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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, Kami Tim Penyusun telah 

dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur Tahun 2021-2025. RENSTRA ini merupakan tindak lanjut dari RENSTRA Universitas 

Borobudur Tahun 2021-2025, yang terdiri atas kebijakan strategis di tingkat fakultas sehingga 

dapat ditindaklanjuti secara lebih teknis. 

Kebijakan yang dirumuskan dalam RENSTRA ini didasarkan pada kekuatan dan 

kelemahan dari faktor internal, serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Di samping itu 

RENSTRA ini ditinjau dari hal-hal teknis tentang proses pendidikan, kebutuhan sumber daya 

manusia, dan sistem informasi yang diperlukan. 

Strategi yang dipakai secara umum mengikuti arah pengembangan Universitas Borobudur 

dan secara khusus mengacu pada kebijakan dan politik hukum, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Beberapa hal yang menjadi titik berat perumusan RENSTRA ini, yaitu peningkatan 

mutu seluruh unsur kegiatan belajar mengajar meliputi:  

1. Peningkatan mutu mahasiswa yang diterima.  

2. Peningkatan mutu staf akademik dan staf pendukung. 

3. Peningkatan mutu proses pendidikan. 

4. Peningkatan mutu manajemen pendidikan. 

5. Peningkatan mutu lulusan. 

6. Penjaminan mutu akademik dan manajemen akademik. 

RENSTRA ini disusun agar dapat dijadikan panduan dalam merumuskan perencanaan 

kinerja, program dan kegiatan tahunan di Fakultas Hukum Universitas Borobudur selama lima 

tahun ke depan 2021-2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan hasil yang maksimal. 

Atas terselesaikannya penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih kepada seluruh 

Tim Penyusun yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Akhir kata, semoga 

RENSTRA ini dapat dijalankan dengan baik. 

        Jakarta, September 2020        

          Tim Penyusun 

           Ketua 

 

                                                                                                

Dr. Megawati Barthos, SH, MH 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Borobudur 

Tahun 2021-2025 merupakan kesinambungan dari RENSTRA sebelumnya. RENSTRA ini 

mengacu kepada RENSTRA Fakultas Hukum Universitas Borobudur Tahun 2016-2020, karena 

situasi di Fakultas Hukum Universitas Borobudur  tidak jauh berbeda dengan situasi di 

Universitas Borobudur, baik secara internal maupun secara eksternal. Namun ada beberapa 

situasi yang perlu diperhatikan secara khusus, menyangkut fungsi utama Fakultas Hukum 

Universitas Borobudur, untuk menghasilkan lulusan yang berdedikasi kuat di bidang ilmu 

hukum, berkarakter, memiliki kemampuan berkompetisi, serta mampu mengembangkan diri di 

tengah masyarakat, bangsa dan negara, dalam kerangka supremasi hukum. Untuk itu diperlukan 

metode pembelajaran yang intensif, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, 

dan harus mengikuti perkembangan hukum. 

Untuk mewujudkan supremasi hukum guna menuju masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera di berbagai sektor kehidupan diperlukan kesungguhan, usaha keras, terencana, terarah 

dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dituangkan di dalam RENSTRA 

Fakultas Hukum Universitas Borobudur Tahun 2021-2025, yang merupakan pedoman untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas Hukum Universitas Borobudur selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA ini merupakan pedoman yang dinamis dan dapat 

ditinjau ulang dan dievaluasi secara periodik, sesuai dengan perubahan dalam bidang ilmu 

hukum. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan organisasi, RENSTRA ini perlu 

dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional, yaitu Rencana 

Operasional (RENOP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dibuat oleh 

Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Dengan demikian kehidupan Fakultas Hukum 

Universitas Borobudur menjadi teratur, karena masing-masing pihak melakukan kewajibannya 

sesuai dengan tanggung jawab yang terspesifikasi secara pasti.  

Organisasi berjalan secara bersistem, pengembangannya dapat dilakukan secara dinamis 

dan berkelanjutan berdasarkan beberapa peraturan yang dijadikan dasar menyusun RENSTRA 

ini, diantaranya adalah: 
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1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahunn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahunn 2010 tentang Perobahan Atas Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahunn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

8. Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014. 

Diharapkan RENSTRA ini mampu mengantisipasi dinamika dalam perubahan dan 

perkembangan internal maupun eksternal dan mampu menjawab berbagai persoalan serta isu 

strategis yang akan dihadapi oleh Fakultas Hukum Universitas Borobudur dalam 5 (lima) tahun 

ke depan. Sangat diharapkan agar semua civitas akademika dapat memahami dan melaksanakan 

RENSTRA ini di unit kerja masing masing.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

RENSTRA Fakultas Hukum Universitas Borobudur Tahun 2021-2025 merupakan 

dokumen perencanaan yang menjadi acuan ke arah pengembangan Fakultas Hukum, untuk 

kurun waktu lima tahun kedepan. Terwujudnya RENSTRA ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan acuan dalam: 

a. Penyusunan program kerja Dekan Fakultas Hukum. 

b. Penyusunan Rencana Operasional Fakultas Hukum. 

c. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Fakultas Hukum. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup RENSTRA Fakultas Hukum Universitas Borobudur meliputi: 

a. Pendidikan dan Pembelajaran. 
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b. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia. 

c.  Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. 

d. Organisasi dan Manajemen. 

e. Pendanaan. 
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BAB II 

PROFIL FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BOROBUDUR 

A. Struktur Organisasi 

Fakultas Hukum Universitas Borobudur memiliki struktur organisasi seperti bagan di 

bawah ini: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Borobudur 

 

B. Sumber Daya Manusia 

Tabel 1. Data Dosen Tetap 

No. Nama Dosen NIDN/NIDK Pendidikan Pasca Sarjana Bidang 
Keahlian 

Kesesuaian 
dengan 

Kompetensi 
Inti PS 

Jabatan 
Akademik 

Sertifikat Pendidik 
Profesional Magister/ 

Magister 
Terapan/ 
Spesialis 

Doktor/ 
Doktor 

Terapan/ 
Spesialis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prof. Dr. 
Faisal 
Santiago, SH, 
MM 

028036901 Magister 
Manajemen 

Doktor 
Ilmu 
Hukum 

Hukum Bisnis V Guru Besar No. 08157502987 

2 Dr. Azis 
Budianto, 
SH, MS 

0319085301 Magister 
Ilmu Hukum, 
Doktor Ilmu 
Hukum 

Doktor 
Ilmu 
Hukum 

Hukum 
Pidana 

V Lektor 
Kepala 

No. 
101157515960003 

3 Dr. Rineke 
Sara, SH, MH 

0004116201 Magister 
Ilmu Hukum 

Doktor 
Ilmu 
Hukum 

Hukum 
Perdata 

V Lektor 
Kepala 

No. 091157500728 
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No. Nama Dosen NIDN/NIDK Pendidikan Pasca Sarjana Bidang 
Keahlian 

Kesesuaian 
dengan 

Kompetensi 
Inti PS 

Jabatan 
Akademik 

Sertifikat Pendidik 
Profesional Magister/ 

Magister 
Terapan/ 
Spesialis 

Doktor/ 
Doktor 

Terapan/ 
Spesialis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Dr. Riswadi, 
SH, MH 

0303105902 Magister 
Ilmu Hukum 

Doktor 
Ilmu 
Hukum 

Hukum 
Pidana 

V Lektor 
Kepala 

No. 131031018055 

5 Dr. 
Megawati 
Barthos, SH, 
MH 

0324127002 Magister 
Manajemen 

Doktor 
Ilmu 
Hukum 

Hukum 
Perdata 

V Lektor No. 
12103101800974 

6 Dilla 
Hariyanti 
Tarigan, SH, 
MH 

0003016701 Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum 
Internasional 

V Lektor No. 
12103101800374 

7 Mugiati, SH, 
MH 

0322086503 Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum 
Perdata 

V Lektor No. 
11103101807606 

8 Dr. Evita 
Isretno 
Israhadi, SH, 
MH 

0313115603 Magister 
Ilmu Hukum 

Doktor 
Ilmu 
Hukum 

Hukum 
Perdata 

V Lektor No. 
12103101811175 

9 Indah 
Kusuma 
Wardhani, 
SH, MH 

0323097203 Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum Bisnis V Asisten 
Ahli 

No. 
12103101814150 

10 Drs. Andi 
Muhammad 
Rusdi, MH 

0307076602 Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum Tata 
Negara 

V Asisten 
Ahli 

  

11 Dyah Nur 
Sasanti, SH, 
MH 

  Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum 
Pidana 

V Asisten 
Ahli 

  

12 Hetty Tri 
Kusuma 
Indah, SH, 
MH 

  Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum Bisnis V Asisten 
Ahli 

  

13 Sifniati, SH, 
MH 

  Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum Islam V Asisten 
Ahli 

  

14 Nurhidayah, 
SH, MH 

  Magister 
Ilmu Hukum 

  Hukum 
Pidana 

V Asisten 
Ahli 

  

 

C. Mahasiswa  

Secara umum Fakultas Hukum Universitas Borobudur memiliki mahasiswa 

berkepribadian yang baik, disiplin dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Mahasiswa 

dituntut untuk disiplin, bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan mandiri dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, dalam rangka menumbuhkan sikap profesional. Upaya 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini, yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap 

kehadiran melalui absensi yang tertulis, ketepatan waktu menyelesaikan tugas mata kuliah yang 

diberikan oleh dosen sekaligus melakukan intervensi bila ada ketidaksesuaian dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif, serta memberikan stimulus yang menghasilkan nilai 

positif. 
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Hasil pembelajaran berdasarkan evaluasi akan menunjukan nilai akademik mahasiswa 

mengalami peningkatan pada setiap semester, sejalan dengan adanya berbagai pembaharuan 

yang dilakukan di program studi. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran, mahasiswa 

mendapatkan berbagai sumber beasiswa, yaitu dari Yayasan Pendidikan Borobudur (YPB), 

Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari Kopertis dan 

Yayasan Beasiswa Jakarta. Adapun kriteria pemberian beasiswa tersebut berdasarkan pada 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa. 

 

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Baru dan Total Mahasiswa 

Tahun 
Akademik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon Mahasiswa  Jumlah Mahasiswa Baru 

Pendaftar Lulus Seleksi Reguler Transfer*) 

1 2 3 4 5 6 

2015/16 100 108 85 83 9 

2016/17 100 105 81 79 10 

2017/18 100 98 79 77 9 

2018/19 100 85 55 54 7 

2019/20 100 95 71 70 17 

Jumlah 491 371 363 52 
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BAB III 

ANALISIS SWOT 

 

A. Kondisi Fakultas Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Borobudur sebagai sebuah organisasi pendidikan 

mengedepankan kualitas dan profesionalisme dengan menerapkan managemen yang baik, hal 

ini dilakukan untuk dapat menjamin keberlangsungan dan kemajuan organisasi. Sejalan dengan 

potensi yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Borobudur dalam dinamika kehidupan 

masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu hukum, sebagai akibat tingginya tingkat kompetisi, 

maka pengelolaan organisasi harus didasarkan pada pengelolaan yang bersifat strategik. 

Untuk mengikuti perkembangan tersebut, maka dunia pendidikan dituntut selalu 

memodernisasikan diri guna menyongsong berbagai perubahan yang ada. Dengan demikian  

berdasarkan hasil evaluasi diri, Fakultas Hukum menganalisis situasi yang dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu situasi internal dan situasi eksternal. Di dalam analisis situasi internal, 

fakultas mengkaji kekuatan dan kelemahan, sedangkan pada analisis eksternal dipaparkan 

peluang dan tantangan yang dihadapi. 

Kondisi institutional pada Fakultas Hukum  Universitas Borobudur diukur dengan 

menggunakan parameter visi, misi, sasaran  dan tujuan, tata pamong, kepemimpinan, tata 

pengelolaan, penjaminan mutu, sistem informasi, mahasiswa, lulusan, sumber daya manusia, 

kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, pembiayaan, sarana prasarana, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri.  

 

B. Analisis SWOT 

1. Faktor Internal  

a. Strength 

1. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Borobudur berpendidikan pascasarjana, 

selalu mengikuti perkembangan hukum  dan aktif mengikuti seminar dan pertemuan 

ilmiah, baik nasional maupun internasional, sebagai tindak lanjut dari beberapa 

kerjasama yang telah disepakati.   

2. Mahasiswa dengan kemampuan dan semangat yang tinggi, berkomitmen untuk 

mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Borobudur. 
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3. Tersedianya tempat kuliah yang nyaman, laboratorium (peradilan semu) yang lengkap, 

membentuk komite diskusi yang dibimbing oleh alumni dan dosen serta sarana 

penunjang yang lainnya.  

4. Keberadaan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Borobudur untuk pengayaan 

materi perkuliahan, di samping perpustakaan Universitas Borobudur yang memadai. 

5. Multi media yang siap dipakai dalam proses pembelajaran. 

6. Adanya tata pamong, struktur organisasi dan tatalaksana yang sudah jelas.  

7. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

8. Sistem informasi manajemen akademik yang sudah memadai.  

9. Publikasi penelitian dan karya ilmiah yang termuat dalam jurnal nasional maupun 

jurnal internasional dan disajikan dalam pertemuan ilmiah. 

 

b. Weakness 

1. Sebagian besar staf pengajar masih jenjang S2.   

2. Beban SKS mengajar dosen masih perlu diseimbangkan. 

3. Reward untuk staf belum tertata baik. 

4. Sistem anggaran dan alokasi pendanaan masih perlu disempurnakan. 

5. Fasilitas gedung yang sudah mengalami perubahan berikut perlengkapannya sudah 

cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan kualitasnya. 

6. Sistem informasi perpustakaan masih perlu disempurnakan. 

7. Sistem administrasi kepegawaian sudah tertata baik, namun masih perlu 

disempurnakan. 

8. Jumlah dosen yang melaksanakan peneltian dan pengabdian masayarakat masih perlu 

terus ditingkatkan. 

 

2. Faktor Eksternal  

a. Opportunities 

1. Terjalinnya kerja sama dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah 

dalam taraf nasional dan internasional, akan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

sumber daya manusia dan peningkatan mutu lulusan yang profesional.  
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2. Terdapat peluang berupa tawaran peningkatan kualitas dosen dengan melalui beasiswa 

dan pengiriman dosen ke luar negeri. 

3. Tersedia beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu tetapi berprestasi. 

4. Terdapat kesempatan kerja yang luas bagi lulusan baik dari sektor swasta maupun 

negeri. 

 

b. Threat 

1. Banyaknya perguruan tinggi di sekitar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, berarti 

persaingan di antara fakultas hukum semakin ketat.  

2. Jumlah peminat Fakultas Hukum meningkat, berarti persaingan lulusan Fakultas 

Hukum Universitas Borobudur semakin ketat. 

3. Globalisasi berdampak adanya persaingan dengan tenaga ahli hukum dari luar negeri. 

 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

Strength (S) 
a. Program studi memiliki visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang jelas 
yang diturunkan dari VMTS PT 

b. Kurikulum yang dirancang telah 
sesuai dengan perkembangan 
IPTEK, kebutuhan pasar dan 
tuntutan masyarakat. 

c. Yayasan Pendidikan Borobudur 
memiliki komitmen tinggi 
terhadap penyelenggaraan, 
pengelolaan dan 
pengembangan UPPS dengan 
prodi Ilmu Hukum. 

d. Gedung dan lahan serta sarana 
dan prasarana lengkap milik 
sendiri. 

e. Suasana akademika terwujud 
kondusif. 

f. Tersedia jaringan internet yang 
dengan kapasitas besar 

Weakness (W) 
a. Masih perlu peningkatan 

pemahaman VMTS bagi civitas 
akademika dan stake holder 

b. Jumlah peminat belum 
memenuhi dengan daya 
tampung. 

c. Produktivitas dosen khususnya 
dalam bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
masih perlu ditingkatkan. 

d. Kesesuian tema penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat 
dengan peta jalan (roadmap) 
belum optimal. 

e. Masih adanya mahasiswa yang 
lulus tidak tepat waktu 

f. Program studi belum optimal 
dalam mengadakan kerja sama 
secara relevan dalam bidang 
penelitian dengan lembaga lain 
baik pemerintah maupun swasta 

Opportunity (O) 
a. Kesempatan kerja bagi lulusan 

sangat terbuka di dalam dan di 
luar negeri. 

b. Peminat masyarakat terhadap 
lulusan Ilmu Hukum masih 
cukup tinggi. 

c. Kesempatan menjalin kerjasama 
penelitian dan pengabdian 
masyarakat terbuka lebar. 

d. Adanya dana hibah kompetisi 
dari Dikti dan instansi lain untuk 
kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 

Strategi SO  
a. Promosi secara gencar/agresif 

melalui kunjungan ke sekolah-
sekolah/dengan upaya jemput 
bola dengan menggunakan 
media sosial dan teknologi 
informasi 

b. Melakukan Monitoring dan 
Evaluasi (Monev) proses belajar 
mengajar, sehingga kualitas 
lulusan lebih baik. Diharapkan 
lulusan dan pengguna lulusan 
menjadi puas dan pada akhirnya 

Strategi WO  
a. Pendekatan dengan 

institusi/instansi terkait untuk 
mempromosikan Prodi Ilmu 
Hukum Universitas Borobudur. 

b. Mengoptimalkan program studi 
untuk berpartisipasi dalam 
program hibah kompetisi yang 
ditawarkan oleh Dikti. 

c. Meningkatkan daya saing dosen 
dengan studi lanjut dan 
kemampuan metodologi 
penelitian 
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Prodi Ilmu Hukum menjadi 
pilihan. 

c. Melaksanakan dan 
meningkatkan jumlah penelitian 
dengan memanfaatkan berbagai 
sumber dana. 

d. Melakukan monitoring dan 
evaluasi (Monev) sistem 
pengajaran secara terus 
menerus dan 
berkesinambungan. 

e. Mengoptimalkan metode 
pembelajaran e-learning 

d. Penyesuaian kurikulum dengan 
mengikuti perubahan dan 
perkembangan dunia dan 
kemajuan teknologi. 

e. Mengadakan kerjasama secara 
relevan dalam bidang penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat dengan lembaga 
pemerintah maupun swasta. 

Threath (T) 
a. Banyaknya S1 Lulusan Ilmu 

Hukum: di wilayah DKI dan 
sekitarnya, sehingga kompetisi 
dalam menjaring calon 
mahasiswa sangat ketat. 

b. Semakin terbukanya lulusan 
asing menjadi tenaga dosen dan 
instruktur di Indonesia. 

c. Terbukanya kesempatan untuk 
lulusan Ilmu Hukum asing 
masuk ke Indonesia. 

d. Kondisi perekonomian negara 
yang belum stabil. 

Strategi ST 
a. Melakukan monitoring dan 

evaluasi sistem pengajaran 
secara terus-menerus, dimulai 
dari hal yang sederhana sampai 
kompleks. 

b. Mengevaluasi dan 
memperbaharui kurikulum untuk 
mendukung tercapainya visi dan 
misi program studi. 

c. Menyelenggarakan pendidikan 
yang berkualitas dengan harga 
yang kompetitif. 

d. Meningkatkan keahlian sumber 
daya manusia Lulusan Ilmu 
Hukum melaui berbagai 
pelatihan dan pendidikan formal. 

e. Mengefektifkan pemanfaatan 
dana secara optimal. 

Strategi WT 
a. Meningkatkan kualitas SDM 

melalui pendidikan dan 
pelatihan yang 
berkesinambungan. 

b. Penyesuaian kurikulum dengan 
mengikuti perubahan dan 
perkembangan dunia pasar dan 
kemajuan teknologi. 

c. Membina kerjasama dengan 
institusi lain dalam 
menyelenggarakan kegiatan 
penelitian. 

d. Pengelolaan dana yang lebih 
transparan dan terkontrol. 

e. Meningkatkan daya saing dosen 
dan mahasiswa melalui kegiatan 
akademik maupun non-
akademik 
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BAB IV 

KEBIJAKAN STRATEGIS 

 

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

1. Visi 

Visi Fakultas Hukum Universitas Borobudur secara umum mengacu pada visi 

Universitas Borobudur, serta berorientasi pada tuntutan masyarakat dalam bidang ilmu 

hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi. 

Visi Fakultas Hukum adalah ““Pada Tahun 2026 menjadi pusat pengembangan 

sumber daya manusia yang profesional di bidang hukum yang berketerampilan, 

mandiri dan berjiwa kewirausahaan.” 

 

2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui proses yang berkualitas serta 

diakui masyarakat luas. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu hukum, 

untuk mendorong berkembangnya profesionalitas dan kemampuan beradaptasi optimal 

terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama konstruktif di 

berbagai tingkatan dalam masyarakat, khususnya di bidang hukum dan kemasyarakatan. 

 

3. Tujuan 

Tujuan Fakultas Hukum Universitas Borobudur adalah: 

1. Lulusan memiliki moral dan etika yang baik serta integritas dalam berkarir di bidang ilmu 

hukum. 

2. Lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan akademik dan pengalaman yang baik, 

sehingga dapat berkompetisi dalam pasar kerja bidang ilmu hukum dan menciptakan 

lapangan kerja. 

3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum. 
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4. Menghasilkan program pengabdian masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam 

memecahkan masalah di bidang ilmu hukum. 

 

4. Sasaran 

Tujuan Fakultas Hukum Universitas Borobudur selanjutnya dijabarkan ke dalam 

sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik dan dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun 

waktu tertentu. Tujuan dan sasaran tersebut direfleksikan dalam bentuk hasil program studi 

yang meliputi lulusan, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Sesuai dengan arah 

kebijakan Universitas Borobudur, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Hukum 

Universitas Borobudur adalah: 

1. Tersusunnya kurikulum yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan serta berhasilnya strategi 

yang digunakan dengan baik. 

3. Meningkatnya profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan. 

4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum ke dalam praktik. 

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen dalam melakukan kegiatan penelitian bertaraf 

nasional dan internasional. 

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional. 

7. Meningkatkan penyelenggaraan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri. 

Dengan telah ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur, hal ini menjadi guidance bagi segenap pimpinan, tenaga pendukung dan civitas 

akademika Fakultas Hukum Universitas Borobudur dalam melaksanakan semua  program 

yang telah direncanakan. 

 

B. Isu Strategis 

Berdasarkan hasil evaluasi diri, analisis situasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu situasi 

internal dan situasi eksternal. Analisis situasi internal dikaji kekuatan dan kelemahan, 

sedangkan analisis situasi eksternal dipaparkan peluang dan tantangan.  Kondisi institusional 

pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur dapat diukur dengan menggunakan visi, misi, 

tujuan dan sasaran. Selain itu juga melalui parameter dari kepemimpinan, tata pengelolaan, 
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penjaminan mutu,  sistem informasi,  mahasiswa, lulusan, sumber daya manusia, kurikulum, 

pembelajaran, suasana akademik,  penelitian, pengabdian pada masyarakat, sarana dan 

prasarana, pembiayaan serta kerjasama. Situasi yang bersumber dari faktor internal berupa 

kekuatan dan kelemahannya serta adanya peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Maka isu 

strategis bisa diidentifikasi dan dijadikan sebagai problema yang dihadapi dalam 

pengembangan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Tahun 2021-2025 adalah:  

1. Citra dari Universitas Borobudur yang cenderung menurun kurang menunjang eksistensi 

serta pengembangan universitas. 

2. Kualitas lulusan yang kurang mendapat tempat dalam jajaran lulusan universitas unggulan. 

3. Adanya potensi-potensi yang belum mampu dieksplorasi secara optimal untuk 

pengembangan masyarakat. 

4. Pengembangan program studi yang kurang relevan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat yang selalu mengalami perubahan. 

5. Pola pengelolaan dan pengembangan belum mencerminkan sinergi dari semua potensi yang 

ada. 

6. Teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menunjang 

sistem pendidikan. 

Problema nyata yang dihadapi oleh Fakultas Hukum Universitas Borobudur adalah: 

1. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mengoptimalisasi pembelajaran di masa 

mendatang. 

2. Sistem di perpustakaan perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya sehingga dapat 

mendukung kegiatan belajar mengajar sepenuhnya. 

3. Perlu ditingkatkan komitmen dosen dalam kegiatan pengumpulan data untuk kepentingan 

fakultas /universitas. 

4. Sarana prasarana perlu ditingkatkan untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran di masa 

mendatang. 

5. Reward bagi dosen dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan. 

Strategi yang digunakan secara umum mengacu pada program dari Universitas 

Borobudur, dan secara khusus mengacu pada kebijakan pemerintah di tingkat nasional, dimana 

semua strategi tersebut harus berfokus pada kekhususan di Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur itu sendiri, program tersebut adalah: 
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1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

2. Peningkatan kemampuan sistem informasi untuk mendukung berjalannya segala kegiatan di 

fakultas dan universitas. 

3. Meningkatkan kemampuan self learning untuk mahasiswa dengan menyediakan fasilitas 

dari perpustakaan modern dalam bentuk komputerisasi. 

4. Lebih meningkatkan forum komunikasi, informasi, koordinasi, edukasi dengan pengadaan 

lokakarya atau workshop, untuk lebih meningkatkan komitmen dari staf pengajar. 

5. Meningkatkan kerjasama atau berkoordinasi dengan instansi lain di luar Fakultas Hukum 

Universitas Borobudur.  

6. Peningkatan keikutsertaan staf pengajar maupun pendukung dalam pemantauan 

pemberlakuan sistem reward and punishment yang ada dalam setiap kegiatan Fakultas 

Hukum Universitas Borobudur. 

 

C. Arah dan Langkah Strategis 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Fakultas Hukum 

Universitas Borobudur senantiasa melakukan peningkatan dan perubahan secara komprehensif 

terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang lebih sehat. Sebagai perwujudan dari program 

kerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan stakeholder. 

Untuk mengimplementasikannya, Fakultas Hukum Universitas Borobudur menetapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pembenahan struktur organisasi dan tata kerja (manajemen) Fakultas Hukum 

Universitas Borobudur agar tercipta penyelenggaraan institusi yang sehat dan akuntabel. 

2. Melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi dan keuangan yang transparan, 

akutable, efektif dan efisien. 

3. Melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring untuk 

mendukung pelaksanaan organisasi Fakultas Hukum Universitas Borobudur yang sehat, 

akuntabel dan transparan. 

4. Melakukan penguatan kelembagaan dan sistem organisasi dengan memanfaatkan teknologi 

informasi yang dapat mendorong optimalisasi penyelenggaraan pendidikan. 
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Selanjutnya mengikuti arah pengembangan Universitas Borobudur Tahun 2021–2026 

adalah: 

1. Jumlah dan kompetensi dosen terus ditingkatkan dan didayagunakan agar mampu 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.  

2. Pola pengembangan pendidikan dan pengajaran diarahkan untuk memanfaatkan semaksimal 

mungkin penggunaan teknologi informasi. 

3. Pola pengelolaan dikembangkan untuk mengeksplorasi semua potensi secara sinergi, 

optimal, dan berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan tinggi. 

Sesuai dengan arah pengembangan Universitas Borobudur, maka langkah strategis yang 

harus dilakukan adalah: 

1. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

berbasis pada kualitas ungula agar sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas budaya akademik yang kondusif untuk mengembangkan kreativitas, 

produktivitas, dan kewirausahaan di kalangan civitas akademika dalam pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

3. Meningkatkan kualitas manajemen internal, meliputi manajemen kegiatan akademik, 

administrasi, dan keuangan termasuk komponen sarana, prasarana dan sumber daya manusia 

untuk mencapai kinerja dan produktifitas kerja. 

4. Meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada, melalui kebijakan yang 

transparan dan akuntabel menuju produktivitas dan kemanfaatan bersama. 

5. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya dan aktivitas akademika dalam satu sistem 

informasi manajemen yang terpadu dan modern sehingga dapat melakukan evaluasi diri, 

pemantauan, edit akademis maupun finansial secara komprehensif. 

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam 

rangka meningkatkan otonomi kampus. 

7. Mengembangkan sarana dan prasarana kampus secara efisien dan efektif dalam bentuk suatu 

tatanan yang modern dan integratif serta berwawasan lingkungan. 

8. Mengembangkan usaha-usaha produktif revenue generating activities (RGA) yang terpadu 

di dalam pola aliansi strategi dan kerjasama kelembagaan untuk menjaga keseimbangan dan 

keserasian seluruh program pengembangan Universitas Borobudur.  
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Selanjutnya langkah tersebut diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan tolok 

ukur relevance (relevansi), academic atmosphere (suasana akademik), internal management 

(pengelolaan internal), sustainability (keberlanjutan), efficiency and productivity (efisiensi dan 

produktivitas) yang disebut RAISE, serta aksesibilitas dan leadership commitment, yang 

kemudian dikembangkan dalam langkah operasional, yakni Rencana Operasional (RENOP), 

Rencana Tahunan (RENTAH) dan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

Universitas Borobudur. 

Mengenai kebijakan akademik pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur sejalan 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur, yang meliputi: 

1. Peningkatan mutu dari mahasiswa yang diterima. 

2. Peningkatan dari staf akademik dan staf pendukung. 

3. Peningkatan mutu proses pendidikan. 

4. Peningkatan mutu manajemen pendidikan. 

5. Peningkatan mutu lulusan. 

6. Penjaminan mutu akademik dan manajemen akademik. 

Dalam upaya peningkatan mutu mahasiswa yang telah diterima, kebijakan yang ditempuh 

adalah: 

1. Menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kualitas akademik calon 

mahasiswa, transparasi dan akuntabilitas. 

2. Memfasilitasi berbagai kegiatan di bidang kerjasama dengan institusi lain. 

3. Meningkatkan promosi secara luas mengenai informasi berbagai program studi yang 

ditawarkan. 

4. Meningkatkan aksesibilitas pada penjaringan penerimaan mahasiswa baru di tingkat 

nasional, regional, dan internasional. 

Dalam hal peningkatan mutu lulusan Fakultas Hukum Universitas Borobudur yang telah 

tercapai perlu diimbangi dengan peningkatan mutu staf akademik dengan kebijakan sebagai 

berikut: 

1. Menyusun pedoman penerimaan staf akademik dan staf pendukung berdasarkan prinsip 

kompetensi, transparansi, akuntabilitas, etika akademik dan moral. 

2. Mendorong dan memfasilitasi staf akademik untuk mengembangkan ilmu serta keahliannya 

selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf akademik dan staf pendukung sesuai kebutuhan 

dalam bidang ilmu, bidang pendidikan, dan bidang penelitian. 

4. Mendukung serta memfasilitasi staf akademik untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

bidang hukum. 

5. Menerapkan sistem reward and punishment yang terkait dengan prestasi akademik dan 

kinerja, baik dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

6. Mendorong terselenggaranya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dapat 

mendukung peningkatan kualitas akademik. 

 

D. Landasan Kerja 

Acuan dalam melaksanakan kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Borobudur, yaitu: 

1. Meningkatkan kebersamaan, saling toleransi dan saling pengertian antar pimpinan, staf, 

mahasiswa, karyawan dan alumni. 

2. Memacu setiap bagian dan semua komponen sebagai ujung tombak kemajuan Fakultas 

Hukum Universitas Borobudur. 

3. Menggalakkan swadana untuk menunjang berbagai program di Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur. 

Kebijakan peningkatan mutu proses pendidikan mencakup kurikulum, sumber 

pembelajaran, proses pembelajaran serta evaluasi proses belajar mengajar. Adapaun kebijakan 

di bidang kurikulum adalah: 

1. Menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 

program studi. 

2. Mengevaluasi dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) secara periodik sesuai dengan tuntutan aspek relevansi. 

3. Mengimplementasikan dan mengembangkan metode pembelajaran problem based learning 

(PBL) dan laporan keterampilan (skill laboratory) pada program studi. 

4. Mengembangkan metode pembelajaran evidence based learning (EBL) pada program studi. 

Agar proses pendidikan menghasilkan lulusan yang bermutu, perlu didukung dengan 

kebijakan dalam sumber pembelajaran yang meliputi: 

1. Peningkatan fasilitas penunjang dalam pembelajaran serta fasilitas non akademik bagi 

mahasiswa. 
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2. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam 

pendidikan dan pembelajaran. 

3. Penerapan resource sharing di program studi dalam rangka meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan sumber daya. 

4. Adanya dukungan kebijakan resources sharing antar dan intra fakultas di lingkungan 

Universitas Borobudur. 

Selain itu, kebijakan dalam proses pembelajaran dibutuhkan untuk meningkatkan mutu 

dari lulusan, yang meliputi: 

1. Motivasi pengembangan program yang inovatif dalam proses pembelajaran. 

2. Pengembangan proses pembelajaran yang inovatif dan kemampuan dalam komunikasi 

sehingga mampu dapat mendorong sikap profesionalisme, mandiri, dan beretika dalam 

atmosfir akademis yang sehat. 

3. Optimalisasi rasio jumlah staf akademik dengan jumlah mahasiswa yang berdasarkan 

kebutuhan program studi. 

4. Optimalisasi interaksi antara staf akademik dengan mahasiswa untuk mencegah terjadinya 

kesenjangan akademik dan non akademik. 

5. Fasilitasi staf akademik untuk mengikuti program peningkatan kemampuan sebagai staf 

pengajar. 

6. Mendorong kompetisi akademik bagi staf akademik maupun mahasiswa. 

7. Menciptakan atmosfir akademik dengan meningkatkan kualitas layanan unit pendukung 

pembelajaran dengan pendanaan yang memadai. 

8. Mengoptimalisasi integrasi kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan peran serta Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur dalam pembangunan nasional. 

Kebijakan evaluasi proses belajar mengajar meliputi: 

1. Adanya penerapan sistem evaluasi dalam proses belajar mengajar berdasarkan prinsip 

akuntabilitas, validitas, konsistensi, dan kepuasan stakeholder. 

2. Mengembangkan sistem evaluasi proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangan 

teknologi. 

3. Memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. 
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BAB V 

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KEBERHASILAN  

FAKULTAS HUKUM TAHUN 2021-2025 

 

Sasaran RENSTRA Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 

dikembangkan berdasarkan pernyataan sasaran strategis Universitas Borobudur tahun 2021-2025. 

Adapun sasaran strategis tersebut dinyatakan dalam SAPTA PROGRAM yang berfokus pada 

kegiatan peningkatan kualitas dan kecukupan sumber daya, terdiri atas 7 (tujuh) aspek, yakni: 

1. Kualitas dan kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan. 

2. Kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana. 

3. Kualitas dan kuantitas mahasiswa. 

4. Kualitas dan produktivitas lulusan dan karya ilmiah. 

5. Pencitraan lembaga yang kuat di masyarakan. 

6. Kualitas dan kuantitas penelitian. 

7. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. 

Untuk mencapai ketujuh aspek tersebut, maka kegiatan pengembangan Program Studi Strata 

Satu Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dapat dikelompokkan pada unsur kelembagaan dan 

akademik. Pengembangan kelembagaan dilaksanakan oleh pelaksana program studi, 

pengembangan akademik oleh program studi. Secara kelembagaan difokuskan pada sasaran nomor 

1, 2, 3 dan 5 yakni, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, mahasiswa dan 

pencitraan lembaga. Sedangkan pengembangan program studi pada dasarnya terkait dengan tugas 

pengelolaan akademik atau sebagai pelaksana akademik difokuskan pada sasaran nomor 4, 6, dan 

7 yakni, produktivitas lulusan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini akan dijelaskan sasaran strategis dan indikator 

ketercapaiannya, pada setiap tahun akademik kegiatan program studi yang dikelola oleh Fakultas 

Hukum Universitas Borobudur. Adapun sasaran dan indikator ketercapaian tersebut sebagaimana 

tabel berikut:  
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                     Tabel 4.1.  Sasaran Strategis dan indikator Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum 

                                       Tahun 2021-2025 

 
RANAH STRATEJIK INDIKATOR KINERJA UKURAN BASE 

LINE 

2020 

TARGET CAPAIAN PADA TAHUN 

PENGEMBANGAN 

SASARAN PROGRAM 2021 2022 2023 2024 2025 

1.   Kualitas 

dan 

kecukupan 

sumber 

daya 

manusia 

a. Peningkatan 

kualitas dan 
kecukupan 

dosen 

Pemenuhan terhadap 

jumlah dosen tetap minimal 
13 orang di program studi 

jumlah 13 13 13 13 14 14 

Rasio dosen tetap dengan 

mahasiswa 

Rasio 1:30 1:30 1:30 1:31 1:31 1:31 

Dosen tetap yang 
mendapatkan penghargaan 

pada program hibah 

jumlah 0 0 0 0 1 1 

Dosen tetap yang menjadi 
visisting Profesor di PT lain 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

Dosen tetap yang mengikuti 

kegiatan akademik non-

gelar (seminar, diskusi, 
narasumber, dll) 

jumlah 13 13 13 13 14 14 

Dosen tetap mendapat 

kenaikan pangkat akademik 

jumlah 0 1 1 1 1 4 

Dosen tetap memperoleh 
sertifikasi dosen dari 

pemerintah 

% 77 77 77 85 92 100 

Dosen tetap yang diundang 
sebagai narasumber di luar 

institusi untuk kegiatan 

akademik 

jumlah 1 1 1 2 2 3 

Dosen tetap yang menjadi 

anggota asosiasi profesi 

jumlah 13 13 13 13 14 14 

Tingkat kehadiran dan 

kualitas partisipasi dosen 
dalam melaksanakan tugas 

akademik 

% 90 92 95 95 96 96 

Kepuasan dosen terhadap 

sistem layanan 

akademik/non akademik 

% 85 84 86 88 90 94 

b. Peningkatan 

kualitas dan 
kecukupan 

tenaga 

kependidikan 

Jumlah pustakawan 

profesional sesuai bidang 
keilmuannya 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

Jumlah laboran di 

laboratorium computer 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

Jumlah staf administrasi 
yang bekerja di sekretariat 

jumlah 6 6 6 6 6 6 

Jumlah karyawan yang 

mengikuti kegiatan 
pelatihan kompetensi 

terkait dengan tugas 

kerjanya 

jumlah 8 8 8 8 8 8 

Jumlah karyawan yang 

mendapatkan peningkatan 

karir 

jumlah 3 3 3 3 3 4 

Tingkat kehadiran  

karyawan dalam 

melaksanakan tugas 

kerjanya 

% 90 90 92 94 96 96 

Jumlah karyawan yang 

berkinerja unggul 

jumlah 1 1 2 2 2 3 

Jumlah karyawan yang 

mendapat penghargaan atas 
kinerjanya yang tinggi 

jumlah 1 1 2 2 2 3 

Tingkat kepuasan karyawan 

atas sistem layanan yang 
ada 

% 90 90 92 94 94 96 

2. Kualitas dan 

kecukupan 

a. Peningkatan 

kualitas dan 

Kualitas dan kecukupan 

perabot perkuliahan (kursi 

% 90 90 94 94 96 96 
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sarana dan 

prasarana 

kecukupan 

infrastruktur 
perkuliahan 

mahasiswa dengan jumlah 

sesuai kapasitas ruang, 
kursi dosen, dan meja 

dosen) 

Kualitas dan kecukupan 
media pendidikan (LCD 

projector, dan akses internet 

di ruang kuliah) 

% 70 70 70 75 80 80 

Kualitas kecukupan ruang 
kuliah tatap muka 

% 95 95 97 97 100 100 

Kualitas dan kecukupan 

perlengkapan buku 
referensi di ruang 

perpustakaan 

% 70 74 78 82 85 90 

Kualitas dan kecukupan 

peralatan praktikum di 

ruang Laboratorium 

% 90 95 100 100 100 100 

Kualitas dan kecukupan 

fasilitas penunjang ruang 
seminar 

% 90 95 95 98 100 100 

Kualitas ruang ujian dan 

perlengkapan penunjangnya 

% 95 97 97 100 100 100 

b. Peningkatan 
kualitas dan 

kecukupan 

infrastruktur 
kesekretariatan 

Kualitas ruang secretariat 
dan fasilitas perlengkapan 

kerja staf admin 

% 80 82 84 86 90 90 

Kualitas ruang pimpinan 
dan fasilitas 

perlengkapannya 

% 80 85 90 95 100 100 

Kualitas ruang dosen dan 

fasilitas perlengkapannya 

% 70 75 75 80 85 90 

Kualitas ruang rapat/diskusi 

dan fasilitas 

perlengkapannya 

% 85 87 90 95 95 95 

Kualitas ruang Unit 

Kendali Mutu dan 

perlengkapan kerjanya 

% 80 83 85 90 95 95 

c. Peningkatan 
kualitas dan 

kecukupan 

infrastruktur 
penunjang 

Kualitas lapangan olahraga 
dan perlengkapan 

kegiatannya 

% 65 70 75 78 80 85 

Kualitas tempat peribadatan 

dan fasilitas pendukungnya 

% 80 80 85 90 95 95 

Kualitas poliklinik dan 

sistem pelayannya 

% 75 75 78 80 85 85 

Kualitas ruang cafeteria dan 

kelengkapan hidangannya 

% 70 72 75 78 80 90 

Kualitas ruang ATM dan 

fasilitas mesinnya 

% 85 86 90 90 95 100 

Keluasan dan keamanan 
lahan parkir dan sistem 

layanannya 

% 90 90 93 95 97 100 

d. Pengemba 

    ngan Sistem 

Informasi 

Jumlah server di Pusat 

Komputer 

jumlah 3 3 3 4 4 5 

Jumlah ASDL Wifi  jumlah 1 1 1 1 1 1 

Kapasitas bandwidth untuk 

akses internet nasional 

mbps 20 20 100 100 100 100 

Kapasitas bandwidth untuk 
akses internet internasional 

mbps 3 3 15 15 15 15 

Prosentasi software 

berlisensi yang digunakan  

jumlah 100 100 100 100 100 100 

Kapasitas penggunaan DSS 
untuk layanan sistem 

akademik 

% 70 70 75 80 90 100 



22 | Renstra Fakultas Hukum Universitas Borobudur 

 

RANAH STRATEJIK INDIKATOR KINERJA UKURAN BASE 

LINE 

2020 

TARGET CAPAIAN PADA TAHUN 

PENGEMBANGAN 

SASARAN PROGRAM 2021 2022 2023 2024 2025 

Kapasitas penggunaan DSS 

untuk layanan sistem 
kemahasiswaan 

% 62 70 75 80 80 85 

Kapasitas penggunaan DSS 

untuk layanan sistem dosen 
dan tenaga kependidikan 

% 65 70 75 80 85 90 

Kapasitas penggunaan DSS 

untuk pelacakan lulusan 

(tracer study) 

% 45 50 60 80 90 90 

Kapasitas penggunaan DSS 

untuk menjaring masukan 

dari dosen, mahasiswa, 
alumni, dan pengguna jasa 

% 70 75 80 80 90 90 

e. Peningkatan 

sistem 

pelaporan PD 

DIKTI 

Penyusunan laporan 

semester secara tepat waktu 

% 100 100 100 100 100 100 

Tingkat kekeliruan 

sinkronisasi pelaporan data 

akademik setiap semester 

% 5 5 5 4 4 4 

Pengajuan NIDN untuk 

dosen baru di program studi 

jumlah 1 0 0 0 1 0 

Perawatan data dosen tetap 

dan/atau data mahasiswa 

jumlah 2 2 2 2 2 2 

Jumlah program studi yang 
melaporkan kegiatan 

penulisan ilmiah di EWS 

secara lengkap dan tepat 
waktu 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

3. Kualitas 

    Dan 

   kuantitas   

   mahasis 

   wa 

 

a. Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 
mahasiswa 

baru 

Jumlah minimal masukan 

mahasiswa baru  

Jumlah 98 98 99 99 96 100 

b.  Peningkatan 
kualitas 

layanan 

kemahasiswaan 

Jumlah mahasiswa yang 
dibimbing oleh setiap dosen 

Pembimbing akademik 

jumlah 30 30 30 30 30 30 

Jumlah mahasiswa yang 

dibimbing oleh setiap dosen 
untuk penulisan skripsi 

jumlah 8 8 8 7 7 8 

Jumlah pertemuan dalam 

pembimbingan akademik 
setiap semester 

jumlah 4 4 5 5 6 6 

Jumlah pertemuan dalam 

pembimbingan penulisan 

skripsi 

jumlah 8 8 9 9 10 10 

Tingkat layanan kepuasan 

mahasiswa atas sistem 

layanan  

% 75 75 80 80 85 90 

c. Peningkatan 
kualiats 

layanan Bea 
Siswa 

Jumlah mahasiswa yang 
mendapat beasiswa dari 

Yayasan 

jumlah 2 3 3 2 2 2 

Jumlah mahasiswa yang 
mendapat bea siswa dari 

Pemerintah Daerah DKI 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

4. Kualitas 

    dan  

    Produk 

    Lulusan 

    Dan 

    Karya  

    Ilmiah 

a. Peningkatan 
Kegiatan 

pengajaran dan 

pembelajaran 

Kehadiran dosen pada 
kuliah tatap muka setiap 

semester 

% 97 97 97 98 99 100 

Pelaksanaan perkuliahan 

sesuai dengan GBPP dan 
SAP 

% 100 100 100 100 100 100 

Kehadiran kuliah tatap 

muka mahasiswa setiap 
semester 

% 95 95 97 97 98 99 

Rata Besaran IPK 

mahasiswa 

jumlah 3,67 3,70 3,72 3,74 3,76 3,76 
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Rata-rata masa studi 

mahasiswa yang lulus tepat 
waktu 

% 20 22 25 27 27 30 

Waktu penelitian dan 

penulisan skripsi 

Bulan 6 6 6 6 6 6 

b.   Desain dan 
muatan 

kurikulum 

Ketersediaan dokumen 
GBPP dan SAP yang 

memenuhi syarat 

% 100 100 100 100 100 100 

Kepuasan lulusan terhadap 
desain kurikulum yang 

telah diikuti selama 

perkuliahan 

% 80 80 85 90 90 90 

Persentase bahan kuliah 
yang dibuat dosen dengan 

media online 

% 25 25 30 30 35 40 

Ketersediaan buku ajar di 

perpustakaan yang relevan 

dengan mata kuliah di 

kurikulum 

% 75 75 80 80 85 85 

c. Karya Ilmiah Jumlah penelitian yang 
hasilnya diintegrasikan ke 

dalam bahan ajar 

% 10 12 18 25 30 39 

Jumlah penelitian yang 
diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah nasional 

jumlah 8 8 8 8 8 8 

Jumlah penelitian yang 
diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah internasional 

jumlah 1 1 1 3 3 4 

Jumlah buku ajar yang 

diterbitkan dan berISBN 

% 10 15 23 23 38 38 

Karya tulis dosen dan/atau 

mahasiswa yang dimuat 

dalam prosiding seminar 

jumlah 6 6 7 8 7 12 

d.  Suasana 

     Akademik 

Mahasiswa yang 

berpartisipasi dalam 

seminar dalam atau luar 

kampus sebagai peserta 

% 85 87 87 90 90 90 

Mahasiswa yang 

berpartisipasi dalam 

seminar sebagai pemakalah 

jumlah 2 2 2 2 2 2 

Mahasiswa yang terlibat 
dalam diskusi untuk 

pendalaman materi 

perkuliahan 

% 80 80 80 80 90 90 

Prosentase mahasiswa yang 

terlibat dalam penelitian 

dosen 

% 5 5 5 8 8 10 

Studi banding dan/atau 
kunjungan kerja mahasiswa 

di institusi lain 

jumlah 2 3 4 4 4 4 

e. Sistem 
Penjaminan 

Mutu Internal 

Ketersediaan dokumen 
deskripsi mutu untuk 

kegiatan pengajaran 

% 40 45 50 60 80 80 

Ketersediaan dokumen 
prosedur mutu atau SOP 

untuk kegiatan pengajaran 

dan pembelajaran 

% 30 40 45 50 60 70 

Ketersediaan dokumen 
panduan kerja (work 

instruction) untuk kegiatan 

pengajaran dan 
pembelajaran mahasiswa 

% 30 40 45 50 60 70 

Ketersediaan instrument 

pengukuran kinerja 
penjaminan mutu internal 

untuk semua kegiatan 

% 30 40 45 50 60 70 
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pengajaran dan 

pembelajaran 

5. Kualitas 

    Pencitra  

    an 

    institusi 

a.  Pengemba 

    ngan Sistem 

Penjamina 
Mutu 

Ketersediaan deskripsi 

mutu pada setiap unsur 

layanan atau fitur sarpras 
sebagai acuan kerja 

% 60 65 65 70 75 80 

Ketersediaan dokumen 

SOP sebagai referensi 

prosedur kerja 

% 45 50 50 60 60 65 

Ketersediaan work 

instruction, pedoman, 

petunjuk teknis untuk setiap 
kegiatan layanan 

% 45 50 50 60 60 65 

Ketersediaan instrument 

pengukuran pelaksanaan 

mutu pada setiap unsur 

layanan 

% 25 30 35 35 40 50 

Evaluasi diri dan kegiatan 

audit mutu setiap tahun 

jumlah 0 1 1 1 1 1 

Revisi standar mutu untuk 
penetapan target yang lebih 

tinggi 

jumlah 0 4 4 4 4 4 

b.  Akreditasi  
     Program  

     Studi 

Peringkat akreditasi dari 
BAN-PT minimal “B” 

% 100 100 100 100 100 100 

Pemenuhan terhadap 

standar BAN-PT dalam 
kegiatan atau penerapan 

manajemen program studi 

% 75 78 80 82 84 86 

c. Peningkatan 

Kualitas dan 
kecukupan 

kerjasama 

Jumlah kerjasama dengan 

PT lain dalam negeri 

jumlah 4 4 5 5 5 5 

Jumlah kerjasama dengan 

PT lain luar negeri 

jumlah 2 2 2 2 2 2 

Jumlah kerjasama dengan 

lembaga pemerintah 

(departemen, suku dinas, 

kelurahan, badan, dll) 

jumlah 2 2 2 2 3 3 

Jumlah kerjasama dengan 
industri dan usaha 

jumlah 0 0 0 0 0 0 

Jumlah kerjasama dengan 

kelompok masyarakat 

nirlaba 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

Kepuasan mitra kerjasama 

terhadap program kerja 

yang dilaksanakan 

% 80 75 75 75 80 80 

6. Pening 

    katan  

    kualitas  

    dan  

    kecuku 

    an 

    kegiatan  

    peneliti 

    an 

a.  Pelaksanaa 
    n Kegiatan 

Penelitian 

Produktivitas karya 
penelitian dosen setiap 

tahun 

jumlah 13 13 13 13 14 16 

Daya serap anggaran 
penelitian yang disediakan 

oleh pemerintah 

jumlah 1 1 1 1 1 2 

Daya serap anggaran 
penelitian difasilitasi oleh 

Universitas 

jumlah 4 4 6 6 8 8 

Partisipasi dosen dalam 

melakukan penelitian 
dengan biaya sendiri 

jumlah 3 3 5 5 5 7 

Kerjasama penelitian 

dengan institusi PT atau 
non PT dalam negeri 

jumlah 1 1 1 1 2 2 

Kegiatan penelitian ilmiah 

yang sesuai dengan agenda 

keilmuan dosen tetap 

% 60 68 74 76 80 90 

Kegiatan penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

jumlah 4 4 6 6 6 8 
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b.    Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian yang 

didaftarkan untuk 
mendapatkan HAKI 

jumlah 2 2 2 3 4 5 

Hasil penelitian yang 

diterbitkan di jurnal ilmiah 
nasional 

jumlah 2 2 2 2 3 3 

Hasil penelitian yang 

diterbitkan di jurnal ilmiah 

internasional 

jumlah 1 1 1 1 2 2 

Hasil penelitian yang 

ditindak lanjuti dengan 

teknologi terapan untuk 
masyarakat luas 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

Hasil penelitian yang 

ditindak lanjuti dengan 

penulisan buku teks ilmiah 

jumlah 1 1 1 1 1 1 

7. Pening 

     katan  

     kualitas 

     dan 

     kecuku 

     pan 

     kegiat 

     an    

     pengab     

    dian  

    masyara 

    kat 

 

 

a. Pelaksanaan 

kegiatan PKm 

Produktivitas karya PKm 

dosen tetap setiap tahun 

% 85 90 90 90 90 90 

Daya serap anggaran PKm 

yang disediakan oleh 
pemerintah 

% 1 1 1 1 1 1 

Daya serap anggaran PKm 

yang difasilitasi oleh 
Universitas 

% 2 2 2 2 2 2 

Partisipasi dosen dalam 

melakukan PKm dengan 
biaya sendiri 

% 1 1 1 1 1 1 

Kerjasama PKm dengan 

institusi PT atau non PT 

dalam negeri 

% 2 2 2 2 2 2 

Kegiatan PKm yang 

diselenggarakan secara 

berkelanjutan (multi years) 

% 2 2 2 2 2 2 

b.  Hasil PKm Hasil PKm yang 

didaftarkan untuk 

mendapatkan HAKI 

jumlah 0 0 0 0 1 1 

Hasil PKm yang diterbitkan 
di jurnal ilmiah nasional 

jumlah 0 0 0 1 1 1 

Hasil PKm yang diterbitkan 

di jurnal ilmiah 

internasional 

jumlah 0 0 0 0 1 1 

Hasil PKm yang ditindak 

lanjuti dengan paparan di 

seminar nasional 

jumlah 0 0 0 1 1 1 
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BAB VI 

PENUTUP  

 

RENSTRA Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Borobudur tahun 2021-2025 ini, sebagaimana yang ditentukan dalam Statuta Universitas 

Borobudur Tahun 2014. Merupakan dokumen dasar dalam pengembangan organisasi untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isi dokumen RENSTRA ini merupakan program pengembangan 

lanjutan dari RENSTRA 2016-2020. 

Dasar pengembangan isi dari RENSTRA Fakultas Hukum Universitas Borobudur tahun 

2021-2025 adalah berdasarkan RENSTRA Universitas Borobudur tahun 2021-2025. Sehingga 

pengembangan program kerja Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum dapat dipastikan tidak akan 

berbeda dari program pengembangan yang telah ditetapkan oleh Universitas Borobudur. 

Program kerja pengembangan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA Fakultas 

Hukum tahun 2021-2025, bersifat strategis yang hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja. Juga 

terdapat sejumlah indikator keberhasilan yang ditentukan setiap tahun. Keberadaan indikator 

tersebut pada dasarnya dapat dijadikan referensi untuk menentukan kegiatan program-program 

yang bersifat operasional. Misalnya, sasaran peningkatan kualitas yang ditandai dengan indikator 

IPK 3,22 menjadi 3,50 memerlukan program kerja operasional, dengan penambahan waktu belajar, 

diversifikasi metode pengajaran, penambahan kegiatan latihan, diskusi, membaca buku referensi, 

dan penyusunan paper perkuliahan. Program pengembangan operasional tersebut adalah fokus dari 

penyusunan Rencana Kerja Operasional yang merupakan dokumen lanjut dari RENSTRA 

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur tahun 2021-2025 

ini. 

Secara implementatif dokumen RENSTRA ini bersifat dinamis, dimana setiap tahun 

implementasi sasaran ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilannya dan dievaluasi setiap 

tahun. Hasil evaluasinya kemudian difungsikan sebagai bahan revisi isi RENSTRA sehingga 

dokumen RENSTRA dalam sistem perencanaan di Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Borobudur semakin baik. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Borobudur dalam menjalankan tugas Tridharma 

Perguruan Tinggi. 


