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Indikator Aktivitas

Tahun 2012

Pelaksana
1

Institutional Re- Terwujudnya
Engineering
lembaga
melalui
kemahasiswaan
Penguatan Tata
yang berkualitas
Kelola yang Baik

Pendampingan dan
pengawalan
kaderisasi pengurus
lembaga
kemahasiswaan

Mendampingi
penyelenggaraan latihan
kepemimpinan calon dan
pengurus lembaga
kemahasiswaan

Pendampingan kegiatan
kemahasiswaan dan
penyediaan fasilitasi latihan dan
penyelenggaraannya

Jumlah pendampingan
penyelenggaraan
pelatihan kepemimpinan
calon dan pengurus
lembaga
kemahasiswaan
Pendampingan aksi mahasiswa Jumlah penanganan
aksi mahasiswa
Pelatihan kepemimpinan dan
Jumlah pelatihan
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DPBMKM

DPBMKM
DPBMKM

penanaman nilai-nilai kejuangan
Menguatkan
Keunggulan dan
Kualitas
Akademik

Terwujudnya
peningkatan
kinerja akademik

Pengembangan
atmosfer dan
budaya akademik

Mengembangkan forum
ilmiah bagi mahasiswa
dan dosen

ke-UII an dan ke-islaman
Diskusi ilmiah interdisipliner
bagi mahasiswa

Jumlah forum ilmiah
yang diikuti oleh
mahasiswa
Workshop metodologi penelitian Jumlah proposal PKM
(kewirausahaan,
teknologi, penelitian,
pengabdian
masyarakat), jurnal
ilmiah

Workshop karya tulis ilmiah

Mengimplementasikan
kerjasama yang telah
menjadi komitmen

DPBMKM

Jumlah proposal PKMPI (gagasan tertulis,
artikel ilmiah), jurnal
ilmiah
Jumlah tim yang
mengikuti PIMNAS

DPBMKM

Jumlah peserta lomba
LKTI
Pengiriman tim english debating Jumlah tim yang
competition
mengikuti kompetisi
Penggalian dana beasiswa dari Jumlah beasiswa
sektor eksternal
eksternal
Pemilihan mahasiswa
Jumlah mahasiswa
berprestasi
Melakukan koordinasi dengan Sosialisasi daftar MoU
fakultas di lingkungan UII dalam ke fakultas di
meningkatkan kuantitas dan
lingkungan UII
kualitas kerjasama dengan
lembaga eksternal

DPBMKM

Pengiriman mahasiswa dalam
pekan ilmiah mahasiswa
(PIMNAS)
Forum akademik mahasiswa

Tercapainya
Intensifikasi
peningkatan
kerjasama yang
kuantitas dan
telah dibangun
kualitas kerjasama
dengan lembaga
eksternal

DPBMKM, DPPM,
DPPAI

DPMKM

DPBMKM
DPBMKM
DPBMKM
DPKA
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Pelaksana
1

Terwujudnya
peningkatan
kualitas karakter
mahasiswa

Optimalisasi
pelaksanaan pola
pengembangan
kemahasiswaan

Peningkatan
kemampuan
kewirausahaan
mahasiswa

Tercapainya
Penguatan
peningkatan
kapasitas lembaga
kualitas input
pemasaran
(calon mahasiswa)

Intensifikasi dan
ekstensifikasi
hubungan dengan
SMA dan yang
sederajat serta
Dinas Pendidikan

Menguatkan Student
Character Building

Membina mahasiswa
melalui kegiatan cokurikuler dan ekstrakurikuler

Melakukan identifikasi institusi
yang berpotensi menjadi mitra
kerjasama dengan fakultas di
lingkungan UII

Data institusi yang
DPKA dan fakultas
berpotensi serta
terkait
dilanjutkan dengan
penjajagan awal
kemungkinan kerjasama

Pelatihan Islamic character
building
Pesantrenisasi mahasiswa
semester VI

Skor self assessment

Jumlah mahasiswa
semester VI yang
mengikuti
pesantrenisasi
Penanganan masalah-masalah Jumlah kasus
kemahasiswaan
mahasiswa
Konseling bagi mahasiswa
Jumlah mahasiswa
yang melakukan
konseling
Workshop kewirausahaan
Jumlah pelatihan

Pengadaan kompetisi
kewirausahaan
Week expo kewirausahaan

Melakukan pembinaan bakat
dan minat mahasiswa
Pengiriman delegasi UII ke
program eksternal
Mengintegrasikan aktivitas Workshop tentang pemasaran
terpadu
pemasaran
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DPBMKM, DPPAI,
DPPM

DPBMKM
DPBMKM

DPBMKM

Jumlah peserta
kompetisi
Jumlah hasil penelitian
mahasiswa yang
diikutkan expo

DPBMKM

Jumlah pembinaan
kegiatan bakat minat
Jumlah program yang
diikuti
Terbentuk konsep
tentang pemasaran
terpadu di tingkat UII

DPBMKM

DPBMKM

DPBMKM
DPKA, Humas,
Fakultas-Fakultas

Melakukan rekruitmen
dan training tim promosi
mahasiswa

Melaksanakan pemasaran
terpadu melalui tim
pemasaran/promosi

Pemasaran terpadu
ditingkat universitas

Menerima kunjungan
SMA/SMU/SMK/MA

Jumlah kunjungan SMA

DPKA

Adanya kerjasama
dengan SMA dan yang
sederajat serta Dinas
Pendidikan

DPKA, FakultasFakultas

Pemantapan sistem Mengadakan kajian
Melakukan kajian pelaksanaan Ketersediaan sistem
penerimaan
pelaksanaan sistem PMB sistem PMB yang baru
PMB yang baru
mahasiswa baru

3

DPBMKM, DPPAI

Pembentukan tim promosi
mahasiswa

Mengadakan workshop
Mengadakan workshop untuk
untuk guru dan murid
guru-guru BP
SMA atau yang sederajat
sesuai dengan
kompetensinya
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DPKA, FakulasFakultas

DPKA, Tim Promosi
Pusat, Tim Promosi
Fakultas

DPKA, Tim PMB
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Pelaksana
1

Peningkatan
Mengadakan kajian
promosi yang kreatif tentang potensi pasar
dan inovatif

Terwujudnya
Pengembangan
Membangun pola public
peningkatan
komunikasi
relations yang efektif
kualitas pencitraan pemasaran terpadu
lembaga
Terwujudnya
peran aktif alumni
dalam
pengembangan
lembaga

Peningkatan
Menguatkan lembaga
kualitas dan
pengelolaan dan
kuantitas peran aktif pemberdayaan alumni
alumni

Melakukan survei atau
Ketersediaan mapping
penelitian tentang sumber
pasar sasaran.
informasi mengenai UII dan
potensi pasar terhadap calon
mahasiswa
Membuat iklan/promosi melalui Iklan dan souvenir
media massa (radio, koran,
majalah, TV) dan pembuatan
souvenir promosi
Melakukan workhshop job
seeker
Melakukan workhshop
enterpreneurship
Melakukan workhshop psikotest
job seeker
Melakukan rekruitment di
kampus
Melakukan workhshop tentang
career
Mengikuti pameran / job fair
Mengirimkan alumni untuk
intership
Melakukan updating acc
website
Melakukan penjajagan mitra
industri
Melakukan penjajagan wakil
alumni yang sukses, untuk
memberikan sambutan wakil
alumni saat wisuda.

Mengoptimalisasi peran
alumni

Melakukan tracer alumni
Melakukan updating map
alumni
Melakukan updating database
alumni
Menjalin komunikasi dengan
alumni-alumni UII di daerahdaerah

Menjadikan UII
sebagai World
Class University

Tercapainya
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
kerjasama
internasional

Workshop diikuti oleh
150 peserta/anum
Workshop diikuti oleh
150 peserta/anum
Workshop diikuti oleh
150 peserta/anum
Rekruitment diikuti oleh
150 peserta/anum
Workshop diikuti oleh
150 peserta/anum
Ikut serta dalam
pameran 2 kali/anum
Diterimanya 30
peserta/anum untuk
intership
Website acc updated
Jumlah mitra industri
yang menjalin
kerjasama
6 orator/anum

Data tracer dari 1000
alumni
6 kali/anum
Jumlah data alumni
bertambah
Adanya dokumentasi
kegiatan-kegiatan yang
dilakukan alumni di
daerah
Jumlah naskah
kerjasama (MoU)
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DPKA, Divisi
promosi, Tim
Promosi UII, DPPM

DPKA, Tim Promosi

DPKA, DPBMKM
DPKA, DPBMKM
DPKA, DPBMKM
DPKA, DPBMKM
DPKA, DPBMKM
DPKA, DPBMKM
DPKA, DPBMKM

DPKA
DPKA

DPKA, DA

DPKA, DPBMKM,
DA
DPKA, DA, IKA
DPKA, DA

DPKA, IKA

Intensifikasi
Melakukan kerjasama
Melakukan kerjasama dengan
DPKA
kerjasama
dengan perguruan tinggi lembaga eksternal
internasional yang dan lembaga internasional
mampu memberi
peluang bagi UII
untuk berkiprah di
Melaksanaan Executive Leader Terlaksananya
DPKA
tingkat internasional
Visit
Executive Leader Visit
Memberdayakan dosen
Mengadakan studium general Jumlah studium general DPKA dan fakultas
dan alumni yang memiliki dengan narasumber para mitra
terkait
jaringan di luar negeri
strategis
sebagai mitra strategis
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internasional
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Memberdayakan dosen
dan alumni yang memiliki
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jaringan di
luar negeri
sebagai mitra strategis
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Pelaksana

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan
seminar internasional, joint
research, student exchange
dan staf exchange

Jumlah kegiatan
seminar internasional,
joint research, student
exchange dan staf
exchange
Jumlah staf asing yang
menjadi visiting lecturer

DPKA dan fakultas
terkait

1

Mengundang mitra strategis
untuk menjadi visiting lecturer

Tercapainya
peningkatan
publikasi
internasional

Tahun 2012

Menguatkan partisipasi
Mengirimkan dosen untuk
UII dalam forum
menjadi invited speaker dalam
internasional perguruan
seminar di luar negeri
tinggi diutamakan dengan
negara berkembang dan
negara mayoritas muslim

Jumlah partisipasi UII
DPKA dan fakultas
dalam forum
terkait
internasional perguruan
tinggi diutamakan
dengan negara
berkembang dan negara
mayoritas muslim

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

Tersedianya data
kompetensi mitra
strategis yang sejalan
dengan kompetensi
dosen-dosen UII dan
disosialisasikan

Pengembangan
penelitian berbasis
local genius untuk
meningkatkan
publikasi
international

Mengembangkan payung Memfasilitasi kerjasama untuk Jumlah joint research
penelitian berbasis local
international joint research dan dan joint publication
genius
joint publication berdasarkan
payung penelitian berbasis local
genius

Meningkatnya
minat dan
pengetahuan
masyarakat
Internasional akan
eksistensi UII
sebagai lembaga
pendidikan tinggi

Peningkatan
Meningkatkan kualitas
kualitas layanan
dan kuantitas informasi
informasi tentang
dalam website
program-program
UII bagi masyarakat

Meningkatkan kemampuan
bahasa Inggris staff Humas
Universitas

Meningkatnya
kemampuan
kehumasan di
lembaga-lembaga
yang ada di UII

Menyamakan visi
Capacity building bagi staf Pelatihan kehumasan dan
keprotokoleran bagi staf Humas
dan pengetahuan
Humas di seluruh UII
seluruh UII
kehumasan pada
seluruh staff Humas
di lingkungan UII
Pelayanan kehumasan
terhadap masyarakat dan
sivitas akademika UII
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DPKA dan fakultas
terkait

Ekstensifikasi
kerjasama
internasional
dengan
mengutamakan
negara sedang
berkembang dan
negara mayoritas
muslim
Peningkatan
penelitian dan
penulisan karya
ilmiah dengan
perguruan tinggi
terkemuka di dunia
untuk meningkatkan
publikasi
internasional

Memfasilitasi terciptanya joint
research dengan dosen luar
negeri untuk mendapatkan
pendanaan dari pemerintah
atau institusi asing

2

DPKA dan fakultas
terkait

DPKA, DPPM

Hasil evaluasi
kemampuan bahasa
staff Humas yang ada
dan terselenggaranya
training bahasa
bekerjasama dengan
Cilacs

HUMAS

Terselenggaranya
training dan tersedianya
konsep kehumasan
versi UII

HUMAS

Terselenggaranya
pelayanan kehumasan
setiap hari kerja

HUMAS
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Pelaksana
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Meningkatkan
Kualitas dan
Kuantitas
Pengabdian Pada
Masyarakat dan
Dakwah Islamiyah

Penguatan
jaringan dengan
jurnalis media
lokal dan
internasional

Pelibatan jurnalis
Penguatan jaringan
pada acara-acara
dengan jurnalis media
yang
lokal dan internasional
diselenggarakan UII

Pelibatan jurnalis pada acara- Jumlah berita tentang
acara yang diselenggarakan UII UII yang dimuat di
media

Tercapainya
peningkatan
intensitas dan
efektifitas
pengabdian pada
masyarakat

Peningkatan
pengabdian
masyarakat
berbasis
kompetensi
keilmuan dan hasil
riset

Pelatihan dakwah, imam dan
Jumlah pelatihan
khotib untuk masyarakat umum

DPPAI

Pelatihan perawatan jenazah,
mawaris dan wakaf

Jumlah pelatihan

DPPAI

Training pemberdayaan masjid Jumlah pelatihan

DPPAI

Training manajemen TPA

Jumlah pelatihan

DPPAI

Pelatihan da'I remaja/ rohis
SLTA

Jumlah pelatihan

DPPAI

Intensitas silaturahmi antar
pondok Pesantren

Jumlah pertemuan

DPPAI

Pengislaman dan pembinaan
mu'allaf

Jumlah pengislaman

DPPAI

Menguatkan lembaga
masyarakat dan
meningkatkan kapasitas
masyarakat

Pembinaan dan penerjunan da'I Jumlah penerjunan
Hijrah UII
Tercapainya
peningkatan
implementasi nilainilai keislaman di
lingkungan
kampus

Penguatan
implementasi nilainilai keislaman
dalam pengelolaan
kelembagaan,
kegiatan belajar
mengajar dan
kegiatan
kemahasiswaan

Merevitalisasi peran
setiap unit organisasi
dalam
mengimplementasikan
nilai-nilai keislaman

Pembinaan da'i mahasiswa UII Jumlah peserta
pembinaan

Pengiriman utusan di kegiatan
islam

Jumlah kegiatan
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DPPAI
DPBMKM, DPPAI

DPBMKM

Pembinaan tahfidz mahasiswa Jumlah pembinaan

DPPAI

Pelatihan da'I mahasiswa

Jumlah pelatihan

DPPAI

Pembinaan kodisia & LDF

Jumlah pembinaan

DPPAI

Pembinaan keagamaan
Jumlah pembinaan
Mahasiswa (ONDI, PTA,
Pesantrenisasi tahap I, Tahap II,
LKID,)
LKIM dan LKIL
Jumlah pelatihan

DPPAI

Pembinaan takmir masjid ulil
albab

DPPAI

Jumlah pembinaan

2

HUMAS

DPPAI
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Tahun 2012

Pelaksana
1

Terwujudnya nilai
keislaman sebagai
landasan
pengembangan
ilmu

Penguatan nilai
keislaman dalam
kajian dan
implementasi
keilmuan

Menyelenggarakan kuliah
dirasah islamiyah (KDI)

Jumlah kuliah

DPPAI

Penerbitan berkala AlIslamiyah
Penerbitan bulletin al-rasikh

Jumlah penerbitan

DPPAI

Jumlah penerbitan

DPPAI

Pembuatan banner dan stiker Jumlah penerbitan
seruan amaliyah Islamiyah
Penguatan peran pesantren UII Peningkatan jumlah
putra dan putri
prestasi akademik dan
non akademik santri
putra dan putri PP. UII
Merevitalisasi peran
Mengadakan sidang Masa'il al- Wujud respon UII
ulama dalam
diniyah /majlis mudzakkarah,
terhadap current issues
pengembangan kajian dan terkait masalah agama dalam
yang berkembang di
pengawalan implementasi berbagai aspek kehidupan yang masyarakat
penguatan nilai keislaman muncul dalam masyarakat

DPPAI

Mengadakan diskusi rutin
berkala dengan nara sumber
dengan disiplin ilmu masingmasing

Munculnya pemikiran
keislaman dan keilmuan
yang dari intektual UII
yang bermanfaat bagi
masyarakat luas

DPPAI

Menghimpun, mengkoordinir,
Jumlah pengiriman da'i
memfasilitasi, dan mengirim da'I
(dosen/pegawai) untuk
melakukan tugas dakwah

DPPAI

Mengintegrasikan nilai
Workshop internalisasi nilai
keislaman dengan bidang keislaman dalam PBM,
keilmuan
Menyelenggarakan studi
keislaman interdisipliner untuk
para dosen muda
Penelitian PBM / NKD dosen
MPK agama
Revisi SAP dan silabi MPK
agama
Revisi buku ajar MPK agama.
Pelatihan dakwah bagi dosen
Pelatihan dakwah bagi pegawai

Tercapainya
pengembangan
pemikiran
keislaman untuk
menjawab current
issues dan
tantangan masa
depan

Peningkatan sinergi
antar lembaga
kajian keislaman di
lingkungan UII

Mendorong peran aktif
seluruh komponen UII
untuk memunculkan ide
kreatif dalam menjawab
current issues dan
tantangan masa depan
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DPPAI

DPPAI

Jumlah workshop yang
dilakukan

DPPAI

Jumlah forum diskusi
yang terselenggara

DPPAI

Jumlah penelitian

DPPAI

Terbitnya SAP dan silabi

DPPAI

Terbitnya buku ajar MPK
agama

DPPAI

Jumlah pelatihan

DPPAI

Jumlah pelatihan

2

DPPAI

Kajian rutin senin pagi

Jumlah kajian

DPPAI

Kajian rutin rabu siang

Jumlah kajian

DPPAI

Menyelenggarakan seminar
lokal, nasional, dan
internasional

Jumlah seminar

DPPAI

Bedah buku

Jumlah diskusi

DPPAI
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Tercapainya
pengembangan
pemikiran
Tujuan Strategis
Sasaran
keislaman untuk
menjawab current
issues dan
tantangan masa
depan

Peningkatan sinergi
antar lembaga
kajian keislaman di
Strategi
lingkungan UII

Mendorong peran aktif
seluruh komponen UII
untuk memunculkan ide
Program
kreatif dalam menjawab
current issues dan
tantangan masa depan

Aktifitas

Indikator Aktivitas

Tahun 2012

Pelaksana
1

Diskusi dengan tema-tema
Jumlah diskusi
aktual yang melibatkan
mahasiswa dan dosen sebagai
peserta
Peningkatan
Mendorong kerjasama
Mengadakan kajian hisab
Jumlah seminar
kerjasama nasional kajian keislaman dengan rukyah dan penentuan arah
dan internasional
lembaga keislaman baik di Kiblat.
dalam bidang kajian tingkat nasional maupun
Menyelenggarakan kerjasama Jumlah kajian
keislaman
internasional
kajian keislaman dengan
lembaga dan pusat kajian
keislaman dalam dan luar
negeri
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DPPAI

DPPAI

DPPAI

Penerbitan buku - buku Islam

Jumlah buku yang terbit

DPPAI

Penyusunan dan penerbitan
Profil DPPAI
Optimalisasi web DPPAI

Jumlah buku

DPPAI

Frekuensi optimalisasi

DPPAI
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