Pemerintah
dan Perguruan Tinggi untuk melakukan kegiatan konservasi,
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pendidikan, pariwisata, transfer pengetahuan dan kegiatan
ekonomi.
4. Model Ventura dan Rintisan Usaha
Keterbatasan dana yang hanya mengandalkan sumber dari
mahasiswa, mengharuskan UWM untuk mengambil langkah
berani untuk menggali sumber pendanaan lainnya. Di sisi lain,
UWM memiliki banyak aset fisik berharga dan intelektual yang
dapat diberdayakan. Jika aset ini berhasil dikelola dan
dimanfaatkan dengan baik, melalui kerjasama mitra eksternal dan
kolaborasi non akademik antara UWM, pemerintah dan swasta,
maka akan mampu mendongkrak pertumbuhan finansial UWM.
Kedepan,

diperlukan

inisiasi-inisiasi

yang

dapat

memunculkan sumber alternatif pendanaan baru yang dapat
meningkatkan pendapatan UWM secara signifikan. UWM bisa
membangun aliansi dengan universitas di seluruh Indonesia dan
luar negeri, pemerintah dan industri dalam pelaksanaan kerjasama
program/ kurikulum, mendapatkan investor, termasuk mendirikan
perusahaan modal ventura atau mendorong rintisan usaha
sebagai cara mendapatkan pendanaan baru. Joint venture dengan
industri atau lembaga lain yang kredibel melalui optimalisasi aset
UWM dan menciptakan executive programmes sesuai kebutuhan
masyarakat menjadi alternatif lain yang dapat meningkatkan
pendapatan UWM dan menjadi sumber pendanaan baru. Yang
diharapkan joint venture nantinya menjadi sumber fund rising bagi
kampus UWM.
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4.4. Indikator Kinerja dan Target
Table 3. Sasaran, Indikator dan Target UWM 2020-2024
Sasaran strategis

Indikator

Target
20/21 21/22 22/2323/24

Budaya
- Sejarah lingkungan
UWM

- Terlaksananya penelitian
dan kegiatan lainnya
dengan output sejarah
UWM
- Terciptanya nuansa
lingkungan yang sesuai
dengan citra kampus
budaya.
- Terlaksananya pendidikan
karakter
kewidyamataraman.

30%

- Transformasi nilai
budaya

- Terlaksananya kegiatan di
internal dan eksternal
untuk mengekspos nilai
budaya UWM
- Adanya duta budaya
Mataram

70% 100% 100% 100%

- Penguatan nilai
budaya

- Adanya kurikulum
berorientasi budaya
- Terselenggaranya kegiatan
akademik dan non kademik

70%

60% 90% 100%

90% 100% 100%

- Kompetisi Budaya

- Mengikuti pagelaran dan
kompetisi budaya
nasional dan internasional
- Terselenggaranya
kegiatan gelar budaya

90% 100% 100% 100%

- Program alternatif

- Terlaksananya program
yang mendukung
konservasi budaya
- Terlaksanayan program
yang membuka peluang
usaha dan pengembangan
pendidikan

90% 100% 100% 100%

- Penguatan rangka
budaya

Terlaksananya kegiatan
penguatan rancang budaya
lokal

70%

90% 100% 100%
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Akademik
- Pembelajaran
kolaboratif

- Terlaksanya pembelajaran
di internal dan ekaternal
- Penguatan pembelajaran

- E-learning

Tersedianya sarana
pembelajaran berbasis elearning

- Kurikulum dan
ruang ekspresi
Revolusi Industri 4.0

60%

75% 85% 100%

70

90% 100% 100%
100%

- Kurikulum berbasis
Revolusi Industri 4.0
- Perangkat IT yang
memadai

70%

90% 100% 100%
100%

- Matrikulasi

Meningkatnya kualitas
mahasiswa

50% 100% 100% 100%

- Sharing
pembelajaran antar
PT

- Adanya MoU antar PT
- Terlaksananya pertukaran
pembelajaran

50%

- Peningkatan skill

- Memiliki keahlian
pengelolaan data
- Adanya sistem data base
dan pengelolaan asset

80% 100% 100% 100%

- Keahlian berbasis
kebutuhan dunia
industri dan usaha

- Adanya muatan skill di
dalam pembelajaran
- Adanya keahlian khusus

70%

- Kegiatan mahasiswa
berorientasi
technical skill

- Terlaksananya pelatihan
rutin untuk penguatan
technical skill
- Memiliki skill khusus

80% 100% 100% 100%

- Mendorong
kegiatan praktik

- Meningkatnya partisipasi
mahasiswa praktikum
penguatan skill
- Meningkatnya jumlah
PKM

70%

- Shortcourse dan
jobdes

- Terlaksananya pelatihan
untuk meningkatkan
kualitas SDM
- Meningkatnya performa
kerja

80% 100% 100% 100%

- Tersedianya fasilitas

70%

70% 90% 100%

90% 100% 100%

90% 100% 100%

Tata Kelola SDM
- Penguatan skill

90% 100% 100%
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budaya

budaya
- Meningkatnya hard skill

- Studi lanjut

- Meningkatnya jumlah
dosen studi lanjut S3 baik
dalam maupun luar
negeri
- Optimalnya beasiswa

70%

90% 100% 100%

- Penelitian dan
pengabdian
Bersama

- Terlaksananya kolaborasi
penelitan dan pengabdian
dengan mahasiswa
- Terlaksananya kolaborasi
antar PT

70%

90% 100% 100%

- SIstem keuangan

- Adanya dokumen
pengelolaan keuangan
- Adanya sumber
pendanaan melalui
perintisan unit usaha,
kerja sama maupun
hibah.
- Terciptanya sistem
keuangan yg efektif dan
efisien

80% 100% 100% 100%

- Performa budaya
kerja unggul

- Adanya sistem berbasis
Key Performance
Indicator (KPI).
- Terlaksananya evaluasi
program kerja

100% 100% 100% 100%

- Meningkatkan
jafung

Bertambahnya jabatan
fungsional lektor kepala
dan guru besar

70%

80% 90% 100%

- Peningkatan
penelitian dan
pengabdian dan
sitasi

- Meningkatnya jumlah
penelitian dan
pengabdian dari dana
dikti atau sumber lain
- Meningkatnya publikasi di
jurnal terakreditasi

30%

50% 70% 90%

Kerjasama
Kerjasama Nasional
dan internasional

- Adanya kolaborasi karya
ilmiah
- Publikasi karya ilmiah
pada jurnal Lembaga
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mitra
- Adanya kegiatan Tri
dharma
- Kerjasama
pemberdayaan
daerah

- Terlibat dalam
penyusunan dokumen
RPJMD di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
- Menghasilkan UMKM
yang produktif dan
berdaya saing tinggi
- Menjadi Tenaga Ahli di
Pemda, DPRD dan OPD

40%

80% 100% 100%

- Kerjasama alumni
dalam penguatan
budaya

Sinergitas antara kampus
dan alumni untuk
penguatan budaya

60%

80% 100% 100%

- Pemanfaatan
kerjasama pemda

- Menjadi bagian dari tim
ahli Pemda DIY untuk
urusan penganggaran
Danais
- Menghasilkan dokumen
kajian yang berkaitan
dengan Keistimewaan DIY

40%

80% 100% 100%

- Patnership
pemberdayaan lokal

- Menjadi bagian dari tim
penyusunan penggunaan
Danais di tingkat
kabupaten/ kota agar
lebh efektif dan efisien
- Terlaksananya pentas
budaya secara
berkelanjutan

40%

80% 100% 100%

- Peningkatan
partisipasi alumni

- Adanya alternatif tempat
pemagangan bagi
mahasiswa aktif
- Terciptanya lapangan
kerja bagi alumni

40%

80% 100% 100%

- Kerjasama dengan
pusat kegiatan

- Telaksananya event
budaya

40%

80% 100% 100%

- Penelitian dan
pengabdian

- Meningkatnya kerjasama
penelitian dan
pengabdian
- Meningkatnya para

40%

80% 100% 100%
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periset handal dan
berkualitas
- Terbentuknya pusatpusat keunggulan riset
atau pusat studi budaya,
hukum adat, seni,
budaya, kewirausahaan
berbasis budaya dan
kearifan lokal.
Pengembangan
- Pengembangan
kampus

- Meningkatnya
jumlah
sarana dan prasarana
- Tersedianya sarpras yang
dapat dieksplorasi oleh
mahasiswa
untuk
kegiatan akademik dan
non akademik

20%

40% 80% 100%

- Pembukaan
program studi
baru/pasca sarjana

- Tersedianya SDM
memadai
- Tersedianya sarpras
untuk prodi baru/pasca
sarjana

50%

80% 100% 100%

- Membangun pilot
project

- Tersedianya sarana
kegiatan budaya
- Adanya kegiatan budaya
rutin

50%

80% 100% 100%

50%

80% 100% 100%

50% 70% 95%

- Adanya unit usaha model
- Model perusahaan
ventura
ventura dan Rintisan
- Adanya executive
unit usaha
programmes
- Membangun
kampus

- Terbangunnya gedung
baru

20%

- Maintenance
terencana

- Adanya masterplan
perencanaan perawatan
nDalem Mangkubumen
- Terlaksananya perawatan
kampus secara kontinyu

100% 100% 100% 100%
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4.5. Kerangka Pendanaan
4.5.1. Pendanaan Universitas
Table 4. Anggaran Belanja tahun 2019/2020
2020/2021
2021/2022
No
Lembaga
Jml (Rp.)
Jml (Rp.)
91.060.000

100.166.000

2022/2023

2023/2024

Jml (Rp.)

Jml (Rp.)

1

LPM

110.182.600

121.200.860

2

Bidang I

5.753.302.000 6.328.632.200 6.961.495.420 7.657.644.962

3

Bidang II

6.419.300.000 7.061.230.000 7.767.353.000 8.544.088.300

4

Biadang III

5

Perpustakaan

537.745.000

591.519.500

650.671.450

715.738.595

34.990.000

38.489.000

42.337.900

46.571.690

4.5.2. Pendanaan Fakultas
Table 5. Anggaran Belanja Fakultas 2019/2020
2020/2021
2021/2022
No Fakultas
Jml (Rp.)
Jml (Rp.)
552.390.251

607.629.276

2022/2023

2023/2024

Jml (Rp.)

Jml (Rp.)

1

Ekonomi

668.392.204

735.231.424

2

Hukum

3

Fisipol

359.056.872

394.962.559

434.458.815

477.904.697

4

SainsTek

583.322.198

641.654.418

705.819.860

776.401.846

2.763.352.534 3.039.687.787 3.343.656.566 3.678.022.223
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BAB V

Penyusunan Rencana Strategis UWM bertujuan untuk mewujudkan
lembaga pendidikan yang unggul sesuai visi dan misinya.

Oleh karena itu,

dengan Renstra ini diharapkan membawa perubahan dalam rangka: (1)
penguatan nilai-nilai budaya; (2) peningkatan mutu pendidikan (kurikulum dan
sistem pembelajaran daring); (3) pengembangan dan pembangunan kampus; (4)
penguatan SDM; dan (5) pendanaan (sumber dana, penguatan akuntabilitas dan
transparansi tata kelola).
Dokumen Rencana Strategis UWM telah menjabarkan visi dan misi UWM
beserta sasaran strategisnya. Dalam Renstra ini digambarkan secara jelas
keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan serta
dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan UWM menjadi
kampus yang unggul dan favorit.
Untuk menjadi kampus yang favorit, dapat mengembangkan 2 (dua)
model kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu a). Kampus UWM melakukan
pengembangan internal dengan pembenahan kelemahan dan mengoptimalkan
potensi sebagai kekuatan dalam memanfaatkan peluang. UWM memiliki potensi
yang dapat dieksplorasi terkait heritage sejarah, seni dan budaya dengan fokus
pada penggalian dan pengembangan kemitraan bersama Perguruan Tinggi lain,
dunia usaha dan industri, alumni, Pemda serta media. b). Pengembangan
eksternal, kampus UWM memiliki tanggungjawab menjalankan Tridharma PT
yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Kerjasama ini ditujukan untuk
mengeksplorasi kekuatan eksternal dalam upaya pemberdayaan potensi lokal di
bidang sejarah, pariwisata, seni budaya dan pengembangan wilayah agar dapat
memberikan peluang pengembangan Tridharma baik dosen maupun mahasiswa.
Kerjasama tersebut dapat dijalin dengan alumni, masyarakat, pemerintah dan
industri.
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Dengan demikian Renstra dipergunakan sebagai pedoman dan arah
pembangunan UWM yang akan dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi
universitas, fakultas dan unit kerja lainnya (LPPM, LPM dan Perpustakaan).
Renstra UWM menjadi acuan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh
seluruh sivitas akademika, khususnya para pimpinan fakultas / lembaga.
Keberhasilan mewujudnyatakan renstra memerlukan kerjasama dan keterlibatan
aktif dari civitas akademika dan berbagai pihak dalam kerangka membangun
UWM. Keterlibatan semua lembaga di lingkungan UWM secara aktif dan
terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan pembangunan UWM selama lima
tahun mendatang.
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