Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2012
BIDANG I

Tujuan Strategis

Sasaran

Strategi

Program

Aktifitas

Indikator Aktivitas

Tahun 2012

Pelaksana
1

Institutional ReEngineering melalui
Penguatan Tata
Kelola yang Baik

Terwujudnya
peningkatan
pengelolaan
sumber daya
manusia

Terwujudnya
peningkatan
kinerja unit
akademik

Tercapainya
peningkatan
layanan akademik
yang baik

Terwujudnya
budaya informasi
sivitas akademika
dan tenaga
kependidikan

Pengembangan
Membangun sistem
sistem informasi
informasi kinerja individu
kinerja individu dan dan unit
unit yang
terintegrasi dengan
sistem informasi
lainnya

Pengembangan dan implementasi sistem
informasi CCP mandiri

Ketersediaan dan
pemanfaatan sistem
informasi CCP mandiri
Menyusun peraturan universitas tentang batas
Tersedianya peraturan
studi baik pendanaan maupun status karyasiswa universitas terkait batas
dalam negeri maupun luar negeri
studi baik pendanaan
maupun status karya siswa
dalam negeri maupun luar
negeri

DPPM, BSI

Penyusunan pola pengelolaan mata kuliah
universitas secara terpadu

Tersedianya pola
pengelolaan mata kuliah
universitas
Tersedianya Silabi dan
Course Outline mata kuliah
universitas

DA

Integrasi berbagai Mengembangkan portal
sistem informasi
berbasis layanan
akademik dan
administratif dalam
suatu portal
kampus yang
komprehensif

Pengembangan Sistem Informasi Akademik dan Ketersediaan SIMAK yang
implementasi Sistem informasi tugas akhir
dikembangkan, dan
pemanfaatan sistem
informasi tugas akhir
Studi kelayakan sistem pemesanan matakuliah Ketersediaan hasil studi
untuk meningkatkan ketepatan penawaran dan kelayakan sistem
penjadwalan
pemesanan matakuliah

Penumbuhan dan
pengembangan
budaya sadar
informasi

Pengembangan Koleksi sebagai sumber
informasi tercetak dan digital

Menumbuhkan gerakan
sadar informasi

DP

Pengembangan sarana akses informasi
Evaluasi dan pelangganan jurnal elektronik

Tercapainya
peningkatan
pengelolaan
sumberdaya

Optimalisasi
Mengelola sumberdaya
sumber daya dalam yang berpotensi sebagai
rangka income
income generating
generating

Melakukan sosialisasi Sistem Informasi
Perpustakaan (SIMPus)
Identifikasi sumber institusi pemberi hibah

7

8

9

10

11

12

DA, BSI

Digitalisasi koleksi langka dan karya lokal sivitas Jumlah koleksi langka dan
akademika
karya lokal sivitas
akademika yang
terdigitalisasi
Menyelenggarakan pameran buku secara
Jumlah pameran buku
nasional
secara nasional
Mengadakan Bedah Buku
Jumlah bedah buku

Penerbitan buku panduan akses informasi

6

DA, BSI, BPM

DP

Menerbitkan jurnal pustakawan

5

DA

Jumlah koleksi sebagai
sumber informasi tercetak
dan digital

Workshop pengembangan penelitian
Pustakawan

4

DOSDM

Meningkatnya pengunjung
website DPPM

Review dan Penyusunan Silabi dan Course
Outline mata kuliah universitas secara terpadu

3

DOSDM

Pengembangan website DPPM (KKN database
abstrak karya ilmiah)
Optimalisasi peran Mengelola mata kuliah
satuan organisasi universitas secara terpadu
akademik dalam
pelaksanaan catur
dharma

2

DP
DP

Jumlah workshop
pengembangan penelitian
pustakawan
Jumlah jurnal pustakawan
yang diterbitkan
Jumlah buku panduan
akses informasi yang
diterbitkan
Jumlah sarana akses
informasi baru
Hasil evaluasi dan Jumlah
langganan jurnal elektronik

DP

Junlah sosialisasi SIMPus

DP

Jumlah pengidentifikasian
sumber institusi pemberi
hibah

DP

DP
DP

DP
DP
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Tujuan Strategis

Tercapainya
Sasaran
peningkatan
pengelolaan
sumberdaya

Optimalisasi
Mengelola sumberdaya
Strategi
Program
sumber daya dalam yang berpotensi sebagai
rangka income
income generating
generating

Aktifitas

Tercapainya
peningkatan
pemanfaatan
karya akademik

Mengembangkan forum
ilmiah bagi mahasiswa
dan dosen
Mengembangkan metode
pembelajaran baru dan
memanfaatkan teknologi
informasi dalam
pembelajaran
Intensifikasi dan
Mengevaluasi dan
ekstensifikasi
mengembangkan SPM
sistem penjaminan (Sistem Penjaminan Mutu)
mutu di bidang
akademik

DP

Tahun 2012

Merintis penelitian pustakawan UII dengan
perpustakaan perguruan tinggi lain

Jumlah penelitian
pustakawan UII dengan
perpustakaan perguruan
tinggi lain
Peningkatan kompetensi
pustakawan
Peningkatan kualifiikasi
pustakawan

DP

Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi pelajar SMA,
Mahasiswa, dan Pustakawan untuk
mengenalkan UII kepada masyarakat luas

Jumlah Lomba Karya Tulis
Ilmiah bagi pelajar SMA,
mahasiswa, dan
pustakawan untuk
mengenalkan UII kepada
masyarakat luas

DP

Seminar Hasil Penelitian Dosen sesuai RIP

Terselenggaranya seminar
dua kali setahun

DPPM

Validasi aktivitas e-learning

Laporan hasil aktivitas elearning

Penyusunan pedoman pengelolaan akademik
dan proses belajar-mengajar untuk Program
Diploma, Pascasarjana dan Profesi

Tersusunnya pedoman
pengelolaan akademik dan
proses belajar-mengajar
untuk Program Diploma,
Pascasarjana dan Profesi

DA

Pengintegrasian sistem administrasi akademik
untuk Program Diploma, Profesi dan
Pascasarjana

Terintegrasikannya sistem
administrasi akademik
untuk Program Diploma,
Profesi dan Pascasarjana

DA

Peningkatan
Memfasilitasi peningkatan Menyelenggarakan Workshop metodologi
reputasi akademik karya ilmiah dosen
penelitian, Workshop menulis proposal
Penelitian, Workshop meraih hibah penelitian,
dan osialisasi rogram hibah penelitian eksternal
Memfasilitasi diseminasi Menyelenggarakan workshop penulisan jurnal
nasional dan pengembangan database karya
karya ilmiah dosen
Ilmiah
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DP
DP

Meningkatkan kualifikasi pustakawan

Pengembangan
atmosfer dan
budaya akademik
Pengembangan
sistem
pembelajaran

Jumlah kerjasama dengan
beberapa perpustakaan di
luar DIY
Jumlah pengajuan hibah
perpustakaan
Jumlah kerjasama regional

Pengembangan kerjasama regional dengan 5
perguruan tinggi
Pengembangan kerjasama nasional dengan 5
Jumlah kerjasama nasional
perguruan tinggi
Pengembangan jejaring kerjasama perpustakaan Jumlah kerjasama dengan
perguruan tinggi Islam se- Indonesia
perpustakaan perguruan
tinggi Islam se-Indonesia

Meningkatkan kompetensi pustakawan

Terwujudnya
peningkatan
kinerja akademik

Pelaksana
1

Implementasi kerjasama dengan beberapa
perpustakaan di luar DIY
Pengajuan hibah perpustakaan

Menguatkan
Keunggulan dan
Kualitas Akademik

Indikator Aktivitas

DP
DP

DP
DP

DA, BSI

Jumlah workshop dan
sosialisasi

DPPM

Jumlah workshop dan
tersedianya database
karya ilmiah

DPPM

2

Tujuan Strategis

Sasaran

Strategi

Program

Aktifitas

Indikator Aktivitas

Tahun 2012

Pelaksana
1

Terselenggaranya
spesialisasi
berbasis
pengembangan
local genius dan
keunggulan
spesifik akademik

Pengembangan
local genius dan
atau keunggulan
spesifik akademik
melalui
pengembangan
staf dan kerjasama
penelitian baik
dengan perguruan
tinggi, pemerintah,
dan industri

Memfasilitasi kerjasama
Mengadakan penelitian untuk hibah Dikti dan
staf dan atau unit dengan Ristek yang berpotensi penambahan alat
laboratorium
perguruan tinggi,
pemerintah dan industri
Pembentukan jejaring unit penelitian dan
lembaga yang relefan untuk kerjasama

Terlaksananya penelitian
unggulan bermuatan local
genius;Terimplementasinya
hasil penelitian local genius
dalam program
pengabdian masyarakat;
Terselenggaranya research
Award

DPPM

Penyelenggaraan penelitian unggulan sesuai
RIP dengan dana internal dan eksternal

Terselenggaranya
penelitian unggulan sesusi
RIP dengan dana internal
dan eksternal
Terselenggaranya
peneltian tentang sistem
penyelenggaraan negara
Terselenggaranya seminar
nasional 2 kali setahun

DPPM

Terlaksananya penelitian
dan publikasi bekerjasama
dengan perguruan tinggi
terkemuka, pemerintah,
dan dunia industri

DPPM

Terselenggaranya
workshop 2 kali setahun
dan
terbentuknya klasterklaster penelitian unggulan

DPPM

Proses menuju
terakreditasinya jurnal
inovasi dan kewirausahaan

DPPM

Terselenggaranya seminar
internasional

DPPM

Melakukan penelitian tentang sistem
penyelenggaraan negara
Terwujudnya
peningkatan
kualitas pencitraan
lembaga
Menjadikan UII
Tercapainya
sebagai World Class peningkatan
University
publikasi
internasional

Peningkatan peran
aktif UII dalam
berbagai forum
nasional

Mendorong peran aktif
dosen melalui
kepakarannya dalam
lingkup nasional

Seminar Nasional dengan pihak eksternal

Peningkatan
penelitian dan
penulisan karya
ilmiah dengan
perguruan tinggi
terkemuka di dunia
untuk
meningkatkan
publikasi
internasional
Pengembangan
penelitian berbasis
local genius untuk
meningkatkan
publikasi
international

Menjalin kerjasama
penelitian dan penulisan
karya ilmiah dengan
perguruan tinggi
terkemuka di dunia

Pembentukan jejaring unit penelitian dan
publikasi dengan perguruan tinggi terkemuka,
pemerintah, dan dunia industri

Mengembangkan payung Workshop pengembangan riset unggulan UII
sesuai dengan RIP penelitian
penelitian berbasis local
genius

Peningkatan
Membina pengelolaan
kualitas
jurnal ilmiah
pengelolaan jurnal
ilmiah dalam
rangka
membangun afiliasi
pada database
jurnal internasional

Workshop pengembangan jejaring pengelola
jurnal di tingkat regional menuju jurnal
terakreditasi

Penyelenggaraan Seminar Seminar internasional di tingkat universitas dan
fakultas
Internasional

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah hibah penelitian
DA (Lab. Terpadu),
yang didapat dari Dikti dan
DPPM
Ristek untuk penambahan
alat laboratorium

DPPM

DPPM
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Pelaksana
1

Tercapainya
peningkatan
reputasi di tingkat
internasional

Pengembangan
sertifikasi
internasional
institusi

Menambah unit yang
tersertifikasi ISO 17025

Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang
berkaitan dengan sertifikasi ISO 17025
Pengiriman personalia laboratorium mengikuti
pelatihan bersertifikat

Jumlah pelatihan

DA (Lab. Terpadu)

Jumlah personalia
laboratorium yang
mengikuti pelatihan
bersertifikat
Jumlah seminar nasional

DA (Lab. Terpadu)

DA (Lab. Terpadu)

Publikasi kegiatan laboratorium terpadu

Jumlah publikasi

DA (Lab. Terpadu)

Pembuatan profil laboratorium terpadu

Jumlah profil laboratorium
terpadu
Tingkat implementasi

DA (Lab. Terpadu)

Seminar Nasional untuk pengembangan
laboratorium berbasis kompetensi penunjang
pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi

Meningkatkan
Kualitas dan
Kuantitas
Pengabdian Pada
Masyarakat dan
Dakwah Islamiyah

Tercapainya
peningkatan
intensitas dan
efektifitas
pengabdian pada
masyarakat

Peningkatan
kualitas
pengelolaan
pemeringkatan
institusi di tingkat
internasional

Mengembangkan program Implementasi aturan portal jurnal UII
pemeringkatan oleh unit
Pelatihan optimalisasi penggunaan portal jurnal
khusus

Peningkatan
intensitas dan
efektifitas
pengabdian pada
masyarakat

Mengembangkan program Workshop Pengembangan Sinergi Penelitian
penelitian dan pengabdian dan Pengabdian Masyarakat sesuai RIP
pada masyarakat
Pengembangan KKN

Diklat jurnalistik

Jumlah pelatihan
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DP,BSI,DPPM
DP,BSI,DPPM

Terimplementasinya hasil
penelitian dalam program
pengabdian masyarakat

DPPM

Jumlah pengabdian
masyarakat yang di danai
eksternal;
Terselenggaranya KKN
Unggulan; Dimulainya KKN
Internasional
Jumlah diklat jurnalistik

DPPM

DPPM
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