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Tujuan Strategis
Institutional ReEngineering
melalui Penguatan
Tata Kelola yang
Baik

Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
pengelolaan
sumber daya
manusia

Strategi
Pengembangan
master plan
sumber daya
manusia

Pengembangan
remunerasi
berbasis kinerja
akademik/administr
atif (insentif
berbasis kinerja)

Program

Aktivitas

Menginventarisasi dan
memetakan potensi dan
tantangan tenaga
kependidikan

Menginventarisasi potensi
dan tantangan tenaga
kependidikan
Memetakan potensi dan
tantangan tenaga
kependidikan
Menyelenggarakan latihan Melaksanakan latihan
kepemimpinan/ upgrading kepemimpinan bagi kepala
dosen dan tenaga
divisi
kependidikan

Indikator Aktifitas

Pelaksana

Ketersediaan peta potensi
dan tantangan tenaga
kependidikan

DOSDM

2

3

4

5

6

7

8
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Kode Rek
6016070100

25,000,000

Jumlah peserta pelatihan
kepemimpinan/ upgrading
dosen dan tenaga
kependidikan

6016070100

40,000,000

6015020000

44,000,000

6015020000

44,000,000

6015020000

56,800,000

6015020000

56,000,000

6015020000

300,000,000

6015020000

30,000,000

6015020000

5,000,000

6016070100

2,500,000

DOSDM

DOSDM

Melaksanakan upgrading
skill bagi satpam
Melaksanakan upgrading
skill Information
Technology (IT)bagi
tenaga kependidikan

DOSDM
Jumlah peserta upgrading
skill Information
Technology (IT)bagi
tenaga kependidikan

DOSDM

Melaksanakan upgrading Jumlah peserta upgrading
skill bagi tenaga
skill bagi tenaga
kependidikan bersertifikasi kependidikan bersertifikasi

DOSDM

Melaksanakan refreshing
ESQ
Menguatkan komitmen ke- Sosialisasi peraturan etos
UII-an bagi dosen dan
kerja Islami UII bagi
tenaga kependidikan
tenaga kependidikan

terlaksananya refreshing
ESQ
Tingkat komitmen ke-UIIan

Mengimplementasikan
aturan remunerasi
berbasis kompetensi
akademik/ administratif

Terimplementasinya aturan
remunerasi berbasis
kompetensi akademik

DOSDM
DOSDM

DKA

Implementasi peraturan
remunerasi berbasis
kompetensi akademik

DKA

Evaluasi dan implementasi Ketersediaan peraturan
peraturan tarif
rektor tentang tarif yang
baru
Mengelola dan
Sosialisasi peraturan
Tersosialisasi aturan
mengalokasikan keuangan pengelolaan dan alokasi pengelolaan dan alokasi
berbasis kinerja
keuangan berdasarkan
keuangan berdasarkan
sebelumnya dan
kinerja sebelumnya
kinerja sebelumnya
rasionalitas rencana
program

DKA

Implementasi peraturan
pengelolaan dan alokasi
keuangan berdasarkan
kinerja sebelumnya
Sosialisasi integrasi tata
kelola di tingkat
pascasarjana
Pengkajian tata kelola
pada unit bisnis

Anggaran disusun
berdasarkan kinerja
sebelumnya

DKA

Terintegrasinya
manajemen pengelolaan di
tingkat fakultas
Tersedia dokumen tata
kelola pada unit bisnis

DKA

6016070100

Tercapainya
peningkatan
pengelolaan
keuangan yang baik

Pengembangan
sistem
penganggaran
berbasis kinerja
sebelumnya dan
rasionalitas
rencana program

Terwujudnya
lingkungan kerja
yang humanis dan
produktif

Meningkatkan
Kualitas dan
Kuantitas
Pengabdian Pada
Masyarakat dan
Dakwah Islamiyah

Tercapainya
peningkatan
publikasi
internasional

Terwujudnya nilai
keislaman sebagai
landasan
pengembangan
ilmu

6016070100

Pelatihan modul material Tingkat pemanfaatan
management dan financial program SAP

DKA

Sosialisasi implementasi
bisnis object

DKA

Tersosialisasi implementasi
bisnis object

DOSDM

Peningkatan
Mengembangkan dan
silaturahmi baik
memfasilitasi forum
formal dan informal silaturahmi formal dan
informal

Terlaksana forum
silaturahmi pengajian
reguler
Terselenggara kegiatan
peningkatan kemampuan
membaca Al-Qur'an secara
tartil

DOSDM

Upgrade dan peningkatan Tingkat ketertataan fasilitas
fasilitas
dan infrastruktur

DSP, BSI

Peningkatan
penelitian dan
penulisan karya
ilmiah dengan
perguruan tinggi
terkemuka di dunia
untuk
meningkatkan
publikasi
internasional

Penguatan nilai
keislaman dalam
kajian dan
implementasi
keilmuan

Menata fasilitas dan
infrastruktur

Mengadakan forum
silaturahmi: pengajian
reguler
Peningkatan kemampuan
membaca Al-Qur'an
secara tartil

35,000,000

-

-

6016070100

35,000,000

6015020000

10,000,000

6015020000

65,000,000

6015020000

60,000,000

DOSDM, DKA,
DSP

Pemantapan
Mendesain,
Implementasi pelaksanaan Terimplementasi budaya
budaya kerja yang mengimplementasikan
budaya kerja islami
kerja islami
islami
dan mengontrol
pelaksanaan budaya kerja
islami

Menguatkan
Terwujudnya
Pengembangan
Keunggulan dan
peningkatan kinerja atmosfer dan
Kualitas Akademik akademik
budaya akademik

Menjadikan UII
sebagai World
Class University

6016070100

-

DKA

6016070100

Optimalisasi
Mendayagunakan
implementasi
program SAP untuk
Sistem Informasi
kepentingan internal
Akuntansi Terpadu
(SIAT)

Anggaran

DOSDM

Melaksanakan latihan
kepemimpinan bagi kepala
urusan

Sosialisasi peraturan
remunerasi berbasis
kompetensi akademik

1

6016070100

-

6015030800

16,500,000

6015030800

10,000,000

DOSDM

6016070100

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

Pengkajian pendirian
bookstore
Pengkajian tentang
perencanaan sarana dan
prasarana untuk
mendukung green campus

Tersedia konsep pendirian
bookstore
Tersedia dokumen
perencanaan sarana dan
prasarana untuk
mendukung green campus

DSP

Pengkajian tentang
perencanaan dan
pengelolaan aset
Menyusun peraturan
tentang peningkatan
kemampuan bahasa
Inggris bagi dosen

Tersedia dokumen
DSP
perencanaan dan
pengelolaan aset
Tersedianya Peraturan
DOSDM, DPPM
Rektor tentang
peningkatan kemampuan
bahasa Inggris bagi dosen

10,000,000

6016070100

20,000,000

6016070100

7,500,000

6016070100

10,000,000

6002020300

28,000,000

6016070100

7,500,000

6002050200

60,000,000

6015030800

2,500,000

DSP

Memfasilitasi peningkatan Jumlah peserta kursus
kemampuan bahasa
bahasa Inggris
Inggris bagi dosen

DKA

Menyusun peraturan
translate karya ilmiah
dosen dari bahasa
Indonesia ke bahasa
Inggris

DOSDM, DPPM

Tersedianya peraturan
rektor tentang translate
karya ilmiah dosen dari
bahasa Indonesia ke
bahasa Inggris

6016070100

Memfasilitasi translate
Jumlah karya ilmiah yang DKA
karya ilmiah dosen dari
telah ditranslate ke bahasa
bahasa Indonesia ke
Inggris
bahasa Inggris
Mengintegrasikan nilai
Membaca dan mengkaji Al- Terlaksananya kegiatan
DPPAI, DSP,
keislaman dengan bidang Qur'an
DOSDM
membaca dan mengkaji Alkeilmuan
Qur'an

1

