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BAB I 

PENDAHULAN 

 
 

1. Kondisi Umum 

 
Berpedoman kepada UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapatkan  

pendidikan,  dan  memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 

ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara 

itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa 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.  

Didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga menyebutkan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan 

dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/ atau masyarakat. Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

menyebutkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat 

melakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program 

pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan. 

Undang-undang dan peraturan pemerintah telah jelas menyebutkan bahwa penyelenggara 

satuan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

kemudian disebut Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbentuk universitas, politeknik, akademi, 

sekolah tinggi, dan institut harus mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk membantu pemerintah 

mengawasi, mengendalikan, dan membina masyarakat yang mengelola PTS yang tersebar di 

berbagai kota/kabupaten, provinsi maupun pulau diperlukan institusi/ lembaga yang disebut 

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Jumlah program studi (Prodi) pada PTS di 

wilayah ini per Desember 2017 adalah 348. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yang berjumlah 343. 

Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap 

pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, 
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jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan 

inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.  
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BAB II 

 

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN 

STRATEGIS 
 

 

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 

Iptek, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan 

mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang 

dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh 

Kopertis Wilayah XIII dan mencermati potret permasalahan-permasalahan. Kopertis XIII 

sebagai satuan kerja secara vertikal dibawah Kemenristekdikti akan menindak lanjuti Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ristek Dikti 

Nomor 50 tahun 2017 sebagai berikut: 

 
2.1 Visi 

 

Dalam  rangka  melaksanakan  agenda  pembangunan  RPJMN  2015-2019  dan  menjalankan 

amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 Kopertis Wilayah XIII 

menetapkan visi sebagai berikut : 

“Menjadikan kopertis wilayah XIII sebagai lembaga yang unggul, mandiri, 

bermartabat dan handal dalam pengawasan, pengendalian, pembinaan dalam rangka 

pengembangan perguruan tinggi swasta yang bermutu.” 

 

Kopertis wilayah XIII sebagai lembaga yang unggul, mandiri, bermartabat yang dimaksud 

adalah kemampuan Kopertis wilayah XIII berprestasi secara kelembagaan dan mampu 

bersaing secara prestasi, sedangkan handal dalam pengawasan, pengendalian, pembinaan 

dalam rangka pengembangan perguruan tinggi swasta yang bermutu yang dimaksud adalah 

transparansi dalam pengelolaan manajemen kopertis dan juga peran penting dari kopertis 

dalam melakukan Wasdalbin terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada dibawah 

pengawasan dari Kopertis Wilayah XIII untuk meningkatkan mutu dari setiap PTS yang ada 

di bawah Kopertis Wilayah XIII.  
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2.2   Misi 

 
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Kopertis Wilayah XIII 

adalah : 
 

1.   Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional 

untuk memberikan pelayanan prima dan profesional kepada Perguruan Tinggi Swasta 

dalam pencapaian peningkatan mutu perguruan tinggi; 

2.   Pelaksanaan regulasi dari pemerintah dalam pengawasan, pengendalian dan pemantauan 

PTS di wilayah XIII; dan 

3. Menjalankan pengawasan, pengandalian dan pembinaan terhadap PTS secara otonom, 

transparan dan akuntabel. 

Pelaksanaan misi tersebut diharapkan dapat terciptanya hubungan yang harmonis antara 

Kopertis Wilayah XIII dengan Perguruan Tinggi Swasta sehingga mengahasilkan hubungan 

mitra kerja yang solid dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta dalam 

menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan handal. 

 

2.3  Tujuan Strategis 

 
Dalam rangka mencapai visi dan misi Kopertis Wilayah XIII seperti yang dikemukakan di 

atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan 

operasional berupa perumusan tujuan strategis. Dalam rangka memecahkan permasalahan 

yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan 

visi dan melaksanakan misi Kopertis Wilayah XIII, maka tujuan strategis yang harus dicapai 

adalah : 

 

“Membangun mutu pendidikan tinggi dan kemampuan Interpersonal untuk 

menciptakan SDM yang memiliki daya saing”. 

 

Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan strategis tersebut perlu ditetapkan 

ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif.   Dalam rancangan lima tahun ke depan, 

indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019. 
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2.4   Sasaran Strategis 

 
Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis sesuai 

dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. 

Sasaran strategis tersebut adalah : 

1.   Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi; 
 

2.   Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti; 
 

3.   Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; dan 
 

4.   Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA 

REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 
 
 
 

3.1    Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristekdikti 

 
Sesuai dengan lampiran Permenristekdikti no. 50 tahun 2017  tentang Rencana Strategi 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa 

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta 

peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional bukan lagi 

sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan. 

Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah: 
 
a.  Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi; 

b.  Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang; 

c.   Meningkatkan   sumber   daya   litbang   dan   pendidikan   tinggi   yang berkualitas; 

d.  Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; 

e.  Meningkatkan inovasi bangsa; dan 

f.   Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki 

pelayanan publik berkualitas. 

Sedangkan, fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 

2005-2025, yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada 

bidang-bidang sebagai berikut: 

1.  Pangan; 

2.  Energi; 
 
3.  Teknologi dan Manajemen Transportasi; 

 
4.  Teknologi Infomasi dan Komunikasi; 

 
5.  Teknologi Pertahanan dan Keamanan; 

 
6.  Teknologi Kesehatan dan Obat; dan 

 
7.  Material Maju. 

 
 
Disamping itu fokus di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditambah 3 

(tiga) bidang sebagai berikut: 

1.  Maritim; 
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2.  Kebencanaan; dan 
 
2. Sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan. 

 

3.2    Arah Kebijakan dan Strategi Kopertis Wilayah XIII 
 

Arah kebijakan dan strategi Kopertis Wilayah XIII dapat dijabarkan  sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) termasuk pemberian penghargaan dan sangsi sesuai peraturan yang 

berlaku; 

2.    Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan PTS; 

3.    Melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan pendirian PTS dan Program studi 

baru; 

4.    Merencanakan, melaksanaKan dan memonitor pemberian bantuan kepada PTS; 

5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik dan administratif di Kopertis; 

6. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 

7.    Mengolah dan menganalisis laporan evaluasi diri PTS; 

8. Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program studi di PTS 

dan melaporkannya kepada Dirjen Dikti. 

 

Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 2 (dua) program sebagai berikut: 

1. Program Dukungan  Manajemen Ptn/kopertis; dan 

2. Program Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi. 

 

Untuk mewujudkan tercapainya arah kebijakan dan strategi, Kopertis Wilayah XIII juga 

mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti, yaitu dengan melakukan 

pendekatan  dengan cara memperkuat  koordinasi  dan  sinkronisasi  secara sinergi struktural 

dan fungsional. Pendekatan sinergi fungsional dilakukan untuk menerobos jika terjadi  

kebuntuan  struktural  melalui  upaya  membangun  kebersamaan  dalam  menjalankan tupoksi 

untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku kepentingan dan aktor Pendidikan 

Tinggi dan Iptek. Dengan sinergi struktural dan fungsional yang baik, maka lulusan- lulusan 

Perguruan Tinggi akan menjadi lebih berkualitas sehingga bisa melahirkan calon-calon 

inovator handal. 
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3.3  Kerangka Regulasi 

 

Regulasi untuk pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi sangat diperlukan oleh Kopertis 

Wilayah XIII. Untuk itu, Kopertis Wilayah XIII akan merumuskan dan menetapkan       

regulasi- regulasi sebagai berikut : 

1.   Amandemen Undang-Undang Nomor18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (SINAS P3IPTEK). 

2.   Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP): 
 

 RPP tentang program profesi dan spesialis Perguruan Tinggi; 

 RPP  tentang  pelaksanaan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahaun  2014  

tentang keinsinyuran; 
 

 RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran; 
 

 Regulasi tentang statuta penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain  

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 
 

 Regulasi tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan ASN pada PTS yang 

ditetapkan menjadi PTN; dan 

 Regulasi tentang penugasan dosen. 

 
 

3.   Rancangan Peraturan Presiden: 
 

   Rancangan Perpres tentang Dewan Insinyur Indonesia; 

   Rancangan   Perpres   tentang  kebijakan   strategis   nasional   pembangan   Iptek   

tahun 2015-2019; 

   Rancangan Perpres tentang Kebijakan pengembangan Pusat Data dan Informasi 

Iptek Nasional; 

  Rancangan Perpres tentang Masterplan SDM Iptek Nasional;  

   Rancangan Perpres tentang Peneliti; dan 

  Rancangan Perpres tantang Audit Teknologi.



1 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 

 
4.1 Target Kinerja 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan pada periode 2015-2019 maka 

perlu ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan tingkat 

ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKSS Kopertis Wilayah XIII 

dan target yang akan dicapai pada periode 2015-2019, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis (SS)/ 

Indikator Kinerja SasaranStrategis 

(IKSS) 

Target Ket 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

SS 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran 

dan mahasiswa  pendidikan tinggi 
      

 

 

IKSS 

Jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha 

40 115 155 195 250 Kumulatif 

Prosentase lulusan bersertifikat 

Kompetensi dan profesi 

30% 35% 40% 45% 50% Kumulatif 

 Persentase Prodi terakreditasi 
minimal B 

20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Kumulatif 

Prosentase lulusan yang langsung 

bekerja 

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kumulatif 

Jumlah Mahasiswa Berprestasi 30 40 50 65 75 Kumulatif 

SS 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan 

Iptek dan Dikti 
      

IKSS Jumlah Perguruan Tinggi masuk 

top 100 Nasional 

1 1 1 1 2 Nominal 

Jumlah Perguruan Tinggi 

berakreditasi A (Unggul) 

1 1 1 1 2 Nominal 

SS 3: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan 

kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti 
      

IKSS Persentase Dosen Berkualifikasi S3 1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 2 % Kumulatif 

Persentase Dosen Bersertifikat 

Pendidik 

2 % 4 % 6 % 8 %  10 %     Kumulatif 

 Jumlah Dosen dengan jabatan lektor 

kepala 

40 60 80 100 120 Kumulatif 

 Jumlah Dosen dengan Jabatan Guru 

besar 

1 2 3 4 5     Kumulatif 

SS 3: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan 

kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti 
      

IKSS Jumlah Publikasi Internasional 4 6 8 10 15    Kumulatif 
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Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran 

program (SP) yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian  Sasaran  Strategis,  dengan  

indikator  kinerja  sasaran  program  (IKP)  sebagaimana berikut: 

1.   Untuk mencapai sasaran program Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, ditetapkan 

kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: 

 

Sasaran Program (Outcome)/ 

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 

Target 

2015 2016 2017 2018 
 

 

 

2019 

Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan 
Perguruan Tinggi 

     

SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 

IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 
 
 

2. Untuk    mencapai    Sasaran    Program    Dukungan    Manajemen    Ptn/Kopertis 

ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

sebagai berikut: 

 

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan 

PTN/Kopertis 

     

SK (Output) 1 : Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 

IKK 1.1 : Operasional Layanan Perkantoran 

Satker 

12 12 12 12 12 

 

 

4.2 Kerangka Pendanaan 
 
Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya Kopertis 

Wilayah XIII mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

 

Anggaran dalam APBN tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan 

fungsi  layanan  umum.  Total  anggaran  tahun  2015-2019  yang  dibutuhkan  Kopertis Wilayah 

XIII adalah   sebesar   150  milliar Rupiah   untuk   Program-Program   Teknis   dan   Dukungan 

Managemen.  
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BAB V 

PENUTUP 
 
 
 

Rencana Strategis (Renstra)  Kopertis Wilayah XIII 2015-2019 ini akan menjadi acuan utama 

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)  Kopertis 

Wilayah XIII, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan 

sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. 

 

Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu 

diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Kopertis Wilayah XIII. Namun demikian, untuk hal-hal yang 

bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala 

urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya. 

 

Disadari  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan 

Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk 

seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Kopertis Wilayah XIII dan sinergisitas 

dengan semua  pihak  yang  terkait  sangat  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  visi,  misi,  

tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Kopertis Wilayah XIII. 


