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KATA PENGANTAR 
 
 

Rencana Strategis (Renstra) FPBS UPI 2021-2025 merupakan 
perwujudan Renstra UPI 2021-2025 dan kesinambungan dari 
kebijakan dan program pada Renstra sebelumnya. Renstra ini disusun 
dengan memperhatikan berbagai dinamika, baik secara internal 
maupun eksternal sehingga diharapkan dapat menjadi dokumen yang 
komprehensif dan strategis untuk menjamin adanya kebijakan 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam kurun 
waktu lima tahun ke depan. 
 
Renstra FPBS UPI 2021-2025 merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari upaya perwujudan UPI sebagai universitas ‘Pelopor 
dan Unggul’ sehingga diharapkan dapat mencapai standar mutu dan 
layanan pendidikan yang baik dan berkelas internasional. 
Selanjutnya, selaras dengan semangat Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) FPBS dapat ikut berupaya memberikan layanan 
pendidikan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Penyusunan 
Renstra ini dilakukan melalui berbagai tahapan dan diupayakan 
secara maksimal dapat mengakomodasi aspirasi berbagai komponen.  
 
Sejalan dengan dinamika dan tuntutan perkembangan 
kelembagaan, dipandang perlu menyusun Renstra FPBS UPI 2021- 
2025. Syukur Alhamdulillah, kegiatan tersebut dapat diwujudkan 
pada bulan Januari 2021 dengan harapan bisa berkontribusi maksimal 
bagi perkembangan universitas. 

 
Bandung, Januari 2021 
Dekan, 
 
 
Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Gambaran Umum 

 
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) berdiri pada tahun 1963. Berdirinya FPBS 
tidak terlepas dari perkembangan UPI yang bermula dari lahirnya 
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang didirikan pada tanggal 20 
Oktober 1954. Bersamaan dengan berdirinya UNPAD, pada tahun 1957 
PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
sebagai bagian darinya. FKIP ini menjadi salah satu fakultas utamanya. 
Pada awalnya FKIP memiliki satu jurusan yang mencakup beberapa seksi, 
yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Sunda, Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, serta Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Jerman. Pada tahun 1961 seksi-seksi tersebut 
kemudian ditingkatkan statusnya menjadi jurusan sebagai dampak dari 
pembenahan organisasi. 

Pada tahun 1963, FKIP dan Institut Pendidikan Guru (yang 
berada di bawah Departemen Pendidikan) digabungkan menjadi Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), dan Fakultas Keguruan Sastra dan 
Seni (FKSS) secara de facto merupakan salah satu fakultasnya. Namun, 
FKSS diakui secara resmi pada tahun 1964 melalui Instruksi Menteri 
Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 128 tahun 1964 yang 
memiliki beberapa jurusan dan seksi sebagai berikut: 
1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Seksi Bahasa 

dan Sastra Indonesia dan Seksi Bahasa dan Sastra Sunda; 
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing dengan Seksi Bahasa dan Sastra 

Inggris, Seksi Bahasa dan Sastra Jerman, Seksi Bahasa dan Sastra 
Arab; 

3. Jurusan Pendidikan Seni Rupa; 
4. Jurusan Pendidikan Seni Musik. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, pada tahun 1965 seksi- 
seksi yang ada di bawah Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Jurusan Pendidikan Bahasa Asing diubah menjadi jurusan-jurusan 
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yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri PTIP No. 5 tahun 1965 
tentang Pelaksanaan Kurikulum IKIP Negeri. Pada tahun tersebut 
diresmikan pula berdirinya Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Setelah 
itu, pada tahun 1975 didirikan Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis 
dengan mengelola pendidikan tingkat akademi dan pada tahun 1979 
mengelola pendidikan jenjang S1. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 
1980 dan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1982, 
Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS) diubah menjadi Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) sebagaimana tertuang dalam Surat 
Keputusan Rektor IKIP Bandung No. 302/PT.25.R/E/1983 tanggal 24 
Januari 1983. Fakultas ini membina Jurusan/Program Studi sebagai 
berikut: 
1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1, D3, dan D2 
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah S1 dan D2 
3. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris S1, D3, dan D2 
4. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, yang terdiri atas: 

a. Program Pendidikan Bahasa Jerman S1 
b. Program Pendidikan Bahasa Arab S1 
c. Program Pendidikan Bahasa Jepang S1 
d. Program Pendidikan Bahasa Perancis S1 

5. Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Ukir Kayu dan Keramik 
yang terdiri atas: 
a. Program Pendidikan Seni Rupa S1, D3, dan D2 
b. Program Pendidikan Kerajinan Ukir Kayu dan Keramik D3/D2 

6. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik memiliki 2 program 
yaitu: 
a. Program Pendidikan Seni Musik, D3, D2, dan D1 
b. Program Pendidikan Seni Tari D3, D2, dan D1 
Namun, secara bertahap jenjang D3, D2, dan D1 akhirnya ditutup 
sehingga pada tahun 1991 FPBS hanya mengelola jenjang S1. 

Berubahnya IKIP Bandung menjadi UPI berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 124 Tahun 1999 berimplikasi terhadap perubahan 
lembaga FPBS terutama dalam menyongsong proses pengembangan 
dan perluasan peran (wider mandate) perguruan tinggi. Oleh sebab itu, 
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pada tahun 1999 FPBS membuka Program Studi Nonkependidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia S1 serta Program Studi Nonkependidikan 
Bahasa dan Sastra Inggris S1 berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 
283/Dikti/Kep/1999. 

Pada era perubahan PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara 
(BHMN), khususnya ketika UPI berubah menjadi PT BHMN berdasarkan 
PP No. 6 Tahun 2004, pada tahun 2007 Program Studi Pendidikan Bahasa 
Jerman, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, dan Bahasa Perancis yang dahulu 
menjadi bagian dari Jurusan Pendidikan Bahasa Asing dikembangkan 
menjadi jurusan yang mandiri sehingga namanya berubah menjadi 
Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman (SK Rektor No. 0971/H40/KL/2008, 
tgl. 22 Februari 2008), Jurusan Pendidikan Arab (0972/H40/KL/2008, tgl. 
22 Februari 2008), Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 
(0973/H40/KL/2008, tgl. 22 Februari 2008), dan Jurusan Pendidikan 
Bahasa Perancis (0974/H40/KL/2008, tgl. 22 Februari 2008). Selain 
Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Jurusan Pendidikan Sendratasik (Seni 
Drama, Tari, dan Musik) pun mengalami perubahan yang sama menjadi 
Pendidikan Seni Musik (SK Rektor No. 1324/H40/KL/2009, tgl. 5 Maret 
2009) dan Jurusan Pendidikan Seni Tari (1325/H40/KL/2009, tgl. 5 Maret 
2009). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2014 
tentang Statuta UPI, secara khusus, telah menandai suatu momentum 
perubahan penting dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan 
di UPI secara mandiri. Penetapan UU Dikti dan PP tentang Statuta UPI 
merupakan produk hukum yang secara regulatif telah mengikat UPI 
sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh) untuk 
melakukan perubahan yang mengarah pada penyempurnaan sosok UPI 
menjadi perguruan tinggi yang  otonom  dengan  tata  kelola  yang  
baik, good university governace. Transisi governace yang diamanatkan 
dalam Statuta UPI itu, secara bertahap dan sistematis, tengah dilakukan, 

baik yang menyangkut aspek peningkatan kualitas akademik maupun 
yang menyangkut aspek pemantapan manajemen penyelenggaraan 
universitas. 

Perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan sosok UPI ke depan 
telah ditransformasikan dalam bentuk penyusunan struktur organisasi 
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dan tata kerja (SOTK) UPI PTN bh. Dengan struktur yang baru ini, 
organisasi UPI diharapkan menjadi lebih lincah, ramping dan kaya fungsi 
sehingga dapat menjadi mesin penggerak dalam penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang 
produktif dan bermutu. Secara keseluruhan, struktur organisasi UPI 
disusun dengan menerapkan prinsip shared governance dan 
mencerminkan kolegialitas akademik. 

Sampai dengan tahun 2014 FPBS UPI mengembangkan disiplin 
ilmu kependidikan dan pendidikan disiplin ilmu jenjang S1 yang berada 
di Jurusan/Program Studi berikut: 
1. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia 
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah 
3. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

 Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris 
4. Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 
5. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
6. Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 
7. Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis: 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis 
8. Jurusan Pendidikan Seni Rupa: 

 Program Studi Pendidikan Seni Rupa 
9. Jurusan Pendidikan Seni Tari: 

      Program Studi Pendidikan Seni Tari 
10. Jurusan Pendidikan Seni Musik: 

 Program Pendidikan Seni Musik. 
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Sejalan dengan perkembangan institusi UPI  dalam 
menciptakan Good University Governance, pada Desember 2014 
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni melahirkan fakultas baru yang 
merupakan embrio dari Prodi Pendidikan Seni (Tari, Musik, dan Rupa). 
Fakultas baru tersebut diberi nama Fakultas Pendidikan Seni dan Desian 
(FPSD). Berdasarkan Peraturan Rektor UPI Nomor 7676/UN40/HK/2014 
tanggal 22 Desember 2014, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni diubah 
menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (tetap disingkat FPBS). 
Dengan demikian, jumlah Departemen/Prodi yang berada di bawah 
naungan FPBS menjadi 7 Departemen, dan 9 Prodi dengan rincian 
sebagai berikut. 
1. Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia 
2. Departemen Pendidikan Bahasa Sunda 
3. Departemen Pendidikan Bahasa Inggris 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

 Program Studi Bahasa dan sastra Inggris 
4. Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 
5. Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
6. Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 
7. Departemen/Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis 

 
Namun, bersamaan dengan pemekaran Fakultas Pendidikan 

Bahasa dan Seni menjadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra dan 
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), pada tahun berikutnya 
FPBS juga membuka program studi baru, yaitu Program Studi 
Pendidikan Bahasa Korea, sehingga sampai saat ini secara keseluruhan 
program studi di FPBS berjumlah 10 program studi. 

 
Program studi di FPBS kembali bertambah ketika universitas 

memberlakukan kebijakan program studi terintegrasi. Adapun yang 
dimaksud dari intergrasi ini adalah untuk menyatukan 
penyelenggarakan sistem tata kelola Program Sarjana, Magister, dan 
Doktor sesuai dengan tuntutan dan sistem akademik dengan tujuan 
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untuk memperkokoh keutuhan keilmuan dan kompetensi yang dibina 
dan/atau dikembangkan suatu Prodi, serta meningkatkan mutu 
akademik dan/atau mutu Prodi. 

 
Sampai dengan saat ini, ada 4 program studi pascasarjana yang 

sudah diintegrasikan ke FPBS, yaitu: 
1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk program magister 
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk program doktor 
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab untuk program magister 

4. Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis untuk program magister. 
 
Meningkatnya peran FPBS tersebut berimplikasi pada tuntutan 

untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UPI serta mewujudkan visi, misi, 
dan tujuan FPBS secara konsekuen. Untuk itulah arah kebijakan FPBS 
lima tahun ke depan (2021-2025) dirangkum dalam Rencana Strategis 
(Renstra). Renstra FPBS ini pada intinya adalah penjabaran dan 
implementasi Renstra UPI Tahun 2021-2025. 

 
Renstra FPBS UPI berisi tugas, fungsi, visi, misi, analisis situasi, 

tujuan, sasaran, strategi, dan program yang direncanakan mulai tahun 
2016 sampai dengan 2020. Renstra ini diharapkan dapat menjadi suatu 
dokumen kompehensif, menjamin konsistensi dalam perumusan 
masalah, perencanaan, dan kebijakan, pembuatan strategi, hingga 
pemilihan strategi sesuai dengan visi universitas, A Leading and 
Outstanding University, dalam mewujudkan World Class University. 
Kajian isi Renstra sebagaimana disebutkan di atas akan menjadi acuan 
dan pegangan bagi sivitas akademika FPBS yaitu jurusan dan program 
studi serta unsur-unsur pendukung administratif di fakultas (Subbag 
Akademik dan Kemahasiswaan, Subbag Keuangan dan Kepegawaian, 
serta Subbagian Umum dan Perlengkapan) dalam melaksanakan tugas- 
tugas penyelenggaraan pendidikan. 

 
Renstra FPBS UPI 2021-2025 juga dapat dijadikan tolok ukur 

pencapaian program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun 
(2021-2025) serta penilaian kinerja manajemen fakultas dalam 
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penyelenggaraan pendidikan universitas secara keseluruhan yang 
berdasarkan visi, misi, dan tujuan institusi tersebut. 

 
 

B. Capaian Kinerja Rencana Strategis FPBS Tahun 2016-2020 
 

Pengembangan Renstra FPBS UPI 2021-2025 merupakan 
gambaran dari capaian FPBS pada periode lima tahun sebelumnya yang 
merupakan turunan dari Renstra UPI 2016-2020. Bagian ini 
menggambarkan capaian implementasi kebijakan dan program kegiatan 
periode 2016-2020. 

 
 

Kebijakan 1: Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang 
berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung 
tinggi keberagaman 
 
Program pengembangan kegiatan akademik di lingkungan FPBS UPI, 
terutama yang dikoordinasikan oleh pimpinan fakultas, dilaksanakan 
dengan mengacu pada Rencana Strategis UPI 2016-2020. Kegiatan 
yang berbasis Renstra tersebut dilakukan berdasarkan indikator-
indikator monitoring pembelajaran, capaian jumlah lulusan dan 
yudisium/IPK lulusan, reviu kurikulum, pembinaan MKKF, Pembinaan 
PPL Kependidikan dan Nonkependidikan, pengembangan kemampuan 
akademik dosen, pengembangan prodi baru, pengembangan forum 
akademik, program FPBS Award, serta pembinaan jurnal ilmiah. 
 
Monitoring pembelajaran dilakukan untuk mengetahui ketercapaian 
kinerja PBM yang diselenggarakan oleh dosen guna mencapai standar 
kehadiran minimal 80% baik untuk dosen maupun mahasiswa. Pada 
umumnya tingkat kehadiran dosen dalam PBM sudah mencapai lebih 
dari 80% seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan UPI. Ketercapaian 80% kehadiran dosen dan mahasiswa 
dalam PBM tersebut secara langsung dapat berdampak pada proses 
percepatan kelulusan studi mahasiswa. Salah satu komponen penilaian 
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PBM dosen yang dinilai melalui survei kepuasan mahasiswa 
menunjukkan tingkat kepuasan lima tahun terakhir secara berurutan 
yaitu tahun 2016 mencapai 3,58; tahun 2017 mencapai 3,54; tahun 
2018 mencapai 3,67; tahun 2019 mencapai 3,81; dan tahun 2020 
mencapai 3,53. 

 

Dalam lima tahun terakhir, FPBS telah meluluskan mahasiswa 
sebanyak 2.986. Jumlah lulusan tersebut berimplikasi pada pencapain 
IPK/Yudisium lulusan yang merupakan sasaran akhir dari proses 
pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen pada setiap program 
studi. Angka capaian IPK/yudisium lulusan S1 lima tahun terakhir 
secara berurutan mencapai 3,33; 3,38; 3,41; 3,41; dan 3,48. Capaian 
angka IPK/Yudisium tersebut memenuhi dan melampaui target Renstra 
UPI 3,30. Pada Renstra 2021-2025 capaian angka jumlah lulusan dan 
IPK/Yudisium lulusan terus dipacu untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas. Strategi yang perlu dilakukan antara lain adalah 
menyosialisasikan pelaksanaan ujian sidang setiap bulan oleh setiap 
departemen/prodi. 
 
Reviu terhadap kurikulum senantiasa dilakukan oleh FPBS guna 
mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan oleh pimpinan 
departemen/program studi, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja 
sama. Reviu kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 
mahasiswa dan lulusan serta mengakomodasi perubahan zaman. Sejak 
dibentuknya kurikulum tahun 2013 dan 2018, FPBS bersama prodi 
telah melakukan penyesuaian kurikulum. 
 
Pembinaan Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) yang meliputi mata 
kuliah Literasi (2 sks) dan Teknologi Digital dalam Pembelajaran 
Bahasa (2 sks) yang terintegrasi ke dalam Kurikulum UPI 2018 terus 
dilakukan oleh manajemen fakultas guna memfasilitasi ketersediaan 
buku ajar yang menjadi referensi wajib bagi para mahasiswa. 
Penyusunan RPS dari kedua MKKF tersebut telah mengalami revisi 
beberapa kali guna menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa 
dan pemutakhiran materi ajar itu sendiri. Untuk menghasilkan materi 
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ajar yang berkualitas, manajemen fakultas memberikan tugas kepada 
para tim untuk Menyusun bahan ajar yang disesuaikan untuk 
pembelajaran synchronous maupun asynchronous dan melakukan 
reviu secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
tuntutan zaman. 
 
Pembinaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan dan 
Nonkependidikan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing terus 
dilakukan oleh pihak manajemen. PPL Kependidikan FPBS sudah 
memiliki mitra kerja sama dengan sekolah-sekolah dan dikoordinasikan 
oleh Divisi P2JK (diikuti oleh pengontrak MK PPL). Setiap semester 
sekitar 570 mahasiswa FPBS mengikuti PPL Kependidikan. Sementara 
itu, PPL Nonkependidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
nonkependidikan, proses PPL Nonkependidikan dilakukan di lembaga 
nonsekolah (instansi pemerintah, swasta, dan dunia industri). Rata-rata 
jumlah mahasiswa yang mengikuti PPL Nonkependidikan tersebut 
sebanyak 160 orang setiap semester. Pelaksanaan PPL 
Nonkependidikan di FPBS pada prinsipnya masih menyisakan persoalan 
karena sistem pengelolaan PPL Nonkependidikan secara sentralisasi 
belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, model pengelolaan PPL 
Nonkependidikan desentralisasi  oleh  fakultas  terus  dikembangkan  
dengan  pihak prodi terkait guna mengurangi permasalahan yang 
terjadi. 
 
Pengembangan kemampuan akademik dosen dilakukan oleh fakultas 
melalui program pelatihan penyusunan materi ajar melalui Learning 
Management System (LMS) dan pelatihan microlearning dalam 
penyusunan bahan ajar untuk perkuliahan daring menggunakan media 
internet. Program LMS ini dilakukan sejalan dengan kebijakan universitas 
dalam pengembangan materi pembelajaran berbasis ICT. FPBS telah 
melaksanakan program secara rutin tiap tahun yang bekerja sama 
dengan pihak terkait di UPi, seperti Direktorat STI dan Program Studi 
Perpustakaan dan Sistem Informasi FIP UPI. Setiap pelaksanaan 
pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh dosen yang berminat. Mengingat 
pentingnya LMS bagi setiap dosen, pada periode lima tahun ke depan 
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FPBS akan terus memprogramkan LMS tersebut agar setiap dosen siap 
melaksanakan PBM berbasis ICT. 
 
Seluruh program studi yang ada di FPBS telah terakreditasi oleh BAN PT 
dan 3 (tiga) departemen telah mendapatkan akreditasi internasional 
ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges & 
Universities), yaitu Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, 
Departemen Pendidikan Bahasa Arab, Departemen Pendidikan Bahasa 
Jepang). Tahun 2021, 4 (empat) prodi akan divisitasi oleh Akreditasi 
Internasional AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation 
of Study Programs) yaitu Pendidikan Bahasa Jerman, Pendidikan Bahasa 
Inggris S1, S2, dan S3) dan saat ini sedang penyiapan Self Evaluation 
Report (SER) untuk klaster bahasa yang terdiri atas 4 (empat) 
departemen, yaitu Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia, 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, Departemen Pendidikan Bahasa 
Arab, dan Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, dan tahun 2021 akan 
ada  visitasi   AUN   QA   (ASEAN   University   Network-Quality 
Assurance untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Berikut ini 
daftar nilai akreditasi dari BAN PT yang diperoleh departemen/program 
studi di lingkungan FPBS. 
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Tabel 1 
Daftar Nilai Akreditasi Prodi FPBS UPI 

 

No. Program Studi Peringkat No. SK BAN-PT 
Tanggal 

Kedaluwarsa 

1 Pend. Bahasa dan 
Sastra Indonesia S1 

A 2058/SK/BAN- 
PT/Akred/S/VI/2017 

2022-06-20 

2 Bahasa dan Sastra 
Indonesia S1 

A 3228/SK/BAN- 
PT/Akred/S/XII/2016 

2021-12-27 

3 Pend. Bahasa Sunda S1 A 3010/SK/BAN- 
PT/Akred/S/XI/2018 

2023-11-06 

4 Pend. Bahasa Inggris 
S1 

A 3463/SK/BAN- 
PT/Akred/S/IX/2017 

2022-09-26 

5 Bahasa dan Sastra 
Inggris S1 

B 6958/SK/BAN-PT/Ak- 
PPJ/S/XI/2020 

2025-10-25 

6 Pend. Bahasa Jerman 
S1 

A 1547/SK/BAN- 
PT/Akred/S/VIII/2016 

2021-08-11 

7 Pend. Bahasa Arab S1 A 1825/SK/BAN- 
PT/Akred/S/IX/2016 

2021-09-02 

8 Pend. Bahasa Jepang 
S1 

A 1680/SK/BAN- 
PT/Akred/S/VIII/2016 

2021-08-26 

9 Pend. Bahasa Perancis 
S1 

A 1546/SK/BAN- 
PT/Akred/S/VIII/2016 

2021-08-11 

10 Pend. Bahasa Korea S1 B 4598/SK/BAN- 
PT/Akred/S/XI/2019 

2024-11-13 

11 Pend. Bahasa Inggris 
S2 

A 959/SK/BAN- 
PT/Akred/M/IV/2018 

2023-04-03 

12 Pend. Bahasa Arab S2 A 1461/SK/BAN- 
PT/Akred/M/V/2019 

2024-05-08 

13 Pend. Bahasa Perancis 
S2 

B 843/SK/BAN- 
PT/Akred/M/III/2018 

2023-03-20 

14 Pend. Bahasa Inggris 
S3 

A 2900/SK/BAN- 
PT/Akred/D/VIII/2017 

2022-08-15 

(sumberhttps://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php) 
 

 
 
 

http://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php)
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Sistem Manajemen FPBS telah resmi memiliki dan menjalankan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM), mulai dari ISO 9001:2008 hingga kini ISO 
9001 : 2015 di bidang layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, 
dan fasilitas sejak tahun 2013 hingga kini. Di dalam SMM ISO tersebut 
terdapat sejumlah prosedur dan instruksi kerja yang harus selalu 
dipatuhi dan diimplementasikan oleh unit-unit yang terkait. Tujuan dari 
implementasi SMM ISO FPBS 9001:2015 ini adalah untuk meningkatkan 
dan mengawal mutu layanan secara terus-menerus (Continuous Quality 
Improvement) dalam hal layanan administrasi akademik, 
kemahasiswaan, fasilitas, maupun layanan PBM, yang harus dilakukan 
oleh pimpinan fakultas, pimpinan departemen/prodi, staf administrasi, 
maupun dosen. 
 
Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 
126/P/2010/Tahun 2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG 
bagi guru dalam jabatan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
No. 052/P/2011/Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional No. 126/P/2010, UPI ditunjuk sebagai salah 
satu LPTK yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru 
(PPG). Sampai dengan tahun 2019, terdapat 5 (lima) departemen 
penyelenggara PPG yaitu, Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Departemen Pendidikan Bahasa Daerah, Departemen 
Pendidikan Bahasa Inggris, Departemen Pendidikan Bahasa Jerman, dan 
Departemen Pendidikan Bahasa Perancis. 
 
Pembinaan forum akademik FPBS UPI salah satunya dilaksanakan 
dengan menyelenggarakan kegiatan forum ilmiah. FPBS telah 
menyelenggarakan 11 kali forum ilmiah secara berturut-turut. Forum 
ilmiah ini bertujuan untuk memfasilitasi para dosen yang baru 
memperoleh gelar Doktor untuk mempresentasikan karya ilmiah hasil 
penelitiannya. Selain itu, forum ilmiah bertujuan untuk memfasilitasi 
komunitas guru, peneliti, dan pemerhati bidang bahasa, 
 
Pembinaan forum akademik FPBS UPI salah satunya dilaksanakan 
dengan menyelenggarakan kegiatan forum ilmiah. FPBS telah 
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menyelenggarakan 11 kali forum ilmiah secara berturut-turut. Forum 
ilmiah ini bertujuan untuk memfasilitasi para dosen yang baru 
memperoleh gelar Doktor untuk mempresentasikan karya ilmiah hasil 
penelitiannya. Selain itu, forum ilmiah bertujuan untuk memfasilitasi 
komunitas guru, peneliti, dan pemerhati bidang bahasa, sastra, dan seni. 
Forum ini diselenggarakan setiap bulan Oktober dalam bentuk seminar 
nasional. Sejak tahun 2010, Forum Ilmiah FPBS UPI ditingkatkan dalam 
bentuk seminar internasional. Kemudian mulai tahun 2017 berubah 
nama menjadi Konferensi Internasional Bahasa, Sastra Budaya, dan 
Pendidikan (International Conference on Language, Literature, Culture, 
and Education atau ICOLLITE) dengan luar prosiding terindeks. 

 

Kebijakan 2: Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset 
unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian 
isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional 
 
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen, 
baik yang dibiayai oleh UPI maupun lembaga lain, FPBS UPI 
menyelenggarakan kegiatan lokakarya penyusunan proposal penelitian. 
Kegiatan ini bertujuan agar terjaring sebanyak mungkin proposal 
penelitian yang dibuat oleh dosen. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah mendatangkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang 
penelitian, baik yang berasal dari lingkungan UPI maupun luar UPI 
(Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional).  
 
Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh para dosen meliputi penelitian 
hibah kompetitif UPI dan hibah kompetitif nasional yang di tahun 2020 
berjumlah 74 judul yang dikoordinasikan oleh LPPM UPI. Mengingat 
masih minimnya jumlah judul penelitian tersebut jika dibandingkan 
dengan jumlah dosen saat ini (160 orang), pada Renstra 2021-2025 
program penelitian terus perlu mendapat perhatian agar Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan konsisten oleh dosen. Upaya 
mendiseminasikan hasil penelitian kepada pihak terkait belum dapat 
sepenuhnya dilakukan mengingat masih terbatasnya kerja sama 
penelitian antara FPBS dan lembaga pengguna. 
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Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian para dosen, FPBS UPI 
memiliki jurnal bernama ‘Jurnal Pendidikan Bahasa & Sastra’. Jurnal 
dengan nomor ISSN 1412 – 0712 ini merupakan jurnal berkala ilmiah 
yang memublikasikan hasil penelitian dan pemikiran di bidang bahasa, 
sastra, dan pembelajarannya yang dikelola dengan melibatkan beberapa 
mitra bestari. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali setahun (bulan April dan 
Oktober) dengan jumlah halaman kurang lebih 120 halaman. 
 
Penerbitan jurnal Bahasa dan Sastra dilakukan atas kerja sama Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) UPI dengan The Association of 
Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia (TEFLIN). Penulis 
untuk jurnal ini berasal dari lingkungan FPBS dan luar UPI. Jurnal ini 
telah memiliki versi daring yang dikelola melalui OJS (open journal 
systems) pada laman e journal.upi.edu, dan sejak tahun 2016 sudah 
terindeks DOAJ (Directory of Open Acces Journals), yang merupakan 
pengakuan internasional. 
 

 
Gambar 1. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 
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Beberapa departemen/prodi di lingkungan FPBS memiliki jurnal yang 
terakreditasi SINTA. Seluruh jurnal ini dikelola melalui OJS (open journal 
systems) pada laman e journal.upi.edu, 

 

 

 
Gambar 2. Jurnal Francisola dan Lokabasa 

 
 

  
 
Gambar 3. Jurnal Japanedu dan Passage 
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Kebijakan 3: Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian 
kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan 
inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan 
disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat 

 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen saat ini 
pada dasarnya mengacu pada program yang dikembangkan oleh 
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset 
dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam rangka 
menjaring proposal pengabdian tersebut, FPBS melaksanakan kegiatan 
lokakarya penyusunan proposal pengabdian. Jika dibandingkan dengan 
penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen 
FPBS relatif masih minim. Setiap tahun pengabdian yang dibiayai oleh 
lembaga donor berkisar 26 judul yang dilaksanakan oleh 146 orang 
dosen. Perlu upaya meningkatkan daya saing pelaksanaan pengabdian 
ini baik dilakukan oleh departemen/prodi, fakultas maupun universitas. 
Selain itu, FPBS juga telah mengeluarkan jurnal DIMASTRA yang 
mengkhususkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
telah terbit di bulan Oktober 2020 untuk edisi pertama. 

 

 

Gambar 4. Jurnal Dimastra 
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Kebijakan 4: Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan 
kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta 
meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni 

 

Kebijakan dalam bidang kemahasiswaan berorientasi kepada 
peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan untuk 
mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna memperoleh 
dan memperkaya kompetensi profesional, kepribadian dan sosial yang 
mantap menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan tersebut terfokus 
pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat dan bakat, 
pengembangan kepribadian, peningkatan penalaran dan keilmuan, 
ketakwaan, etika dan estetika, kesejahteraan, dan peran serta dukungan 
alumni untuk pengembangan UPI. Kebijakan tersebut 
diimplementasikan pada sejumlah program kegiatan sebagai berikut. 

 
Penataan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Penataan manajemen Ormawa/UKM di lingkungan FPBS UPI 
dilaksanakan setiap periode oleh masing-masing Himpunan Mahasiswa 
Departemen (HMD) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan UKM 
(Unit Kegiatan Mahasiswa) yang bertujuan untuk membentuk 
kepengurusan baru Ormawa sebagai langkah regenerasi, mengevaluasi 
hasil yang diperoleh pada kepengurusan lama sebagai bentuk refleksi 
untuk memproyeksikan langkah-langkah yang lebih baik di masa depan, 
dan merancang serta merumuskan AD/ART Baru. Kegiatan tersebut 
diimplementasikan pada sejumlah kegiatan berupa Musyawarah 
Mahasiswa (Mumas) dan Sidang Umum MPM serta Musyawarah Adat 
(Mudat) yang dilaksanakan UKM Pecinta Alam MAPAD Purpala FPBS UPI. 

 
Pelaksanaan Kegiatan Ormawa/UKM 
Pembinaan dan Pengembangan kemahasiswaan FPBS mengacu kepada 
Rencana Strategis (Renstra) dan kebijakan kemahasiswaan UPI 2016-
2020. Pelaksanaan kegiatan Ormawa dan UKM meliputi kegiatan 
kompetisi, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dan pelatihan, 
seni dan budaya, olahraga, penalaran, minat, dan bakat, serta 
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keagamaan. Frekuensi keseluruhan kegiatan setip tahun mencapai 70- 
80 kali. 
 
Peran Fakultas dalam kaitannya dengan Program kegiatan tersebut di 
atas berupa fasilitas dan koordinasi pemberian bantuan dana kegiatan, 
proses perizinan kegiatan, serta pembimbingan dengan menunjuk 
sejumlah Dosen Pembimbing Kemahasiswaan (Ormawa dan UKM) yang 
disahkan melalui Surat Keputusan Dekan sehingga terjalin hubungan 
serta terkoordinasinya antara Fakultas dengan Ormawa. 

 

Penyelenggaraan Sosialisasi, Pelatihan dan Workshop Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah Mahasiswa 
Dalam rangka persiapan untuk menghadapi kegiatan kompetisi 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat nasional yang 
diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
maka dipandang perlu diadakannya suatu kegiatan ilmiah yang dapat 
mendukung serta memotivasi para mahasiswa agar ikut berperan serta 
pada kegiatan tersebut. Dari pemikiran tersebut maka FPBS UPI telah 
memfasilitasi para mahasiswa dengan menyelenggarakan kegiatan 
Sosialisasi, Pelatihan dan Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah 
berdasarkan Pedoman PKM dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini 
bertujuan untuk lebih memotivasi para mahasiswa sehingga karya tulis 
mereka lebih matang, berkualitas dan sesuai dengan rambu-rambu pada 
Pedoman PKM serta mampu lolos seleksi untuk didanai oleh Ditjen 
Belmawa dan lolos sampai ke PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat 
Nasional). 

 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM merupakan salah satu bentuk 
upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
meningkatkan kualitas peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi 
agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
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kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Kegiatan PKM 
juga merupakan salah satu program unggulan Ditjen Belmawa dan 
menentukan pemeringkatan universitas di tingkat nasional. 
 
Tahun 2018 untuk pendanaan 2019 FPBS UPI mengusulkan 93 proposal 
PKM (daftar terlampir) yang terdiri atas 37 proposal PKM bidang 
Penelitian (PKM-P), 38 proposal PKM bidang Kewirausahaan (PKM-K), 
17 proposal PKM bidang Pengabdian pada Masyarakat (PKM- M), 1 
proposal PKM Bidang Teknik (PKM-T), dan 2 proposal PKM Bidang Karya 
Cipta (PKM-KC). Dari 93 proposal yang diusulkan, hanya 5 proposal yang 
lolos seleksi dan menerima hibah PKM 5 Bidang, dan penelitiannya 
didanai pada tahun 2018. Yang lolos ke PIMNAS ada 1 kelompok. 
 
Tahun 2019 untuk pendanaan 2020 FPBS UPI mengusulkan 116 
proposal PKM (daftar terlampir) yang terdiri atas 37 proposal PKM 
bidang Penelitian (PKM-P), 38 proposal PKM bidang Kewirausahaan 
(PKM-K), 17 proposal PKM bidang Pengabdian pada Masyarakat (PKM- 
M), 1 proposal PKM Bidang Teknik (PKM-T), dan 2 proposal PKM Bidang 
Karya Cipta (PKM-KC). Dari 116 proposal yang diusulkan, hanya 4 
proposal yang lolos seleksi dan menerima hibah PKM 5 Bidang, dan 
penelitiannya didanai pada tahun 2020. Yang lolos ke PIMNAS ada 1 
kelompok. Pada tahun 2020, karena sedang dalam masa pandemik 
Covid-19, seluruh rangkaian kegiatan PKM, baik di tingkat Fakultas, 
Universitas maupun Nasional dilaksanakan secara daring. 

 

Penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merupakan salah satu 
program unggulan Ditjen Belmawa Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang turut menentukan pemeringkatan universitas di 
tingkat nasional. Kegiatan seleksi mahasiswa berprestasi merupakan 
bentuk pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil 
mencapai prestasi akademik tinggi dalam bidang ilmu yang ditekuninya, 
berjiwa Pancasila, dan aktif dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler 
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sehingga patut dijadikan kebanggaan oleh perguruan tinggi yang 
bersangkutan. Proses kegiatan ini terdiri atas penulisan dan presentasi 
makalah ilmiah, tes lisan bahasa Inggris, dan interviu serta evaluasi 
kegiatan intra dan ekstrakurikuler. FPBS UPI menyelenggarakan 
kegiatan Seleksi dan Presentasi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas 
(FPBS) tiap tahun yang diikuti oleh masing-masing 1 orang peserta 
perwakilan dari departemen/program studi. Seleksi mawapres tersebut 
menghasilkan mahasiswa berprestasi peringkat I s.d. III. Selanjutnya 
mahasiswa berprestasi peringkat I mewakili FPBS pada seleksi 
mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir, perwakilan Mahasiswa Berprestasi FPBS selalu menempati 
peringkat 5 Besar pada seleksi Mahasiswa Berprestasi tingkat Universitas 
di UPI. 

 

Melaksanakan Program Bimbingan Karir bagi Mahasiswa Tingkat 
Akhir 
Program Bimbingan Karir ini merupakan kegiatan pembekalan bagi 
mahasiswa calon wisudawan. Kegiatan ini diselenggarakan 3 kali dalam 
setahun bekerjasama dengan UPT Layanan Bimbingan dan Konseling 
yang sekarang menjadi Badan Bimbingan dan Konseling serta 
Pengembangan Karir (BKPK). Peserta yang menjadi sasaran pada 
kegiatan ini adalah calon wisudawan. Bimbingan karir dimaksud 
bertujuan untuk melengkapi dan menambah wawasan bagi mahasiswa 
setelah menyelesaikan studinya agar kelak manjadi manusia yang 
berhasil dan berkarier serta mampu mengembangkan dan mengamalkan 
ilmu pengetahuannya. Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Karir di 
FPBS selalu melibatkan narasumber dari Badan BKPK dan narasumber 
internal dari FPBS. Pada tahun 2020, karena terjadinya wabah Covid-19, 
rangkaian kegiatan bimbingan karir seluruhnya dilaksanakan secara 
daring melalui aplikasi Zoom dan sejenisnya. 

 
Melaksanakan Program Tracer Study terhadap Alumni 
Program Tracer Study merupakan salah satu kegiatan yang sangat 
penting untuk melihat keberhasilan para alumni setelah menyelesaikan 
program pendidikan mereka di FPBS. Program tracer study secara umum 
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diselenggaran oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Badan BKPK UPI. 
Untuk di tingkat fakultas, FPBS melakukan kegiatan sejenis tracer study 
melalui survey yang dikirimkan kepada para calon wisudawan pada 
kegiatan bimbingan karir mahasiswa calon wisudawan. Survey tersebut 
mencakup pendataan pengalaman bekerja sebelum dan setelah lulus 
serta kepuasan terhadap layanan pendidikan dan layanan fakultas. 

 
Ikatan Alumni 
Alumni merupakan bagian penting dari suatu universitas. Keberhasilan 
proses pendidikan di universitas dapat dilihat salah satunya dari 
keberhasilan alumninya. Oleh karena itu, setiap universitas perlu 
memiliki akses terhadap jaringan alumninya untuk berkomunikasi dan 
bersinergi memajukan lembaganya. memiliki kepenguruan Ikatan 
Keluarga Alumni (IKA) UPI di seluruh Indonesia. IKA UPI cukup banyak 
terlibat dalam berbagai kegiatan UPI baik dalam kegiatan akademik, 
kemahasiswaan, pengembangan SDm maupun terkait pendanaan. FPBS 
juga memiliki wadah komunikasi alumni berupa Ikatan Keluarga Alumni 
(IKA) UPI Komisariat FPBS. Kepengurusan IKA FPBS secara terbentuk 
pada tahun 2020 melalui musyawarah yang dilakukan secara daring. Ke 
depannya, IKA FPBS diharapkan dapat bersinergi dengan pihak Fakultas 
untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program FPBS baik di 
bidang akademik, kemahasiswaan dan pengembangan karir alumni 
FPBS. 

 

Penyelenggaraan National University Debating Championship (NUDC) 

Kegiatan Natonal University Debating Championship (NUDC) 
merupakan salah satu lomba penting dari Ditjen Belmawa yang cukup 
menentukan pemeringkatan universitas di tingkat nasional. Kegiatan 
ini merupakan lomba debat berbahasa Inggris antar-mahasiswa dengan 
menggunakan sistem British Parliamentary (BP). Lomba NUDC 
dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat fakultas, universitas, 
LL-Dikti dan nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional 
(Puspresnas) Ditjen Belmawa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. FPBS selalu terlibat dalam kegiatan NUDC di UPI baik 
sebagai panitia maupun peserta. Pada tahun 2018, tercatat 2 (dua) 
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orang mahasiswa FPBS mewakili UPI pada lomba tingkat LL-Dikti dan 
NUDC tingkat nasional. Salah seorang mahasiswa FPBS menjadi 4th Best 
Novice Speaker pada NUDC tingkat nasional. Pada NUDC tahun 2019, 
FPBS kembali mengirimkan 2 (dua) orang wakil mahasiswa mewakili 
UPI ke tingkat LL-Dikti dan tingkat nasional. Khusus tahun 2020, karena 
terjadi pandemi Covid-19, seluruh rangkaian kegiatan NUDC 
diselenggarakan secara daring. Ke depannya, untuk meningkatkan 
prestasi mahasiswa dalam lonba NUDC perlu diselenggarakan sosialiasi 
dan pelatihan NUDC secara sistematis dan terstruktur bagi mahasiswa 
yang berminat di bidang debat berbahasa Inggris bekerjasama dengan 
UKM English Debating Society (EDS) di tingkat UPI dan perlu didukung 
oleh Program Studi masing-masing. 

 
Penyelenggaraan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 

Kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) merupakan 
salah satu lomba penting dari Ditjen Belmawa yang turut menentukan 
pemeringkatan universitas di tingkat nasional. Kegiatan KDMI 
merupakan lomba debat berbahasa Indonesia antar-mahasiswa dengan 
menggunakan sistem Australian Parliamentary (AP). Lomba KDMI 
dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat fakultas, universitas, 
LL-Dikti dan nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional 
(Puspresnas) Ditjen Belmawa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Lomba KDMI masih relatif baru yakni mulai tahun 2018. 
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, FPBS selalu terlibat dalam kegiatan KDMI 
di UPI baik sebagai penyelenggara maupun peserta. Sejak tahun 2018, 
FPBS selalu memiliki mahasiswa yang lolos menjadi anggota tim KDMI 
UPI. 

 

Pada tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19, seluruh rangkaian 
kegiatan KDMI dilaksanakan secara daring. Untuk meningkatkan 
prestasi mahasiswa dalam lomba KDMI pada masa yang akan datang 
perlu diselenggarakan sosialiasi dan pelatihan KDMI bagi mahasiswa 
yang berminat di bidang debat berbahasa Indonesia dan perlu didukung 
oleh masing-masing Program Studi di FPBS. 
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Penyelenggaraan Kompetisi Duta Bahasa 
Kegiatan Kompetisi Duta Bahasa merupakan salah satu lomba penting 
dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 
pelaksanaannya, lomba Duta Bahasa diselengarakan oleh Balai Bahasa 
tingkat Kota/Kabupaten dan Balai Bahasa tingkat Provinsi. Pada tingkat 
nasional, lomba Duta Bahasa diselenggarakan oleh Badan Bahasa. FPBS 
setiap tahun selalu memiliki mahasiswa yang menjadi peserta Duta 
Bahasa dan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memiliki Duta 
Bahasa tingkat nasional. Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 
dalam lomba Duta Bahasa pada masa yang akan datang perlu 
diselenggarakan sosialiasi dan pelatihan yang mendukung keberhasilan 
program Duta Bahasa bagi mahasiswa FPBS secara terstruktur dan perlu 
didukung oleh masing-masing Program Studi di FPBS. 

 

Penyelenggaraan Pembinaan Kepemimpinan Ormawa 
Sesuai dengan Renstra UPI 2016-2020, salah satu dari bagian kebijakan 
UPI di bidang kemahasiswan adalah pembinaan dalam bidang 
kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Setiap tahun, FPBS melalui 
ormawa di tingkat Fakultas dan Program Studi selalu menyelengarakan 
kegiatan pembinaan kepemimpinana dan wawasan kebangsaan 
mahasiswa dengan mengundang berbagai narasumber dari lingkungan 
UPI maupun dari luar UPI. Pada tahun 2020, karena terjadinya pandemi 
Covid-29, seluruh kegiatan pembinaan kepemimpinan mahasiswa di 
lingkungan FPBS UPI diselenggarakan secara daring. Untuk pembinaan 
kepemimpinan mahasiswa ke depan perlu diselenggarakan lebih banyak 
kegiatan pembinaan kepemimpinan mahasiswa untuk meningkatkan 
kualitas kepemimpinan Ormawa/UKM serta untuk mengetahui 
wawasan dan kapasitas para pimpinan ormawa dalam pengelolaan 
manajemen keorganisasian. 

 

Kesejahteraan Mahasiswa 
Salah satu faktor penunjang keberhasilan studi mahasiswa adalah 
pemberian kesejahteraan yang berfungsi di antaranya untuk membantu 
para mahasiswa dalam menanggulangi biaya pendidikan berupa 
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pemberian beasiswa serta bantuan dana santunan 
kesehatan/kecelakaan atau kematian. 
 
Beasiswa 
Pada tahun 2020 jumlah yayasan atau lembaga pemberi beasiswa yang 
disalurkan melalui UPI sebanyak 8 lembaga/yayasan seperti Beasiswa 
Bidikmisi, Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Biaya 
Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA), Beasiswa PT 
Gudang Garam, KSE/BNI, Bea Jabar Tema B, Beasiswa Bawaku, dan 
Beasiswa Gubernur Jawa Barat. Jumlah penerima beasiswa FPBS setiap 
tahun berkisar antara 300-400 orang. 

 

Bantuan UKT 
UPI memiliki komitmen untuk membantu mahasiswa agar tetap 
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studinya. Salah satu bentuk 
bantuan yang diberikan oleh UPI adalah berupa bantuan/ keringanan 
pembayaran UKT. FPBS setiap semester selalu memberikan bantuan bagi 
mahasiswa untuk meringankan pembayaran UKT. Pemberian bantuan 
subsidi pembayaran UKT dilaksanakan dengan melalui mekanisme yang 
ditentukan oleh UPI yaitu mahasiswa melakukan pendaftaran 
permohonan bantuan UKT dan wawancara/verifikasi kemampuan 
membayar UKT. Pada tahun 2020, FPBS memberikan bantuan subsidi 
pembayaran UKT kepada 434 mahasiswa, terutama mahasiswa yang 
keluarganya secara ekonomi terdampak Covid-19. 
 
Pemberian Dana Santunan Kesehatan 
Setiap tahun FPBS menganggarkan dana santunan 
kesehatan/kecelakaan atau kematian yang diperuntukkan bagi 
mahasiswa yang terkena musibah. Pada tahun 2019 jumlah mahasiswa 
penerima dana bantuan santunan di lingkungan FPBS UPI sebanyak 2 
orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah mahasiswa yang mendapat 
bantuan dana santunan musibah sebanyak 3 orang. Selain itu, FPBS juga 
memberikan bantuan khusus kepada 196 orang. Hal ini dikarenakan 
adanya wabah Covid-19 di Indonesia. FPBS membentuk Satuan Tugas 
Covid-19 dan menyediakan dana bantuan khusus bagi para mahasiswa 
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FPBS yang terdampak Covid-19. Bentuk bantuan tersebut berupa 
pemberian obat-obatan, bahan kebutuhan pokok dan alat kesehatan. 
Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan dalam 2 kali pemberian 
bantuan pada awal-awal masa pandemik Covid-19. 

 

Kebijakan 5: Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana 
dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam 
mendukung penyelenggaraan Tridarma untuk peningkatan 
kesejahteraan dan keunggulan universitas 

 
Sejak tahun 2016 FPBS telah menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan 
Tengah Tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan 
dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan Akhir 
Tahun Buku dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan 
keuangan disampaikan kepada Rektor, satu bulan setelah tahun buku 
ditutup. 
 
Tahun 2016 s.d. 2020 FPBS menganut sistem pembukuan 
anggaran/kameral (cash basis). Pelaporan keuangan dilakukan secara 
intranet melalui aplikasi SISDUK dan Laporan Kinerja Keuangan melalui 
aplikasi Monitoring dan Evaluasi. 
 
Pengelolaan keuangan Fakultas sesuai dengan aspek transparansi dan 
akuntabilitas, telah ditempuh dengan melalui pengawasan, baik 
pengawasan internal (SAI) maupun eksternal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Jenderal (Irjen) Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 
 
Kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan disesuaikan dengan 
program dan kebijakan Renstra UPI, sejak tahun 2010 program yang 
dilakukan FPBS UPI adalah mengembangkan sistem insentif untuk 
meningkatkan kinerja SDM dan menata sistem pengembangan karier. 
Program mengembangkan sistem insentif untuk meningkatkan kinerja 
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SDM dilakukan melalui kegiatan pemberian uang makan honorer, 
tunjangan pengelola anggaran, tunjangan manajemen, tunjangan 
tengah tahunan, gaji honorer, dan praktikum. Program penataan sistem 
pengembangan karier diimplementasikan pada kegiatan pemberian 
tunjangan prestasi kerja, tunjangan khusus/munggah, tunjangan 
tahunan/THR, dan tunjangan lembur. 
 
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan FPBS UPI pada tahun 2020 
dalam bidang kesejahteraan memenuhi target capaian kinerja kegiatan 
(100%). Hal itu didasarkan pada terealisasi dan terlaksananya seluruh 
kegiatan serta daya serap anggaran sampai dengan bulan Desember 
2020. 
 
SDM FPBS UPI tahun 2020 berjumlah 198 orang pegawai tetap (PNS), 
terdiri atas tenaga pendidik 160 orang, tenaga kependidikan 38 orang. 
Tenaga pendidik PNS 136 orang dan tenaga pendidik PT 19 orang, serta 
tenaga pendidik PTT 5 orang. Tenaga Kependidikan PNS 18 orang, 
pegawai tetap 6 orang, pegawai tidak tetap 14 orang, terdiri atas 11 
orang, dan 17 orang honorer administrasi yang tersebar di 10 program 
studi dan 3 sub bagian. 
 
Peningkatan kualifikasi akademik keadaan Desember 2020, baik tenaga 
pendidik maupun tenaga kependidikan dilakukan melalui studi lanjut. 
Tenaga kependidikan melalui pendidikan persamaan (SLTP, dan SLTA) 
dan pendidikan lanjutan S1, S2 dan S3. Tenaga pendidik melalui studi 
lanjut S3 sebanyak 37 orang, dan 4 orang tenaga kependidikan sedang 
studi S1. Dosen yang berkualifikasi S2 berjumlah 81 orang. 
 
Kebijakan bidang Penataan Sumber Saya Manusia difokuskan pada 
program meningkatkan kompetensi, kepribadian, sosial 
profesionalisme, budaya kerja, dan disiplin kerja yang tinggi dalam 
kaitannya dengan kapasitas membangun FPBS UPI dan meningkatkan 
kualifikasi, mutu, dan jumlah SDM. Kedua program tersebut 
diimplementasikan pada kegiatan membina kesadaran budaya kerja 
korporat yang difokuskan pada mutu layanan stratejik dari manajemen 
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dan front liner dan kegiatan peningkatan kualifikasi akademik dosen dan 
tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

Sertifikasi Dosen/Pendidik, sampai dengan tahun 2020 FPBS telah 
berhasil meluluskan 134 orang dosen untuk memperoleh sertifikat 
pendidik. Sebanyak 26 orang dosen belum menerima Sertifikat 
Dosen/Pendidik. Dosen yang sudah memiliki sertifikat Applied  Approach 
(AA) 15 orang. 
 
Bidang Aset, Fasilitas, dan TIK 
Subbag Aset, Fasilitas, dan TIK (kini menjadi Subbagian Umum dan 
Perlengkapan) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) UPI 
mengemban tugas untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan 
FPBS serta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dalam melaksanakan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokoknya serta sesuai 
dengan visi UPI yaitu UPI tampil menjadi satu-satunya lembaga 
pendidikan tinggi di Indonesia yang secara konsisten berkiprah dalam 
bidang pendidikan dan sejalan pula dengan cita-cita untuk menjadikan 
UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul (A Leading and Outstanding 
University). 
 
Manajemen umum dan perlengkapan FPBS saat ini diarahkan pada 
upaya peningkatan mutu layanan dalam hal fasilitas dan TIK. Bentuk 
layanan yang diberikan dalam penyediaan aset, fasilitas dan TIK tidak 
hanya kepada mahasiswa, akan tetapi juga kepada dosen dan pegawai. 
Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang dilayani merasa puas atas 
layanan yang diberikan. 
 
Berbagai upaya dilakukan oleh subbag Aset, Fasilitas, dan TIK FPBS 
untuk meningkatkan pelayanan, baik dalam hal memberikan layanan 
kegiatan operasional, pemeliharaan fasilitas yang ada, penciptaan 
sistem pengamanan kampus, penambahan fasilitas penunjang, 
penciptaan lingkungan kampus yang asri, penataan lahan parkir, 
pembuatan taman belajar, serta penyusunan rencana peningkatan 
kapasitas jaringan dan mutu kinerja TIK untuk kepentingan manajemen 
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dan akademik. 
 
Sejak tahun 2008 FPBS UPI memiliki tiga buah gedung baru yang megah 
dan dipergunakan untuk kegiatan pimpinan fakultas, kegiatan 
administrasi, kantor departemen/program studi, tempat perkuliahan 
serta laboratorium. Dua gedung (gedung B dan C) digunakan oleh FPBS 
dan satu gedung lainnya (gedung A) digunakan oleh FPSD. 
 
Untuk mendukung kebutuhan pengguna gedung tersedia pula 
prasarana di lingkungan FPBS yaitu satu ruangan basement untuk parkir 
mobil, satu area parkir mobil di sebelah Timur gedung dan satu area 
parkir di sebelah Barat gedung FPBS baru. Lingkungan FPBS saat ini 
cukup nyaman dan asri karena dikelilingi oleh pohon-pohon besar, 
taman, dan tanaman bunga yang berada di luar dan di dalam gedung. 
Untuk memberikan kenyamanan kepada mahasiswa agar dapat belajar 
di luar gedung, di sebelah Barat gedung FPBS terdapat taman belajar 
yang setiap hari dipergunakan secara silih berganti oleh mahasiswa. 
 
Gedung FPBS baru memiliki 135 ruangan yang terdiri atas ruang 
pimpinan fakultas, ruang administrasi seksi Keuangan dan SDM (kini 
menjadi subbagian Keuangan dan Kepegawaian), seksi Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan (kini menjadi subbagian Akademik dan 
Kemahasiswaan) dan subbag Aset, Fasilitas, dan TIK (kini menjadi 
subagian Umum dan Perlengkapan). Di dalam gedung baru ini juga 
terdapat tujuh (7) ruangan departemen, lima (5) ruang prodi, ruangan 
dosen pada masing-masing departemen, empat (4) ruangan 
Laboratorium Bahasa, tiga (3) ruang Microteaching satu (1), empat puluh 
enam (46) ruang kuliah, dua (2) ruang rapat, satu (1) buah auditorium, 
delapan (8) gudang, dan tiga (3) Ruang smart class. 
 
Untuk menambah kenyamanan dalam proses perkuliahan seyogyanya 
perlu penambahan sarana berupa AC Split untuk setiap ruang 
perkuliahan. Pengadaan sarana ini dapat dilakukan secara bertahap 
sesuai dengan kesiapan anggaran yang disediakan. 
 



29  

Gedung FPBS yang besar dan nyaman serta fasilitas yang ada di 
dalamnya memerlukan perawatan yang baik dan berkesinambungan 
agar aset dan fasilitas tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik- 
baiknya oleh seluruh pengguna, sesuai dengan standarisasi ISO maka 
seluruh fasilitas termasuk kendaraan dinas dekan dan kendaraan 
operasional fakultas harus senantiasa dilakukan pemeriksaan, 
perawatan atau perbaikan bila ada kerusakan. 

 

FPBS sudah berupaya melakukan penataan gedung dan fasilitas yang 
ada di dalamnya dengan lebih baik agar dapat menambah kenyamanan 
para pengguna. Untuk menciptakan harapan tersebut perlu dilakukan 
penataan lingkungan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. 
Pemeliharaan gedung yang paling pokok adalah dengan tetap menjaga 
kebersihan baik di dalam maupun di luar gedung, kondisi ini tidak hanya 
menjadi petugas kebersihan, juga harus menjadi tanggung jawab semua 
pengguna gedung. Untuk itu, telah dilakukan upaya-upaya 
menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi serta keinginan 
untuk menjaga dan memeliharanya kepada pengguna gedung, baik 
melalui rambu-rambu peringatan, maupun informasi rutin melalui 
loadspeaker. 
 
Penataan lingkungan di dalam gedung diupayakan dengan melakukan 
penghijauan berupa penambahan bunga dan tanaman hijau dalam pot 
baik di dalam ruangan maupun di lobi setiap lantai. Hal ini perlu 
dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang indah dan asri. Penataan 
lingkungan di luar gedung dilakukan dengan menata kembali taman di 
halaman gedung serta membuat taman belajar untuk kegiatan belajar 
mahasiswa di luar gedung. 
 
Tahun 2020 kondisi gedung baru dari sisi keamanan masih belum 
kondusif, sehingga dilakukan upaya pemagaran pada beberapa titik. Hal 
tersebut dilakukan untuk menambah kenyamanan dan keamanan para 
pengguna gedung. Kenyamanan di dalam gedung juga dilakukan 
dengan meningkatkan sistem pengamanan lingkungan dan ketertiban. 
Untuk itu, diperlukan kerja sama antara petugas keamanan (Satpam) 
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dengan seluruh pengguna gedung. Sarana CCTV di gedung FPBS telah 
membantu sistem pengamanan kampus, namun masih perlu 
penambahan beberapa titik yang belum terjangkau oleh CCTV yang ada. 
Kondisi CCTV saat ini sudah tidak berfungsi karena rusak dan harus 
diperbaiki. 

Sejalan dengan standar ISO 9001:2008, setiap kegiatan harus 
tercatat dengan baik, maka perlu dilakukan berbagai upaya penertiban 
administrasi. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang memerlukan data 
dan informasi dapat memperoleh layanan secara cepat dan tepat. 
Upaya ke arah tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan aplikasi 
program baik yang berkaitan dengan kegiatan administrasi akademik, 
keuangan, maupun aplikasi aset dan fasilitas. 

 

Kebijakan 6; Pengembangan tata kelola universitas yang sehat dan 
akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem 
informasi yang terintegrasi 
 
Gedung FPBS sebagai tempat berlangsungnya kegiatan akademik saat 
ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas teknologi, 
informasi maupun komunikasi. Namun, sejalan dengan perkembangan 
teknologi dan informasi maka penambahan fasilitas penunjang dan 
modernisasi kampus telah dilakukan.  

 

Di dalam gedung FPBS saat ini sudah tersedia jaringan internet, server 
maupun hotspot dan pada masa yang akan datang perlu dilakukan 
penguatan sinyal, penambahan jaringan serta pengadaan hotspot baru. 
Peningkatan fasilitas ini dapat berdampak terhadap kemudahan dan 
kecepatan akses internet untuk mendukung kegiatan pembelajaran, 
yakni dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan internet untuk 
mencari referensi kuliah dan penelitian. Upaya penambahan jaringan 
ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat webometrics FPBS 
khsususnya dan UPI pada umumnya. 
 
Perkembangan teknologi diharapkan pula dapat meningkatkan mutu 
manajemen fakultas yaitu dengan melakukan pengembangan Standar 
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Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) baik berupa 
1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

 Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru UPI 

 Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 

 Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIAK) 

 Rencana Studi/Kontrak Kuliah daring 
 Bimbingan Akademik daring 

 Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen 

 Pembelajaran Daring Terpadu (SPOT) 

 Sistem Informasi Multimedia 
 Sistem Informasi Nilai Daring (SINO) 

 Sistem Input Nilai Dosen (SInNDo) 

 Learning Management System 

 Silabus Daring 

 Direktori File UPI 
 KKN Daring 

2. Riset 

 Portal Jurnal UPI 

 e-Journal UPI 

 Sistem Pengembangan Dosen & Kapasitas Institusi (Bangdos) 
 Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 UPI Digital Repository 

 UPI Digital Library 
 

3. Kepegawaian 

 Beban Kerja Dosen 
4. Perencanaan dan Keuangan 

 Sistem Monitoring dan Evaluasi RKAT 

 Sistem Daftar Isian Program dan Kegiatan (RKAT) 
5. Alumni: Tracer Study 
6. Media informasi lembaga: Website UPI, Website FPBS, Instagram 

fpbsupiofficial. 
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Dalam pengelolaan barang inventaris, subbag Aset, Fasilitas, dan TIK 
(kini menjadi subagian Umum dan Perlengkapan) menggunakan dua 
aplikasi sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu: 

1. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(BMN) Aplikasi ini digunakan untuk keperluan labelisasi referensi 
barang inventaris fakultas, departemen/program studi. Hak akses 
operator fakultas dibatasi. 

2. Sistem Akuntansi Aplikasi Persediaan 
Penggunaan aplikasi barang persediaan tersebut sudah 
dipergunakan secara rutin. Operator fakultas memiliki hak akses 
penuh untuk mengelola keluar masuk barang hingga stok opname. 

semua sistem informasi di atas dikembangkan dengan mengacu kepada 
program kerja universitas serta didukung oleh Direktorat STI UPI. 
 
C. Landasan Filosofis 

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) dalam mewujudkan 
visi UPI dilandasi oleh moto kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, 
dan religius. Ilmiah, berarti bahwa pendidikan harus membangun sikap, 
pengetahuan, keterampilan yang berlandaskan pada prinsip dan 
edukatif dan ilmiah, berupa kejujuran, kemandirian, kebebasan ilmiah, 
dan integritas akademis. Edukatif, berarti bahwa pendidikan 
berlandaskan pada keyakinan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah 
diraihnya keberhasilan dan berkembangnya potensi setiap peserta 
didik. Pengembangan potensi peserta didik didasarkan pada keutuhan 
dalam proses pendidikan yang tujuannya mencakup keutuhan 
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dilandasi oleh 
akhlak mulia dan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada falsafah 
hidup peserta didik. Religius, bermakna bahwa pendidikan pada 
hakikatnya bertujuan membangun pribadi manusia seutuhnya (fully 
functioning person) yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan moral, etika, dan 
kepribadian peserta didik. 
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D. Landasan Teoretis 

Perguruan tinggi memerlukan arah pengembangan program 
untuk mencapai visi dan misinya yang dituangkan dalam Renstra. 
Renstra merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 
mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi yang akan 
datang. Dengan demikian, rencana strategis merupakan sebuah 
pedoman dalam pengembangan organisasi lima tahun ke depan 
(Kerzner, 2001). Tantangan terbesar yang dihadapi organisasi terkait 
dengan Rencana Strategis, bukan hanya pada bagaimana 
memformulasikan strategi, tetapi bagaimana mengimplementasikan 
Renstra tersebut ke dalam bentuk tindakan (Formulating a strategy has 
always been easier than emplementing it correctly). Oleh karena itu 
dalam menyusun Renstra perlu dilakukan analisis kondisi internal dan 
eksternal, rasional, dan sistematis. Seperti dikemukakan oleh Teresa A 
Sullivan (2018), dalam kerangka implementasi strategi maka pengukuran 
produktivitas organisasi bukan kerangka kerja yang sederhana, namun 
dalam kasus pendidikan tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu: 1) 
institusi pendidikan tinggi memberikan berbagai macam layanan, 2) 
input dan output sebagai penanda proses yang produktif sangat 
heterogen, variable non-market, dan perubahan yang terus menerus 
dari aspek kebijakan dan mutu, dan 3) pengukuran sering terhambat 
oleh kesenjangan dalam data. 

Penyusunan Renstra secara teoritik didasarkan pada teori 
human capital. Teori ini merupakan suatu aliran pemikiran yang 
menganggap manusia sebagai kapital yang sangat menentukan 
pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Melalui investasi dirinya 
sendiri, seseorang dapat memperluas alternatif untuk memilih profesi, 

pekerjaan, dan kegiatan- kegiatan lain, sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup. Dengan demikian, menurut teori ini pendidikan 
merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang 
menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, norma, sikap, dan 
perilaku yang berguna bagi manusia, sehingga dapat meningkatkan 
kualitas dan daya saingnya (Mangkusubroto, 1993). 

 
 



34  

Sejalan dengan teori human capital, pada lima tahun ke depan 
pengembangan UPI diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki kompetensi, berdaya saing, serta berkepribadian luhur yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada level regional, 
nasional, maupun internasional. Akan tetapi UPI harus terus 
memperbaiki diri seperti kata (Teresa, 2018), pendidikan tinggi (UPI) 
seperti halnya penanaman modal masalah utamanya dalam mengukur 
input dan kurangnya sistem pelaporan yang konsisten dari unit, 
informasi ini ada pada tingkat individu akan tetapi tidak ada atau 
lemahnya sistem untuk mengumpulkan data di tingkat institusi. 

 

E. Landasan Yuridis 

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta 
Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5509); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
pasal 18. 

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat 
Nomor 06/PER/MWA UPI/ 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Majelis Wali Amanat Nomor )3/PER/MWA UPI/2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. 

11. Peraturan MWA Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4 Tahun 
2020  tentang Rencana Strategis UPI tahun 2021-2025. 

12. Ketetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 004 tahun 
2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 
2018. 

13.  Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia tahun 2020. 

14. Panduan Implementasi Merdeka belajar Kampus Merdeka 
Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. 

15. Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa sebagai 
pengurang beban studi dalam implementasi MBKM 

16. Panduan program pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri 
dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas 
Pendidikan Indonesia tahun 2020. 
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F. Tujuan 

Renstra FPBS UPI periode 2021-2025 dirumuskan untuk menjadi 
pedoman bagi seluruh sivitas akademika, dalam rangka pencapaian visi 
UPI sebagai universitas pelopor dan unggul. Pada akhir periode Renstra 
2021-2025, pencapaian kepeloporan dan keunggulan UPI akan ditandai 
dengan pengakuan UPI sebagai universitas rujukan pada tingkat ASEAN 
di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu nonkependidikan. 

 
Renstra UPI adalah proses membuat pilihan yang dirancang 

untuk mendukung pimpinan dalam menentukan tujuan dan metode 
yang tepat. Renstra FPBS UPI sebagai alat manajemen yang digunakan 
untuk satu tujuan UPI dan membantu organisasi memfokuskan dalam 
visi dan prioritas tahun 2021 - 2025 dalam merespon lingkungan 
eksternal baik nasional maupun internasional yang terus berubah dan 
memastikan anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPI, pimpinan 
universitas, dengan seluruh organ universitas, unsur pelaksana 
akademik, unsur penunjang, dan unsur pelaksana administratif, harus 
menerjemahkan Renstra ke dalam program aksi yang implementatif, 
koheren, realistik, yang kemudian dilaksanakan secara konsisten. Untuk 
mendukung hal itu, di samping menjadi pedoman pelaksanaan program 
dan kegiatan, Renstra juga harus menjadi panduan pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, capaian-capaian program 
harus senantiasa diselaraskan dengan target dan indikator capaian yang 
diharapkan. 

 

G. Kerangka Pikir 

Renstra FPBS UPI 2021 – 2025 disusun mengikuti pola alur model 
Rencana Strategis yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara 
teoretik maupun empirik. Alur berpikir Renstra merupakan alur proses 
yang menggambarkan perjalanan UPI selama lima tahun ke depan. 
Proses yang dilakukan dalam penyusun Rencana Strategis UPI secara 
model dimulai dengan merefleksi dan mendalami kembali nilai-nilai 
luhur UPI sebagai universitas yang masih terus mempertahankan 
pendidikan sebagai core bussiness-nya. Sementara visi dan misi serta 
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tujuan menjadi acuan untuk lima tahun ke depan dan dilanjutkan dengan 
analisis kekuatan serta analisis kelemahan internal untuk mereposisi 
tujuan yang ingin dicapai serta peluang dan tantangan eksternal. 
Muaranya adalah pemenuhan standar-standar dalam penyelenggaraan 
perguruan tinggi dengan seluruh landasan hukumnya menjadi titik tolak 
dalam penyusunan Renstra ini. 

 
H. Sistematika 

Renstra FPBS 2021-2025 ini diawali dengan bagian pendahuluan 
(Bab I) yang berisi gambaran umum, capaian kinerja rencana stategis 
FPBS 2016 – 2020, landasan teoretis, landasan filosofis, landasan yuridis, 
tujuan, kerangka pikir dan sistematika. Bab II diuraikan mengenai jati diri 
FPBS, visi misi, dan tujuan. Bab III terdiri atas pemaparan tentang analisis 
SWOT fakultas yang berupaya mengevaluasi diri kekuatan/ strengths, 
kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan ancaman/threats. 
Analisis SWOT fakultas didukung oleh sejumlah asumsi tentang situasi 
pendidikan tinggi terkini, khususnya di Indonesia. Bab IV tentang 
kebijakan dan program sebagai penjabaran hal-hal yang sama di tingkat 
Universitas Bab V strategi implementasi berisi sejumlah prinsip atau nilai 
yang menjadi dasar implementasi perencanaan serta pemetaan 
pencapaian program kerja tiap tahun untuk 5 tahun ke depan. Bab VI 
monitoring dan evaluasi ebagai penjabaran hal-hal yang sama di tingkat 
Universitas. Serta diakhiri dengan bagian penutup (Bab VII).  
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BAB II 
JATI DIRI, VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

A. Jati Diri 
 

Terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
beserta aturan turunannya mengubah pola pikir dan tata kelola 
universitas, serta memberikan konsekuensi-konsekuensi logis lainnya 
bagi seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 
Semua pihak harus mendukung penuh perubahan ini untuk kemajuan 
yang lebih baik pada masa mendatang. 

Setelah melalui masa transisi kelembagaan menuju Perguruan 

Tinggi Negeri badan hukum (PTNBH), UPI telah melakukan pembenahan 

dan restrukturisasi dalam berbagai hal. Kini UPI memiliki rujukan 

landasan hukum yang kuat dengan keluarnya PP No. 15 tahun 2014 

tentang Statuta UPI dan lahirnya Peraturan Majelis Wali Amanat UPI No. 

03/PER/MWA UPI/2015 sebagai turunan dari PP tersebut yang 

mengatur tata kelola kehidupan kampus. 

Sebagai bagian dari universitas dan sebagai unsur utama 

pelaksana akademik, FPBS memiliki peranan yang sangat strategis 

dalam melaksanakan kegiatan akademik. FPBS harus mampu 

mendukung keterlaksanaan akademik di program studi. 

Berdasarkan kondisi di atas, renstra FPBS UPI berisi tugas, 
fungsi, visi, misi, analisis situasi, tujuan, sasaran, strategi, dan program 
yang direncanakan mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Renstra ini 
diharapkan dapat menjadi suatu dokumen kompehensif, menjamin 
konsistensi dalam perumusan masalah, perencanaan, dan kebijakan, 
pembuatan strategi, hingga pemilihan strategi sesuai dengan visi 
universitas, A Leading and Outstanding University, dalam mewujudkan 
World Class University. Kajian isi Renstra sebagaimana telah disebutkan 
akan menjadi acuan dan pegangan bagi sivitas akademika FPBS yaitu 
jurusan dan program studi serta unsur-unsur pendukung administratif 
di fakultas (Subbag Akademik dan Kemahasiswaan, Subbag Keuangan 
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dan Kepegawaian, serta Subbagian Umum dan Perlengkapan) dalam 
melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan. 

 
 

Renstra FPBS UPI 2021-2025 juga dapat dijadikan tolok ukur 
pencapaian program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun 
(2021-2025) serta penilaian kinerja manajemen fakultas dalam 
penyelenggaraan pendidikan universitas secara keseluruhan yang 
berdasarkan visi, misi, dan tujuan institusi tersebut. 

Visi, misi, dan Renstra FPBS berpijak pada pada visi, misi, dan 
Renstra UPI yang mempertimbangkan kebutuhan nasional dan 
persaingan global, khususnya di era teknologi informasi serta memasuki 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan juga menghadapi tuntutan dari 
Kemendikbud tentang Indeks Kinerja Utama yang harus dipenuhi oleh 
UPI 

 

B. Visi 

Visi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra adalah menjadi 
fakultas unggul dalam menyelenggarakan program pendidikan bahasa 
dan sastra dengan manajemen berstandar internasional. 

 

C. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan bahasa dan sastra serta membina 
disiplin ilmu bahasa dan sastra secara unggul dalam atmosfir 
akademik yang kondusif dengan standar mutu internasional; 

2. Melaksanakan penelitian unggul, mengembangkan dan 
mempublikasikan karya-karya inovatif dan kompetitif dalam bidang 
pendidikan bahasa dan sastra, bidang bahasa dan sastra, serta 
penelitian multidisipliner yang relevan. 

3. Menyediakan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas 
dalam bidang bahasa dan sastra serta bidang lain yang terkait 
dengan standar internasional. 

4. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik 
pada tingkat nasional, regional maupun internasional, dalam 
rangka optimalisasi perwujudan visi dan pencapaian misi fakultas. 
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D. Tujuan 

Secara umum tujuan pendidikan FPBS UPI bermuara pada upaya 
pengembangan manusia yang beriman, bertakwa, bermoral, berakhlak 
mulia, berilmu, profesional, religius, dan memiliki integritas dan cinta 
terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB  III 
SITUASI INTERNAL, EKSTERNAL, DAN ISU STRATEGIS 

 
 

A. Situasi Internal 

 
Analisis situasi dan kondisi objektif FPBS pada tahun 2020 berdasarkan 
target Renstra 2021-2025, teridentifikasi berbagai kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman yang sangat berpengaruh terhadap 
situasi dan kondisi FPBS pada masa mendatang. Berbagai faktor yang 
teridentifikasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 

 

1. Kekuatan 
a. Visi dan Misi FPBS UPI menggambarkan unsur-unsur strategis 

dan telah tersosialisasikan dengan baik. 
b. FPBS telah tersertifikasi ISO 9001:2015 sehingga berbagai 

prosedur telah dibuat secara baku. 
c. FPBS UPI memiliki program studi kependidikan dan 

nonkependidikan untuk memenuhi berbagai tuntutan 
masyarakat. Selain itu, beberapa program studi berpotensi untuk 
menjadi program studi internasional, dan seluruh program studi 
ini sudah terakreditasi BAN PT, dan bahkan ada yang sudah 
terakreditasi internasional. 

d. FPBS UPI memiliki dosen-dosen muda yang masih produktif 
untuk menunjang tercapainya visi dan misi FPBS. 

e. FPBS telah menggunakan berbagai sistem daring, yakni 
1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

 Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru UPI 

 Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 

 Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIAK) 
 Rencana Studi/Kontrak Kuliah daring 

 Bimbingan Akademik daring 

 Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen 

 Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) 
   Sistem Informasi Multimedia  
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 Sistem Informasi Nilai Online (SINO) 

 Sistem Input Nilai Dosen (SInNDo) 

 Learning Management System 

 Silabus Daring 

 Direktori File UPI 
 KKN Daring 

 Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang (SIAS) 
2. Riset 

 Portal Jurnal UPI 

 e-Journal UPI 
 Sistem Pengembangan Dosen & Kapasitas Institusi 

(Bangdos) 

 Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat 

 UPI Digital Repository 

 UPI Digital Library 
3. Kepegawaian 

 Beban Kerja Dosen 
4. Perencanaan dan Keuangan 

 Sistem Monitoring dan Evaluasi RKAT 

 Sistem Daftar Isian Program dan Kegiatan (RKAT) 
5. Alumni: Tracer Study 
6. Media informasi lembaga: Website UPI, Website FPBS, 

instagram FPBS. 
7. Pengelolaan barang inventaris menggunakan dua aplikasi 

sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu Sistem 
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(BMN) dan Sistem Akuntansi Aplikasi Persediaan. 

f. FPBS memiliki sarana dan prasarana perkuliahan sangat 
representatif yang ditunjang oleh sistem informasi yang 
berkapasitas tinggi dan fasilitas laboratorium yang tersedia 
pada departemen/program studi serta microteaching di 
tingkat fakultas. 
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g. FPBS memiliki atmosfer akademik yang kondusif sehingga para 
dosen dapat menyelenggarakan berbagai seminar, baik 
bertaraf nasional maupun internasional. 

h. FPBS memiliki jaringan kemitraan yang luas, baik di dalam 
negeri maupun luar negeri. 

i. FPBS memiliki jaringan alumni yang tersebar secara nasional, 
bahkan di beberapa negara. 

j. FPBS memiliki fasilitas untuk aktivitas mahasiswa dalam 
menyalurkan berbagai bakat dan minat mereka. 

k. Adanya gedung pameran dan atau pertunjukan, kegiatan  dosen 
dan mahasiswa semakin bergairah. 

l. Tersertifikasinya FPBS melalui ISO 9001:2015 menjadikan 
sistem penjaminan mutu lebih efektif dan efisien. 

 

2. Kelemahan 
a. Di FPBS masih ada 2 (dua) program studi yang terakreditasi B. 
b. Tiga program studi di FPBS masih belum memiliki guru besar. 
c. Masih ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

harus selalu diingatkan untuk membiasakan diri dengan pola 
pikir yang sesuai dengan sistem penjaminan mutu melalui 
sertifikasi ISO 9001:2015 meskipun sosialisasi telah dilakukan. 

d. Pembelajaran dengan sistem e-learning masih perlu 
ditingkatkan mutunya meskipun sarana ICT cukup memadai. 

e. Hasil penelitian dan artikel ilmiah dosen belum meningkat 
secara signifikan. 

f. Program pengabdian kepada masyarakat dari dosen belum 
meningkat secara signifikan. 

g. Program kemitraan untuk pelaksanaan PPL 
Nonkependidikan belum terorganisasikan dengan baik. 

h. Pelacakan alumni melalui tracer study belum maksimal 
sehingga pengorganisasian alumni belum efektif. 

i. Berbagai aktivitas mahasiswa dalam bidang bakat dan minat 
telah dilaksanakan, tetapi masih belum maksimal karena 
keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tingkat 
nasional belum naik secara signifikan. 
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j.  Sejak akhir tahun 2019 terjadi pandemi global Covid-19 yang 
mengakibatkan banyak penyesuaian dalam beberapa program. 
Pandemi ini mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 
secara daring untuk mengurangi jumlah penyebaran virus covid. 

k.  Masih ada sebagian kecil dosen dan mahasiswa yang belum siap  
menghadapi sistem pembelajaran daring. 

 
B.  Situasi Ekternal 
1. Peluang 
a. Tingginya minat masyarakat untuk memilih Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) sehubungan dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Guru dan Dosen. 

b. Beberapa program studi berpeluang untuk menaikkan nilai 
akreditasinya dari B ke A dengan adanya berbagai fasilitas yang 
tersedia di fakultas, bahkan berpeluang untuk mendapatkan 
akreditasi internasional. 

c. Kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan bidang 
akademik lainnya dengan lembaga (nasional dan atau internasional) 
sangat terbuka. 

d. Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan studi di bidang 
bahasa dan sastra dapat membuka peluang FPBS membuka program 
studi baru. 

e. FPBS memiliki kesempatan mengembangkan program kerja atau 
kegiatan yang disesuaikan dengan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kemendikbud Republik 
Indonesia. 

f.   Dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
dapat memperluas kesempatan bagi mahasiswa maupun dosen 
untuk melakukan kegiatan yang lebih beragam bersinergi dengan 
mitra, baik di dalam maupun luar negeri. 

g.  Dengan adanya MBKM, kegiatan pertukaran mahasiswa antarprodi 
maupun antarkampus menjadi lebih mungkin diwujudkan karena 
dilaksanakan secara daring. Hal ini akan memberikan pengayaan 
pengetahuan dan pengalaman pada mahasiswa serta meningkatkan 
jejaring kerja sama di tingkat nasional. 
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h. Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan belajar mengajar harus 
disesuaikan kembali, yaitu baik pembelajaran yang dilaksanakan 
secara daring dengan memaksimalkan berbagai model dan sarana 
pembelajaran daring, maupun pembelajaran campuran antara 
daring dan luring dengan mengadaptasi kebiasaan baru. 

 
 

2. Tantangan 
a. Munculnya program studi sejenis yang dikelola FPBS UPI dengan   

dari berbagai perguruan tinggi lain menjadi tantangan tersendiri.  
b. Dengan adanya persyaratan karya ilmiah untuk peningkatan 

profesionalisme dosen dalam kenaikan jabatan, para dosen 
dihadapkan pada ketekunan dan keteraturan menulis karya ilmiah 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

c. Dosen dan mahasiswa mampu memanfaatan perpustakaan 
eksternal sebagai upaya penyelesaian tugas dan penelitian. 

d. Kurangnya sumber pendanaan eksternal berakibat pada tidak 
tercapainya pemenuhan dosen (dosen tetap UPI) pada prodi- prodi 
yang tidak ideal dari segi rasio. 

e. Pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang stabil. 
Namun, ada beberapa mahasiswa maupun dosen yang memiliki 
akses internet terbatas atau kurang memadai sehingga 
pembelajaran kurang maksimal. 

 
 

F. Isu Strategis 

Pengembangan Renstra FPBS UPI 2021–2025 dilandasi oleh isu 
strategis sebagai berikut. 
1. Daya saing memasuki perguruan tinggi akan meningkat karena 

pertumbuhan penduduk usia pendidikan tinggi dalam periode lima 
tahun ke depan mengalami lonjakan yang tajam. Sementara itu 
daya tampung pendidikan tinggi relatif konstan dalam jumlah yang 
terbatas. 

2. Kualitas dan layanan akademik akan menjadi dasar pertimbangan 
untuk pemilihan perguruan tinggi oleh calon peserta didik. FPBS 
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memiliki program studi pendidikan bahasa yang selalu diminati 
masyarakat karena memiliki keterkaitan erat dengan 
pengembangan kehidupan manusia. FPBS juga memiliki program 
studi nonkependidikan yang selalu meningkat animo calon 
mahasiswanya. Dengan program-program studi tersebut diyakini 
FPBS dapat merealisasikan berbagai program kerja yang tertuang 
dalam rencana strategis sampai tahun 2020. 

3. Pendidikan profesional akan menjadi tujuan dan orientasi calon 
peserta didik pendidikan tinggi sebagai respon atas pemberlakuan 
UU No. 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo PP No. 
19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU tentang 
Guru dan Dosen. FPBS sebagai salah satu fakultas yang memiliki 
pengalaman yang cukup lama dan tenaga dosen pendidikan dan 
nonkependidikan yang profesional serta didukung dengan sarana 
dan prasarana yang memadai diyakini dapat 
mengimplementasikan Renstra FPBS 2021-2025. 

4. Penetapan UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum 
berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 
Pendidikan Indonesia semakin mengokohkan UPI dalam 
pengelolaan perguruan tinggi secara otonom dalam kurun 2021- 
2025. 

5. Pembiayaan FPBS dari komponen dana masyarakat dapat tetap 
dilaksanakan. 

6. Citra universitas sangat dipengaruhi oleh kualitas dan layanan 
akademik, kualitas penelitian, produk unggulan universitas, dan 
hubungan baik dengan pihak eksternal. 

7. Kesadaran akan pentingnya standar mutu dan layanan akademik, 
kinerja penelitian, dan layanan pendukung lainnya akan tumbuh 
dan berkembang pada kalangan tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan UPI. 

8. Pemanfaatan TIK dalam pengelolaan perguruan tinggi dan proses 
akademik akan menjadi tuntutan seluruh pemangku kepentingan 
universitas. 

9. UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah memberikan 
kesempatan kepada UPI untuk melakukan diversifikasi program 
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studi dan layanan pendidikan. 
10. Orientasi kegiatan kemahasiswaan akan semakin bervariasi sesuai 

dengan dinamika kehidupan kampus. 
11. Persaingan dan kemitraan global akan berpengaruh dan harus 

diadaptasi dalam berbagai pengembangan perguruan tinggi. Segala 
potensi yang dimiliki FPBS diyakini dapat menghasilkan lulusan 
yang berkualitas dan siap menghadapi persaingan global. 

12. Semangat kebersamaan dan semangat profesional serta jiwa 
religius yang dimiliki sivitas akademika FPBS diyakini mampu 
mengatasi berbagai kendala dalam rangka ketercapaian Renstra 
FPBS 2021-2025. 

13. Prinsip utama kebijakan MBKM terpenuhi dalam beberapa 
program MBKM yang dijalankan di FPBS. Beberapa prinsip yang 
terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18, antara lain: 1. 
Berorientasi Capaian Profil Lulusan; 2. capaian Kompetensi secara 
Holistik; 3 kolaborasi; 4. multipengalaman; 5. keterkaitan dan 
kesepadanan; dan laboratorium yang sesuai dengan standar 
industry; 6. kemandirian belajar (self-regulated learning); dan 7. 
Berorientasi Kecakapan Abad ke-21. 
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BAB IV 
KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

 

A. Tujuan Strategis 

Secara rinci tujuan strategis Renstra FPBS UPI adalah sebagai 
berikut. 

a. Meningkatkan layanan pendidikan tinggi berbasis riset yang 
bermutu, terjangkau, dan relevan dengan tuntutan zaman yang 
berubah dan berkembang, baik pada tataran nasional, regional, 
maupun global dengan tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal; 

b. Mengembangkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan profesional guru dengan menerapkan teori 
pembelajaran yang ditopang oleh hasil riset bidang kependidikan 
dan nonkependidikan; 

c. Menyelenggarakan riset yang berorientasi pada produk unggulan 
dalam bidang ilmu bahasa dan sastra, produk kebijakan, 
pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan, serta penyelesaian 
isu-isu nasional dan global; 

d. Memanfaatkan inovasi dalam disiplin ilmu bahasa dan sastra untuk 
pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat; 

e. Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung 
penciptaan lulusan berkeunggulan kompetitif; 

f. Membangun tata kelola fakultas, departemen/program studi yang 
sehat untuk mendukung pencapaian tujuan penyelengaraan 
tridharma perguruan tinggi otonom; 

g. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait di dalam 
dan luar negeri; 

h. Meningkatkan citra FPBS untuk dapat mewujudkan visinya sebagai 
fakultas yang unggul dan pelopor dalam pendidikan bahasa dan 
sastra. 
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B. Sasaran Strategis 

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, ditetapkan sasaran 
pengembangan FPBS UPI 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut. 
a. Sistem layanan berstandar internasional yang mendukung kegiatan 

akademik yang bermutu tinggi; 
b. Program pendidikan berkeunggulan kompetitif yang relevan dengan 

tuntutan dan perkembangan masyarakat; 
c. Penelitian dan publikasi karya-karya intelektual kompetitif, baik 

pada tingkat nasional, regional dan internasional, serta bersertifikat 
HKI; 

d. Pengabdian kepada masyarakat secara melembaga yang berbasis 
inovasi dan hasil-hasil penelitian; 

e. Kegiatan kemahasiswaan yang kokoh dan mampu menumbuhkan 
kreativitas dan kemandirian; 

f. Sistem manajemen yang berstandar internasional yang didukung 
didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi; 

g. Kerja sama pendidikan dengan universitas dan lembaga lainnya di 
dalam dan luar negeri yang mendukung terwujudnya visi dan 
tercapainya misi fakultas; dan 

h. Citra FPBS yang menunjukkan kepeloporan dan keunggulan dalam 
bidang pendidikan bahasa dan sastra, bahasa dan sastra, dan bidang 
lain yang relevan. 

 

C. Rincian Kebijakan dan Program Strategis 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah 
ditetapkaan, FPBS mengembangkan kebijakan dan program yang telah 
ditetapkan kebijakan dan program dengan mengacu pada kebijakan dan 
program universitas. Adapun kebijakan dan program FPBS UPI 
mencakup: 
1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang 

berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung 
tinggi keberagaman. 
a. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu 

akademik yang berkelanjutan berskala nasional dan 
internasional 
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b. Pengembangan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan pada 
tataran nasional, regional, dan internasional melalui pelibatan 
berbagai instansi, dunia usaha, dan industri. 

c. Peningkatan realisasi kerja sama akademik dengan berbagai 
lembaga di dalam dan luar negeri. 

d. Penerapan inovasi dan hasil riset untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

e. Penciptaan atmosfir dan kultur akademik dalam proses 
pembelajaran. 

f. Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Profesi Guru 
dan profesi lainnya yang menjadi rujukan dan profesional. 

 

2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang 
keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis 
pada tataran nasional, regional, dan internasional. 
a. Perumusan, reviu, dan pengembangan peta jalan (roadmap) 
b. Peningkatan produktivitas riset Pusat Kajian (PK) dan Kelompok 

Bidang Keilmuan. 
c. Peningkatan produktivitas keluaran riset Pusat Kajian (PK) dan 

Kelompok Bidang Keilmuan. 
d. Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah. 
e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi internasional. 
f. Pengembangan sistem pendanaan dan insentif riset. 
g. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung riset Pusat Kajian. 
h. Pengembangan jejaring kerja sama riset dan publikasi dengan 

berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. 
 

3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada 
masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi 
dalam bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra dan pendidikan 
disiplin ilmu bahasa dan sastra untuk memberdayakan masyarakat. 
a. Penyelenggaraan dan pendayagunaan inovasi hasil-hasil riset 

dalam bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra. 
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b. Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu 
pendidikan bahasa dan sastra untuk memberdayakan 
masyarakat. 

c. Peningkatan partisipasi dan kontribusi fakultas, 
departemen/program studi dalam berbagai agenda sosial baik 
pemerintah, dunia usaha, dan industri. 

 
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan 

untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan 
pemberdayaan peran alumni. 
a. Pengembangan kreativitas melalui pengembangan bakat, 

minat, penalaran, dan kewirausahaan mahasiswa. 
b. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan. 
c. Penciptaan lingkungan yang mendorong pembentukan budaya 

meneliti dan publikasi di kalangan mahasiswa. 
d. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui penyediaan 

beasiswa dan program pembiayaan lainnya. 
e. Penggalian dan pembinaan potensi mahasiswa untuk meraih 

prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional dan 
internasional 

f. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung 
pembinaan kemahasiswaan. 

g. Pembangunan mekanisme yang sistematis memacu peran 
alumni dalam pengembangan fakultas, departemen/ program 
studi. 

 
5. Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan 

prasarana, dan keuangan), dan usaha fakultas, departemen/ 
program studi dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma 
untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan fakultas dan 
departemen/program studi. 
a. Pengembangan kapasitas SDM untuk penguatan mutu layanan 

akademik dan manajemen fakultas, departemen/ program 
studi. 
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b. Penerapan sistem meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan 
SDM. 

c. Pengembangan tata ruang fakultas, departemen/program studi 
yangn cerdas, modern, berkarakter, integrasi, inspiratif, dan 
ramah lingkungan. 

d. Pengembangan usaha fakultas, departemen/program studi 
untuk peningkatan income generating unit (IGU) yang dikelola 
secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

 
6. Pengembangan tatakelola fakultas, departemen/program studi 

yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom 
berbasis sistem informasi yang terintegrasi. 
a. Penerapan prinsip good university governance dalam 

pengelolaan fakultas, departemen/program studi. 
b. Penerapan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan 

secara professional, transparan, dan akuntabel. 
c. Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan 

implementasi program yang berorientasi kinerja akademik. 
d. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi untuk mendorong 

kinerja fakultas, departemen/program studi. 
e. Pengembangan fungsi kehumasan untuk menunjang 

terlaksananya komunikasi organisasi yang efektif. 
f. Peningkatan kualitas akademik dan kapasitas manajemen 

fakultas, departemen/program studi (kesiswaan, kurikulum, 
ketenagaan, pembiayaan, fasilitas, kebijakan/ kepemimpinan). 

g. Pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana, keuangan, serta layanan 
administrasi berbasis TIK yang handal dan teritegrasi dengan 
sistem informasi akademik. 

 
7. Pengembangan jejaring kerja sama, kemitraan, dan 

internasionalisasi fakultas, khususnya melalui implementasi 
program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbud 
RI. 
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a. Merilis paket mata kuliah pada program studi masing-masing 
sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada prodi lain, 
baik di lingkungan UPI maupun di luar UPI juga mahasiswa dari 
luar negeri 

b. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswanya terkait 
MBKM yang merujuk pada buku panduan implementasi MBKM 
UPI. 

c. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras 
dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa 
melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, 
baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun 
dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya 
masyarakat di dalam ataupun luar negeri. 

d. Mengidentifikasi unsur kegiatan pengalaman belajar mahasiswa 
yang dapat disetarakan dan dikonversi menjadi pengurang 
beban studi (sks) mahasiswa dalam menempuh pendidikan di 
FPBS. 

e. Mengidentifikasi program pertukaran mahasiswa di dalam dan 
luar negeri 
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BAB V 
STRATEGI IMPLEMENTASI 

 

A. Tahapan Implementasi 

 
Sebagai wujud dari visi ‘Pelopor dan Unggul’, UPI berupaya 

menjadikan dirinya sebagai universitas kelas dunia dalam bidang 
pendidikan dan berupaya memosisikan diri menjadi universitas yang 
berstatus research based teaching university. Sejalan dengan cita-cita ini, 
dalam kurun waktu 2021-2025 kinerja akademik dan penelitian 
ditempatkan sebagai target capaian utama dari berbagai kebijakan yang 
diimplementasikan. Sementara itu, sebagai universitas pendidikan, 
kokohnya profesional guru juga menjadi tujuan yang tidak terpisahkan. 
Terwujudnya pengakuan atas keunggulan dan kepeloporan UPI pada 
bidang pendidikan di kawasan Asia Tenggara serta terselenggaranya 
pendidikan profesional guru yang bermutu dan diakui merupakan 
kondisi yang dicita-citakan untuk dapat dicapai pada tahun 2020. Atas 
dasar itu FPBS UPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UPI 
mendukung sistem yang telah ada dan mengimplementasikannya dalam 
visi, misi, dan tujuan fakultas. 

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, FPBS UPI akan 
menerapkan stategi implementasi sebagai berikut: 
1. Menjadikan kemampuan manajemen fakultas dan kokohnya 

kelembagaan sebagai daya dukung utama pencapaian kinerja 

akademik dan penelitian serta aplikasinya dalam kegiatan-kegiatan 

lainnya. 

2. Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan citra, 

kemitraan, internasionalisasi, dan kemahasiswaan secara simultan 

sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya pencapaian kinerja 

akademik, penelitian, serta aplikasinya. 

 

Dalam melaksanakan kebijakan Renstra FPBS UPI 2021-2025, 
seluruh komponen fakultas harus menerapkan berbagai nilai sebagai 
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landasan pengembangan dan implementasi. Nilai-nilai tersebut 
meliputi: 
1. Profesionalisme (Professionalism) 

Dengan menjamin bahwa setiap peran yang dimainkan oleh 
masing-masing individu pada hakikatnya adalah untuk mencapai 
tujuan bersama. Dengan demikian, pada diri setiap orang akan 
tumbuh rasa saling menghormati. 

2. Keterbukaan, Kejujuran, dan Keterpercayaan (Openness, Honesty, 

and Trustworthinnes) 

 Penyelenggaraan program yang dirancang dilakukan dengan 
melibatkan berbagai unsur yang terkait, dan akses terhadap 
informasi yang diperlukan dibuka agar memungkinkan terjadinya 
kontrol yang baik. Dengan demikian, akan muncul partisipasi setiap 
orang secara bertanggung jawab, yang dengan sendirinya akan 
menumbuhkan sikap jujur dari semua pihak dalam 
penyelenggaraan tugas-tugasnya. Cara seperti ini akan 
menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang 
berkepentingan. 

3. Keberimbangan (Proportionateness) 

  Fokus kebijakan, program, dan aktivitas, dibuat secara berimbang 
dengan memperhatikan kepentingan pengembangan internal dan 
pencitraan eksternal, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun 
internasional. Selain itu, keberimbangan juga terkait dengan 
kemampuan institusi untuk membiayai setiap fokus pengembangan 
kelembagaan, terkait dengan pengembangan infrastruktur kampus, 
unit akademik dan nonakademik, serta sumber daya manusia, baik 
dalam aspek intelektual maupun spiritual. 

Nilai-nilai itu diharapkan melandasi kehidupan kampus yang 
berwawasan global, tetapi tetap berkarakter dan berakar pada nilai-nilai 
luhur budaya lokal karena didukung oleh sumber daya manusia yang 
dapat bekerja secara profesional, terbuka, jujur, terpercaya, dan 
menghargai sesama. Prinsip keberimbangan juga harus diterapkan 
dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dengan 
tetap memperhatikan prioritas dan keunggulan yang akan 
dikembangkan. 
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Tabel 2  

Program, Indikator, dan Rencana Target Kinerja 
 

 
Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Penyelenggaraan dan 1 Penyelenggaraan 1 1 Rasio Dosen dan 21 Rasio 24 24 24 25 25 T 
 pengembangan  dan pengembangan   Mahasiswa         

 pendidikan yang  pendidikan unggul            

 berorientasi  dan inovatif dengan            

 keunggulan,  menerapkan sistem            

 berkeadilan  penjaminan mutu            

 (equitable), dan  akademik untuk            

 menjunjung tinggi  menghasilkan            

 keberagaman  lulusan yang berdaya            

   saing pada tataran            

   nasional, regional,            

   dan internasional            

    2 2 Persentase mata 13 % 70 75 80 90 95 K 
      kuliah yang         

      mengunakan         

      pembelajaran         

      daring (blended         

      learning)         

    3 3 Persentase 41,1 % 55 60 65 70 75 T 
      lulusan         

      bersertifikat         

      kompetensi         

    4 4 Persentase NA % 80 80 83 83 85 T 
      keterserapan         

      lulusan         
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    5 5 Persentase 81 % 83 83 85 86 88 T 
  kelulusan         

  mahasiswa PPG         

6 6 Jumlah kelas NA Kelas 40 45 50 55 60 K 
  berbahasa         

  pengantar         

  internasional         

7 7 Persentase jumlah 0,6 % 0,2 0,4 0.6 0.8 1 K 
  mahasiswa asing         

8 8 Persentase 1,1 % 1,5 1,75 2 2,25 2,5 K 
  mahasiswa yang         

  mengikuti student         

  mobility         

9 9 Persentase prodi NA % 100 100 100 100 100 K 
  yang menerapkan         

  pembelajaran         

  Merdeka Belajar         

10 10 Tingkat keketatan 1:9 Rasio 1:12 1:12 1:13 1:13 1:14 T 
  peminat (calon         

  mahasiswa baru)         

11 11 Persentase 62 % 65 66 67 68 59 T 
  kelulusan         

  mahasiswa tepat         

  waktu         
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

  2 Penyelenggaraan dan 
pengembangan 
pendidikan unggul dan 
inovatif melalui 
ketersediaan tenaga 
pendidik yang berdaya 
saing global 

12 1 Persentase dosen 
yang memperoleh 
rekognisi 
internasional 

6,3 % 10 11 12 13 14 K 

13 2 Jumlah dosen yang 
mengikuti lecturer 
exchange/visiting 
scholar 

39 Dosen 5 7 9 11 13 T 

14 3 Persentase dosen 
asing 

3,3 % 4 4.5 5 7.5 8 K 

15 4 Persentase dosen 
baru yang 
mengikuti program 
pekerti 

NA % 75 80 85 90 95 K 

2 Pengembangan dan 
penyebarluasan hasil 
riset unggulan bidang 
keilmuan, kebijakan 
pendidikan, dan 
penyelesaian isu 
strategis pada tataran 
nasional, regional, dan 
internasional. 

1 Peningkatan daya 
dukung pendanaan, 
jejaring kerja sama, 
dan produktifitas 
penyelenggaraan riset 
yang berdampak pada 
bertambahnya jumlah 
publikasi pada jurnal 
bereputasi nasional, 
regional, dan 
internasional. 

16 1 Jumlah jurnal 
terbitan UPI yang 
terakreditasi/terind 
eks nasional 

40 Jurnal 4 5 7 9 10 K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    17 2 Jumlah jurnal UPI 
yang terindeks 
oleh lembaga 
bereputasi 

2 Jurnal 2 3 4 5 6 K 

18 3 Jumlah penelitian 
yang didanai 

752 Judul 65 76 84 97 105 T 

19 4 Jumlah sitasi per- 
dosen 

61,7 
1 

Rasio 62 63 64 65 66 K 

20 5 Jumlah artikel hasil 
penelitian yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
bereputasi 

3610 Artikel 130 152 168 194 210 K 

21 6 Jumlah keluaran 
penelitian yang 
berhasil mendapat 
rekognisi 
internasional atau 
diterapkan oleh 
masyarakat per 
jumlah dosen. 

0,73 Rasio 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 T 

22 7 Jumlah 
mahasiswa yang 
terlibat dalam 
penelitian 

1393 Mahasiswa 130 152 168 194 210 T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

  2 Peningkatan inovasi 
bidang pendidikan 
dan nonpendidikan 
yang dihasilkan dari 
riset unggulan 
berskala nasional, 
regional, dan 
internasional 

23 1 Jumlah Produk 
Inovasi 

255 Produk 20 24 28 32 34 T 

24 2 Jumlah Pusat 
Unggulan Iptek 

NA Unit 2 4 8 10 12 K 

25 3 Jumlah program 
teaching industry 

NA Program 1 1 2 2 3 K 

26 4 Jumlah 
pameran/konser/p 
ertunjukan IPTEK, 
seni dan budaya, 
serta 
penyelenggaraan 
forum ilmiah 

47 Kegiatan 8 9 10 11 12 T 

3 Pengembangan 
produk riset dalam 
bentuk Hak 
Kekayaan Intelektual 

27 1 Jumlah Hak Kekayaan 
Intelektual 

876 HKI 75 80 85 90 95 K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

3 Penyelenggaraan dan 
pengembangan 
pengabdian kepada 
masyarakat melalui 
penyebarluasan dan 
pendayagunaan inovasi 
dalam bidang ilmu 
pendidikan, pendidikan 
disiplin ilmu, dan 
disiplin ilmu lainnya 
untuk memberdayakan 
masyarakat 

1 Penyelenggaraan dan 
pengembangan arah 
dan rencana induk 
pengabdian kepada 
masyarakat, yang 
merupakan inovasi 
hasil dari riset dalam 
bidang ilmu 
pendidikan, 
pendidikan disiplin 
ilmu, dan disiplin ilmu 
lainnya 

28 1 Jumlah mahasiswa 
yang terlibat dalam 
PkM dosen 

827 Mahasiswa 100 110 120 130 140 T 

29 2 Persentase dana 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

3 % 4 4,25 4,5 4,75 5 T 

30 3 Jumlah bantuan 
sosial Program 
Corporate Social 
Responsibility 
(CSR) 

NA Rp (Juta) 30 35 40 45 50 T 

2 Penyebarluasan dan 
pendayagunaan inovasi 
dalam bidang ilmu 
pendidikan, pendidikan 
disiplin ilmu, dan disiplin 
ilmu lainnya untuk 
memberdayakan 
masyarakat 

31 1 Jumlah luaran hasil 
PkM yang berhasil 
mendapat rekognisi 
internasional atau 
diterapkan oleh 
masyarakat per 
jumlah dosen. 

NA Rasio 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

4 Penyelenggaraan dan 
pengembangan 
pembinaan 
kemahasiswaan untuk 
meningkatkan mutu 
lulusan serta 
meningkatkan jejaring 
dan pemberdayaan 
peran alumni yang 
memperkuat 
kemajemukan dan 
keberagamaan 

1 Pembinaan kegiatan 
kemahasiswaan 
bidang bakat, minat, 
penalaran, dan 
kewirausahaan dalam 
upaya 
mengembangkan 
potensi dan prestasi 
mahasiswa 

32 1 Jumlah kelompok 
mahasiswa yang 
didanai pada 
Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) 

50 Kelompok 10 15 20 25 30 K 

33 2 Jumlah 
mahasiswa yang 
berprestasi 

73 Mahasiswa 15 20 25 30 35 T 

  2 Pengembangan 
kesejahteraan dan 
bimbingan karir 
mahasiswa serta peran 
lulusan dalam upaya 
meningkatkan kualitas 
mahasiswa dan/atau 
lulusan 

34 1 Persentase alokasi 
dana kegiatan 
kemahasiswaan 

2,5 % 5 5 5 5 5 T 

35 2 Jumlah 
mahasiswa yang 
memperoleh 
beasiswa 

9505 Mahasiswa 300 325 350   375 400 T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    36 3 Persentase 
mahasiswa dan 
lulusan yang 
memperoleh 
layanan 
bimbingan karir 
/Career 
Development 
Centre (CDC) 

80 % 85 86 87 88 89 T 

37 4 Jumlah 
mahasiswa 
dan/atau lulusan 
yang menjadi 
wirausaha 

1776 Orang 160 170 180 190 200 T 

38 5 Persentase lulusan 
yang mendapatkan 
pekerjaan kurang 
dari 3 bulan 

76 % 80 82 85 87 89 T 

39 6 Jumlah lulusan yang 
bekerja pada 
lembaga 
internasional 

37 Lulusan 5 6 7 8 9 T 

40 7 Persentase lulusan 
yang melanjutkan 
studi 

1,5 % 2 2,5 3 4 5 K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    41 8 Jumlah lembaga 
eksternal yang 
bekerjasama dalam 
pengembangan 
mahasiswa 
dan/atau lulusan 

NA Lembaga 25 28 30 33 35 T 

42 9 Persentase 
pengguna lulusan 
yang puas terhadap 
kinerja 
lulusan 

94,4 % 95 95 95 95 95 T 

43 10 Jumlah kegiatan 
kemahasiswaan 
yang melibatkan 
lulusan 

NA Kegiatan 20 23 25 28 30 T 

3 Pembinaan Organisasi 
Kemahasiswaan 
(Ormawa) dan Unit 
Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) 

44 1 Jumlah mahasiswa 
yang terlibat dalam 
kegiatan Ormawa 
dan UKM yang 
memperkuat 
kemajemukan dan 
keberagamaan 

NA Mahasiswa 250 300 350 400 450 T 

45 2 Jumlah Kegiatan 
single event dan 
multievent yang 
diikuti Ormawa 
dan UKM 

NA Kegiatan 15 18 20 23 25 T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    46 3 Jumlah 
Pelatih/Pembina 
Ormawa dan UKM 
yang telah 
tersertifikasi 

NA Dosen 3 4 5 5 6 K 

5 Pengembangan 
kapasitas sumber daya 
(SDM, sarana dan 
prasarana, dan 
keuangan) dan usaha 
universitas dalam 
mendukung 
penyelenggaraan 
Tridharma untuk 
peningkatan 
kesejahteraan dan 
keunggulan universitas 

1 Pengembangan 
kapasitas sumber daya 
manusia untuk 
meningkatkan daya 
saing 

47 1 Persentase dosen 
berkualifikasi 
Doktor 

46 % 50 56 61 66 70 K 

48 2 Persentase dosen 
dengan jabatan 
Guru Besar 

9,7 % 12 14 16 18 20 K 

49 3 Persentase dosen 
dengan jabatan 
Lektor Kepala 

40 % 46 52 58 64 70 K 

50 4 Persentase 
pegawai yang 
menjadi anggota 
asosiasi profesi 

NA % 30 35 40 45 50 K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    51 5 Persentase dosen 
yang memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

NA % 40 40 40 40 40 K 

52 6 Persentase dosen 
tetap yang berasal 
dari kalangan 
praktisi profesional, 
dunia 
industri, atau dunia 
kerja 

NA % 10 15 20 25 30 T 

53 7 Persentase tenaga 
kependidikan yang 
meningkat 
karirnya 

NA % 25 25 25 25 25 K 

54 8 Persentase tenaga 
kependidikan yang 
memiliki jabatan 
fungsional tertentu 

19 % 21 24 25 27 29 K 

55 9 Jumlah sumber 
daya manusia yang 
memperoleh 
penghargaan/ 
award 

NA Orang 9 12 14 16 20 T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    56 10 Persentase anggaran 
kesejahteraan 
pegawai yang 
dibayarkan 

100 % 100 100 100 100 100 T 

2 Pengembangan sarana 
dan prasarana yang 
modern untuk 
mendukung 
keunggulan UPI 

57 1 Persentase sistem 
informasi 
manajemen 
terintegrasi untuk 
menunjang smart 
campus 

NA % 4 4 4 4 4 K 

58 2 Indeks kepuasan 
mahasiswa 
terhadap sarana 
dan prasarana 

80 % 82 84 86 88 91 K 

59 3 Jumlah 
laboratorium 
terakreditasi dan 
mendukung 
inovasi 

NA Laboratoriu m 1 1 1 1 1 K 

60 4 Ranking 
Universitas di 
GreenMetric 

452 Ranking 425 425 400 400 400 T 

61 5 Akreditasi 
Perpustakaan 

A Peringkat A A A A A T 

62 6 Akreditasi Arsip 
Universitas 

C Peringkat B A A A A T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    63 7 Akreditasi UPT 
Layanan Kesehatan 

NA Peringkat Mady
a 

Madya Madya Madya Paripu 
rna 

K 

64 8 Akreditasi Museum 
Pendidikan 
Nasional 

B Peringkat B A A A A T 

65 9 Persentase fasilitas 
ramah difabel 

33 % 4 4 4 4 4 K 

66 10 Persentase unit yang 
menerapkan 
smart office 

NA % 1 1 1 1 1 K 

67 11 Jumlah 
laboratorium 
microteaching 

NA Laboratorium 1 1 1 1 1 K 

68 12 Jumlah smart 
classroom 

3 Kelas 2 2 2 2 2 K 

69 13 Kapasitas asrama 
mahasiswa 

905 Mahasiswa 1000 1100 1200 1300 1400 K 

70 14 Fasilitas seni dan 
budaya 

5 Gedung 5 5 6 6 6 K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

  3 Pengembangan IGU 
dan sistem 
pengelolaan keuangan 
yang transparan dan 
akuntabel 

71 1 Jumlah IGU 33,7 Rp (M) 325.14
6.250 

325.146.
250 

356.646.
500 

356.646
.500 

356.646.
500 

T 

72 2 Opini Penilaian 
Laporan 
Keuangan oleh 
Akuntan Publik 

WtP WtP WtP WtP WtP WtP WtP T 

73 3 Nilai Kinerja 
Anggaran atas 
RKA-K/L 

NA Nilai 80 80 85 85 85 T 

74 4 Predikat Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(SAKIP) 

NA Predikat BB BB A A A T 

6 Pengembangan 
tatakelola universitas 
yang sehat dan 
akuntabel sebagai 
perguruan tinggi 
otonom berbasis sistem 
informasi yang 
terintegrasi 

1 Penerapan prinsip 
Good University 
Governance dalam 
pengelolaan 
universitas untuk 
mendorong 
peningkatan kinerja 
universitas dengan 
efektivitas mencapai 
maksimal 

75 1 Jumlah kerja 
sama 

958 SPK 100 110 120 130 140 K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    76 2 Indeks kepuasan 
pelayanan 

NA % 80 80 80 85 85  

77 3 Tingkat 
kelengkapan 
laporan PDDIKTI 

NA % 90 90 90 95 95 T 

78 4 Tingkat 
pengetahuan dan 
pemahaman 
tentang 
aturan/regulasi 
dan 
kepemimpinan di 
Perguruan Tinggi 

NA % 80 82 82 85 85 K 

79 5 Pemeringkatan 
keterbukaan 
informasi publik 

Men 
uju 

Infor 
matif 

Peringkat Menuj 
u infor 
matif 

Menuj 
u infor 
matif 

Infor 
matif 

Infor 
matif 

Infor 
matif 

K 

  2 Penerapan tata 
kelola universitas 
yang unggul dan 
kompetitif melalui 
sistem penjaminan 
mutu berstandar 
nasional dan 
internasional untuk 
memperoleh 
rekognisi nasional 
dan internasional 
dari lembaga 
bereputasi 

80 1 Peringkat 
akreditasi 
Perguruan Tinggi 
dari BAN-PT 

A Peringkat A Unggul Unggul Unggul Unggul K 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

    81 2 Persentase prodi 
terakreditasi 
unggul pada level 
nasional 

60 % 90 90 90 100 100 K 

82 3 Jumlah prodi 
terakreditasi 
Internasional 

20 Prodi 4 8 10 10 10 K 

83 4 Peringkat/Kluster 
universitas pada 
pemeringkatan 
perguruan tinggi 
nasional 

2 Kluster 1 1 1 1 1 T 

84 5 Peringkat di QS 
World University 
Ranking 

>100 
0 

Peringkat 1000 1000 1000 1000 801- 
1000 

T 

85 6 Peringkat di QS 
World University 
Ranking by 
Subject in 
Education 

251- 
300 

Peringkat 251- 
300 

251- 
300 

201- 
250 

151- 
200 

151- 
200 

T 

86 7 Peringkat di QS 
Asian University 
Ranking 

501- 
550 

Peringkat 451- 
500 

401- 
450 

351- 
400 

301- 
350 

251- 
300 

T 

87 8 Rating pada QS 
Star 

3 Bintang 3 3 4 4 4 T 
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Kebijakan 

 
Program 

 
No 

 
Indikator 

 

Base 
line 

 
Satuan 

Target Kinerja Tahun 
 

Periode 
(T/K)* 

2021 2022 2023 2024 2025 

  3 Penerapan tata kelola 
universitas yang 
unggul dan kompetitif 
melalui 
pengembangan pusat 
keunggulan yang 
mengembangkan 
karakter dan kekhasan 
universitas 

88 1 Jumlah unit 
akademik dan 
nonakademik 

209 Unit 209 209 209 219 229 K 

89 2 Jumlah Center of 
Excellence/pusat 
keunggulan yang 
dikembangkan 
(pendidikan khusus, 
pendidikan vokasi, 
pendidikan profesi, 
sekolah 
laboratorium) 

NA Unit 5 6 7 8 9 K 

    90 3 Jumlah dosen yang 
mengajar di sekolah 

NA Dosen 5 8 10 13 15 K 

 

 

Catatan: * T=Tahunan; K=Kumulatif 
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BAB VI 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
 

A. Peran dan Fungsi Monitoring dan Evaluasi 
 

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan 
untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. 
Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang 
diimplementasikan. Sementara evaluasi dilakukan untuk melihat 
tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut 
mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar 
kendala dapat segera diketahui sejak dini dan dapat dilakukan 
tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. 
Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan 
datang supaya lebih baik. 

Salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam 
menjalankan programnya dapat dilihat dari kesesuaian antara 
perencanaan dengan implementasi, yang didukung oleh 
pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Pencapaian 
indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang 
harmonis dan melekat utuh dalam sistem. 

Pengendalian Renstra FPBS UPI merupakan sebuah upaya 
sistematik untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini 
memadukan standar pekerjaan dengan tanggung jawab anggota 
organisasi. Keduanya akan memberikan kemudahan bagi pimpinan 
dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya. 

Proses monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan 
bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan 
informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki 
pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan 
dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang 
dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses 
monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai 
rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan 
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yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang 
sudah dibuat. 

 

Fungsi monitoring dan evaluasi di Universitas Pendidikan 
Indonesia diarahkan kepada: 
1. meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pimpinan unit kerja 

dalam fungsi dan tugasnya; 
2. memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan; 
3. mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

good university governance; dan 
4. evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan dan ketercapaian 

target kinerja dan tujuan organisasi. 
 

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 
Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi Renstra FPBS 

UPI adalah untuk : 
1. menjaga agar kebijakan Renstra FPBS UPI yang sedang 

diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran; 
2. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan 

implementasi serta output yang menjadi target organisasi; dan 
3. melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya pengendalian 

ketercapaian target Renstra. 
4. mengatasi berbagai kendala dalam rangka ketercapaian Renstra 

FPBS 2021-2025. 
Prinsip utama kebijakan MBKM terpenuhi dalam beberapa 

program MBKM yang dijalankan di FPBS. Beberapa prinsip yang 
terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18, antara lain: 1. 
Berorientasi Capaian Profil Lulusan; 2. capaian Kompetensi secara 
Holistik; 3 kolaborasi; 4. multipengalaman; 5. keterkaitan dan 
kesepadanan; dan laboratorium yang sesuai dengan standar 
industry; 6. kemandirian belajar (self-regulated learning); dan 7. 
Berorientasi Kecakapan Abad ke-21. 
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C. Metode Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi Renstra FPBS UPI membutuhkan 
data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian 
terhadap proses implementasi kebijakan.  

 
Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui 

berbagai metode sebagai berikut. 

1. Metode dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan, 
seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan yang 
dikoordinasikan dan dikelola oleh Direktorat Perencanaan dan 
Organisasi. 

2. Metode survei tentang implementasi kebijakan. Dalam hal ini 
seperangkat instrumen pertanyaan dipersiapkan sebelum 
melakukan survei. Tujuan survei adalah untuk menjaring data 
dari stakeholders, terutama kelompok sasaran unit pelaksana 
kegiatan dari setiap unit kerja di FPBS UPI. 

3. Focus Group Discussion (FGD). Dengan metode ini, berbagai 
informasi yang valid dapat diperoleh melalui cross check data 
dan informasi dari berbagai sumber. 

 

D. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi 
Mekanisme monitoring evaluasi terhadap perencanaan dan 

implementasi Renstra FPBS UPI dalam prosesnya melibatkan 
berbagai komponen dalam struktur organisasi FPBS UPI. Pimpinan 
fakultas memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap unit- unit kerja di bawahnya. Unit pelaksana 
monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut: 
1. Komite Audit berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit 

internal dan eksternal atas penyelenggaraan program di FPBS 
UPI; 

2. Satuan Penjaminan Mutu berfungsi melakukan penjaminan atas 
pemenuhan standar- standar pengelolaan perguruan tinggi; 

3. Direktorat Perencanaan dan Organisasi berfungsi melakukan 
evaluasi terhadap implementasi RKAT melalui monev berbasis 
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Analisis 
 

Internal 
Kewenangan 

dan Strategi 

Implementasi 

RENSTRA 

 Kebijakan 

 Program 

 Kegiatan 

Capaian 

Unit 

Pelaksana 

Monev 
Program 

dan 
Kegiatan 

Mutu 
Pendidikan, 
Penelitian, 

dan 
Pengabdian 

Visi, 
Misi, dan 
Tujuan 

Analisis 

Strategi 

Implementas 
Implementasi 

Internal 

Monev 

Unit 

Pengawasan 

web; dan 
4. Lembaga pengawas eksternal berfungsi melakukan pengawasan 

terhadap proses dan capaian program kegiatan 
 
Mekanisme monitoring dan evaluasi mengikuti alur proses sebagai 
berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 
Proses Monitoring dan Evaluasi Renstra FPBS UPI 2021-2025 

 
 

 

E. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra FPBS 
UPI 

Kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 
Renstra FPBS meliputi: 
a. Kegiatan monev dilaksanakan secara berkala setiap tahun 

(setahun dua kali); 
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b. Kegiatan monev dilaksanakan berjenjang mulai tingkat unit kerja; 
c. Monev dilakukan oleh Tim Monev yang ditetapkan Rektor yang 

terdiri dari Unsur Satuan Pengendalian Internal (SPI) dan Satuan 
Penjaminan Mutu (SPM); 

d. Pada tingkat fakultas, monev bertujuan untuk mengetahui 
tingkat ketercapaian berbagai target yang ditetapkan untuk level 
universitas, mencari akar permasalahan pada target Renstra 
yang belum tercapai, serta merumuskan tindak lanjut yang harus 
dilakukan fakultas untuk memperbaiki pencapaian target Renstra 
fakultas; dan 

e. Pada tingkat unit kerja monev bertujuan untuk mengetahui 
tingkat ketercapaian berbagai target yang ditetapkan untuk level 
unit kerja, mencari akar permasalahan pada target Renstra unit 
kerja yang belum tercapai, serta merumuskan tindak lanjut yang 
harus dilakukan unit kerja untuk memperbaiki pencapaian target 
Renstra unit kerja. 

 

4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Renstra FPBS UPI 
Sistem monev Renstra FPBS UPI merupakan bagian dari 

proses penjaminan mutu universitas yang mengikuti siklus 
penjaminan mutu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan Peningkatan. Pelaksanaan monev merupakan 
tahapan penting dalam siklus penjaminan mutu yang tidak dapat 
ditiadakan. Pelaksanaan monev yang berkala dan tepat sasaran, akan 
membantu universitas dan unit kerja menjalankan program dengan 
baik, tepat sasaran, dan sistematis hingga tujuan lembaga dapat 
tercapai. 

Tim Monev dibentuk oleh Dekan dan bertanggung jawab 
melaporkan aktivitas kegiatan monev ke Rektor. Tim monev dapat 
berasal dari unsur Satuan Pengendalian Internal dan Satuan 
Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh seorang ketua. Tim Monev 
Renstra menjalankan tugas sesuai tupoksi untuk mengidentifikasi, 
memantau, dan menilai hal-hal berikut: 
a. Komitmen pimpinan dalam mendukung implementasi Renstra 

FPBS UPI 2021-2025 yang ditunjukkan dengan program kerja 
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yang direncanakan pimpinan pada level unit kerja. Selain itu, 
komitmen pimpinan ditunjukkan pula dengan keterlibatan civitas 
akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan 
program sesuai dengan tujuan program. Mutu laporan 
implementasi program, serta rencana implementasi renstra 
tahun berikutnya juga mencerminkan komitmen pimpinan pada 
implementasi Renstra FPBS UPI 2021-2025; 

b. Tingkat kemajuan implementasi program, kesesuaiannya dengan 
rencana kegiatan serta pengelolaan program. Semua kegiatan- 
kegiatan yang dilakukan mengarah pada pencapaian indikator 
keberhasilan. Selain itu, kemampuan melaksanakan program 
juga perlu tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan dalam 
mengatasi kendala yang dihadapi; 

c. Permasalahan yang dihadapi fakultas dan unit kerja dalam 
mencapai target Renstra, upaya-upaya yang telah dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta tindak lanjut 
yang perlu dilakukan untuk perbaikan implementasi Renstra 
pada tahap berikutnya; 

d. Dampak dan keberlanjutan capaian Renstra sebagai dasar untuk 
perencanaan berikutnya dan jaminan keberlanjutan program 
yang telah ditetapkan; 

e. Tingkat kerberhasilan pencapaian target indikator yang 
ditetapkan. Tingkat keberhasilan pencapaian target indikator ini 
menggambarkan kefektifan proses yang dilakukan lembaga. 
Capaian indikator keberhasilan dapat ditentukan dengan rasio 
antara jumlah indikator yang mencapai target dengan jumlah 
indikator yang dijanjikan atau dengan menetapkan persentase 
tingkat keberhasilan pencapaian dengan kategorisasi pencapaian 
tertentu yang ditetapkan. 

Untuk keperluan monev, tim monev merumuskan instrumen 
monev yang valid dan reliabel yang dapat ditetapkan setiap 
tahunnya. Instrumen monev perlu ditetapkan dan disosialisasikan ke 
seluruh pihak yang terkait. 
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Laporan dan hasil monev menggunakan pendekatan 
kualitattif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif berupa beragam 
temuan atau komentar yang disajikan secara deskriptif untuk 
menyampaikan temuan-temuan ketidaksesuaian atau 
analisis/pendapat untuk mengantisipasi terjadinya resiko tertentu 
yang berpotensi untuk terjadi dan sedapat mungkin dikendalikan 
(risk analysis). Pendekatan kuantitatif berupa angka-angka yang 
menunjukkan tingkat ketercapaian Renstra. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 
 

Renstra FPBS UPI 2021-2025 merupakan implementasi dari 
Renstra Universitas Pendidikan Indonesia sebagai upaya untuk 
menjabarkan berbagai kebijakan dan program pengembangan lima 
tahun mendatang. Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan acuan bagi 
unit kerja yang ada di lingkungan FPBS UPI dalam menyusun program 
kerja tahunan dan program pengembangan lainnya dalam rangka 
mewujudkan UPI sebagai universitas yang menjadi rujukan tingkat 
ASEAN di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu 
nonkependidikan sebagaimana telah dirintis melalui berbagai 
program pada Renstra UPI 2016-2020. 

Keberhasilan implementasi Renstra ini tergantung pada 
komitmen, kemauan keras, dan dukungan semua pihak untuk 
mewujudkan keberhasilan visi, misi, dan tujuan lembaga. Mudah- 
mudahan Allah Swt. memberikan kemudahan dan kelancaran serta 
bimbingan dalam mewujudkan FPBS yang lebih berkualitas pada 
masa mendatang. 
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