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RENCANA OPERASIONAL 

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  

2014-2017 

 

 

 

Dokumen Rencana operasional ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana 

Strategis Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2014-2017. 

Dokumen rencana operasional ini memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang 

bersifat kuantitatif dan operasional masing-masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai baik untuk jangka menengah (tahun 2017) maupun jangka 

pendek (tahunan) dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 

Dokumen rencana operasional ini disusun secara berjenjang dan merupakan hasil 

penyusunan yang bersifat partisipatis dan konstributif. Target yang ditetapkan dalam 

dokumen merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh anggota senat Fakultas Psikolog 

Universitas Muhammadiyah surabaya. Dokumen rencana operasional ini berisi misi, 

tujuan,sasaran dan indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran strategis 

termasuk target-target kuantitatif dan program utama untuk mewujudkan visi, misi 2014-

2017 yakni menjadi pusat unggulan ilmu psikologi yang berorientasi pada masalah-masalah 

pendidikan dengan mengedepankan moralitas, intelektualitas dan entrepreneurship. 

. 

 

Misi 1 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang psikologi  yang unggul yang borientasi 

masalah- masalah pendidikan 

 

Tujuan Strategis  

Menghasilkan sarjana psikologi yang berakhlak mulia yang unggul dalam penguasaan dan 

pengembangan ilmu psikologi, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah masyarakat, 

dan berjiwa entrepreneur  

 

Sasaran Strategis 1  

Tercapainya mutu dan kompetensi lulusan yang bermoral, unggul, kompetitif, dan berjiwa 

enterpreneur 
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Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 
Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang 

akademiknya 
80% 90% 95% 

2 
Persentase masa tunggu lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan < 6 bulan 
80% 90% 95% 

3 Persentase sarjana yang lulus rata-rata masa studi 4 tahun 80% 90% 95% 

4 Persentase sarjana  yang lulus dengan IPK > 3,00 80% 90% 95% 

5 Persentase angka DO <4% < 3% < 2% 

6 Persentase Jumlah lulusan (AEE) 80% 90% 95% 

7 Persentasi melakukan kuliah tamu/ umum tiap semester 50% 75% 85% 

8 Persentase penerapan PBL dan SCL tiap dosen 50% 100% 100% 

9 

 

Persentase jumlah dosen yang melakukan PBM minimal 

12-14 kali pertemuan 
90% 95% 100% 

10 
Persentase lulusan yang memiliki sertifikat  kemampuan 

pemanfaatan komputer dan Teknologi Informasi (aplikom) 
80% 90% 95% 

11 Persentase lulusan yang memiliki nilai TOEFL lebih 450 80% 90% 95% 

12 
Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan pelatihan 

soft skill 
80% 90% 95% 

13 Persentase laporan tracer study pada PS 100% 100% 100% 

14 Persentase buku ajar hasil penelitian  10% 20% 30% 

15 
Persentase perolehan dalam kejuaraan ilmiah (PKM) 

maupun olah raga dan seni  
10% 25% 30% 

16 Jumlah temu alumni/tahun 1 1 1 

17 Jumlah persentase mahasiswa penerima beasiswa <10% >10% >10% 

18 
Sistem seleksi masuk bagi mahasiswa baru efektif 

(pendaftaran online dan Computer Based Test) 

100% 100% 100% 

19 Jumlah penerimaan Mahasiswa baru 50 75 75 

 

 

Strategi  

a. Menerapkan sistem penjaminan mutu dalam proses belajar mengajar, dengan kebijakan 

mengutamakan kualitas pendidikan akademik dan kecakapan hidup serta penyebaran 

informasi yang mudah diakses mahasiswa.  
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b. Pengembangan metode dan proses pembelajaran serta penguatan kecakapan hidup 

melalui kegiatan kemahasiswaan.  

c. Peningkatan kompetensi lulusan dalam bahasa Inggris  

d.  pemanfaatan teknologi informasi, serta kemahiran dalam penggunaan komputer.  

e. Peningkatan persentase jumlah mahasiswa  melalui perekrutan mahasiswa bermutu.  

f. Penyempurnaan sistem tata kelola peningkatan mutu proses pembelajaran  

g. Peningkatan Relevansi pendidikan dengan dunia kerja dengan peninjauan Silabus setiap 

tahun . 

h. Memantapkan spesialisasi bidang keahlian dosen. 

i. Memantapkan pengintegrasian AIK dalam bidang Ilmu 

j. Peningkatan dan penjaminan mutu kurikulum dan silabus secara berkelanjutan untuk 

memenuhi dan melampaui standar mutu dengan kebijakan  program studi harus memulai 

melakukan benchmarking sesuai dengan kemampuan, melakukan evaluasi diri serta 

merencanakan program dengan keunggulan lokal.  

k. Perumusan kembali strategi promosi 

 

Sasaran Strategis 2   

Tercapainya peningkatan mutu kelembagaan dan PBM  

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 Terakreditasi  B - - 

2 Kelengkapan  alat laboratorium utk menunjang PBM 50% 75% 85% 

3 Peningkatan buku referensi 50% 75% 85% 

 

Strategi  

a. Peningkatan sarana prasarana terutama tersedianya peralatan laboratorium yang memadai 

dan alat bantu PBM lainnya 

b. Peningkatan Sistem administrasi dan pelayanan dengan menfanfaatkan  Teknologi 

Informasi untuk mendukung tugas-tugas pembelajaran, penelitian dan administrasi 

c. Peningkatan status akreditasi.  
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Sasaran Strategis 3   

Tercapainya   kerja sama  dengan beberapa lembaga, institusi baik pemerintah maupun 

swasta 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 

Jumlah kerja sama dibidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat dengan badan/lembaga di dalam 

negeri 

2 4 6 

2 
Persentase kepuasan kerja sama dalam negeri kategori 

puas/sangat puas 
70% 80% 90% 

3 
Jumlah keanggotaan aktif institusi dalam organisasi 

profesi, pendidikan dan penelitian tingkat nasional 
3 4 5 

 

Strategi  

a. Peningkatan fasilitas jejaring, kerjasama dengan kebijakan pengembangan secara 

menyeluruh dalam kapasistas kelembangaan, SDM, tata kelola, pendataan, pemantauan 

serta pendanaan untuk program pendampingan 

b. Peningkatan jumlah dan mutu kerja sama dengan kebijakan memproritaskan kerja sama 

dengan memberikan posisi strategis Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surabaya. 

c. Pengembangan Joint Riset  Program  dengan perguruan tinggi luar negeri yang bermutu 

melalui kebijakan penjajakan kerjasama  dengan melakukan fasilitasi, memonitor, 

mengevaluasi dan mengarahkan 

 

Sasaran Strategis 4  

Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 
Persentase dosen/tenaga kependidikan yang menerapkan 

proses pembelajaran sesuai manual mutu 
60% 70% 80% 

2 persentase dosen yang mampu  aplikom dalam PBM dan e- 60% 70% 80% 
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learning 

3 
Persentase tenaga kependidikan/ staf administrasi yang 

bergelar diploma/sarjana 
50% 50% 50% 

4 Persentase dosen yang bergelar doktor 20% 20% 20% 

5 
Persentase dosen yang memiliki jabatan lektor kepala 40% 40% 40% 

6 Persentase dosen yang bersertifikat pendidik 80% 100% 100% 

7 
Persentase dosen yang menjadi anggota profesi/masyarakat 

ilmiah. 

100% 100% 100% 

8 Persentase dosen yang memiliki jabatan guru besar 0% 0% 0% 

9 
Persentase dosen yang memperoleh hibah penelitian dari luar 

institusi  

80% 100% 100% 

10 
Persentase dosen yang melakukan penelitian dengan biaya 

Mandiri/Hibah 

80% 100% 100% 

11 
Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat 

dengan biaya Mandiri/Hibah 

20% 30% 40% 

12 
Persentase dosen yang memperoleh/memiliki publikasi 

nasional 

80% 100% 100% 

13 
Persentase dosen yang memperoleh/memiliki publikasi 

Internasional 

20% 30% 40% 

14 Jumlah paten/Haki dan komersialisasi yang dihasilkan dosen  - - 1 

15 
Persentase Mahasiswa yang melaksanakan program 

Kreatifitas mahasiswa 

20% 30% 40% 

16 Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan pengolahan data 100% 100% 100% 

17 
Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan 

akademik 

100% 100% 100% 

18 
Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan non 

akademik 

100% 100% 100% 

19 
Indeks kepuasan masyarakat atau alumni terhadap seluruh 

pelayanan non  akademik 

100% 100% 100% 

20 Persentase stafdosen yang mengikuti diklat 100% 100% 100% 

21 persentase dosen dalam mengikuti pekerti/AA 100% 100% 100% 

22 Jumlah karyawan yang dapat naik pangkat tepat waktu 100% 100% 100% 

23 Persentase dosen yang memperoleh kinerja baik 100% 100% 100% 

24 Persentase staf adminisitrasi yang memperoleh kinerja baik 100% 100% 100% 

 

Strategi  

a. Program peningkatan kemampuan profesionalitas dari staf akademik dan tenaga 

kependidikan melalui pendidikan formal dan informal dan pelatihan 

b. Program peningkatan kapabilitas dari staf akademik dan tenaga kependidikan melalui 

penanaman nilai - nilai moralitas, penguasaan ideologi dll. 
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Misi 2 

Menyelenggarakan penelitian guna mengembangkan ilmu psikologi dengan  berorientasi 

pada masalah-masalah pendidikan sehingga dapat menopang kemajuan dunia pendidikan 

 

Tujuan Strategis  

Menghasilkan penelitian berorientasi pada masalah-masalah pendidikan untuk 

pengembangan teori maupun penerapan praktis dan publikasi ilmiah baik journal nasional 

maupun internasional. 

 

Sasaran Strategis   

Peningkatan mutu dan jumlah penelitian dalam rangka pengembangan teori maupun 

penerapan praktis dan publikasi nasional maupun internasional 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ber ISSN  3 4 5 

2 
Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal 

terakreditasi nasional 

1 1 1 

3 Jumlah penelitian dosen 3 4 5 

4 Jumlah penelitian hasil kerja sama (joint research) 1 1 1 

5 Jumlah penelitian/perolehan Paten/haki - - - 

6 
Jumlah publikasi Ilmiah (jurnal penelitian) yang terakreditasi 

Nasional 

1 1 1 

7 Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi 1 2 3 

8 Jumlah publikasi dalam bentuk buku 5 10 15 

9 Jumlah publikasi dalam bentuk proceeding    

10 Jumlah perolehan jenis hibah penelitian 1 2 2 

11 Jumlah perolehan hibah jenis institusi    

 

Strategi  

a. Kebijakan peningkatan mutu penelitian yang mengutamakan penyelesaian permasalahan 

bangsa terutama masalah pendidikan, dan mendorong penelitian kerja sama baik dengan 
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perguruan tinggi negeri maupun swasta (terutama PTM) maupun lembaga-lembaga 

pemerintah dengan mengoptimalkan laboratorium psikologi 

b. Percepatan pertumbuhan penelitian multidisiplin dalam cluster yang sama dan 

peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual.  

c. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial untuk penelitian.  

d. Peningkatan kompetensi Dosen dalam penelitian. 

e. Meraih dana-dana hibah penelitian di luar institusi 

 

Misi 3 

Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat dalam rangka penerapan ilmu psikologi 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Tujuan Strategis 

Menerapkan ilmu psikologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan 

masyarakat 

 

Sasaran Strategis  

Peningkatan mutu dan jumlah pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui sumbangan ilmu psikologi 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 Jumlah pengabdian masyarakat yang dihasilkan 1 2 2 

2 Jumlah perolehan  dana  pengabdian ≤ 50 jt 1 1 2 

3 Jumlah perolehan dana hibah  pengabdian  ≥ 50 juta - 1 1 

 

Strategi 

a. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial untuk kegiatan pengabdian masyarakat.  

b. Meraih dana-dana hibah pengabdian di luar institusi 
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Misi 4 

Mengelola pendidikan tinggi bidang psikologi  yang anamah dan dengan prinsip good 

governance 

 

Tujuan  Strategis 

Mewujudkan mutu pengelolaan pendidikan yang terencana, terorganisasi, produktif dan 

berkelanjutan sehingga dapat mendukung peningkatan kompetensi civitas akademika 

 

Sasaran Strategis 1 

Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) dalam sistem manajemen 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 
Tersusunnya  Standart Operational Procedure (SOP) 

dengan Sistem Monitoring dan evaluasi 

100% 100% 100% 

2 Tersusunnya Laporan evaluasi diri PS tiap tahun 100% 100% 100% 

3 Rencana strategi PS 100% 100% 100% 

4 Tersusunnya Rencana operasional PS 100% 100% 100% 

5 
Tersusunnya instrumen penilaian kinerja (standar 

pelayanan minimum) dan standar analisis biaya 

100% 100% 100% 

6 Peningkatan Indeks Kualitas kinerja PS tiap tahun 100% 100% 100% 

 

Strategi 

a. Penataan organisasi  yang mandiri dengan standar good  governance dengan kebijakan 

implementasi good governance dalam sistem manajemen yang dilaksanakan secara 

terpadu 

b. Penyempurnaan sistem informasi keuangan dan manajemen dengan kebiajakan 

implementasi good governance dalam sistem manajemen yang dilaksanakan secara 

terpadu, transparan, dan akuntabilitas dengan ditunjukkan melalui publikasi laporan 

tahunan 

c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan operasional fakultas, 

pengawasan internal, pelaporan administrasi dan keuangan 
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Sasaran Strategis 2 

Tercapainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta tersusunnya  laporan keuangan 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator)  

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 
Rasio ruang/mahasiswa (rasio ruang kuliah/mhs= 2 m, 

ruang lab/mhs=9 m,  

60% 75% 100% 

2 
Rasio jumlah sarana komputer per mahasiswa = 1 unit per 

10 mahasiswa 

5% 10% 15% 

3 
Jumlah berita  Fakultas Psikologi  UMSurabaya di media 

cetak/elektronik (dalam bulan) 

5% 10% 20% 

4 
Persentase jumlah peralatan lab yang dimiliki Program 

Studi 
50% 80% 100% 

5 Persentase lab yang efektif dan bernilai ekonomis 20% 30% 40% 

6 persentase ruangan yang memiliki CCTV 40% 80% 100% 

7 
Jumlah pustaka yang dimiliki  Fakultas (% dari jumlah 

mahasiswa) 

10% 20% 30% 

8 Persentase jumlah jurnal nasional terakreditasi  80% 100% 100% 

9 Persentase jumlah jurnal internasional  - Ada ada 

10 Persentase jumlah proceeding   Ada ada 

11 
Standar penganggaran, ketentuan kegiatan akademik dan 

pengelolaan keuangan dengan sistem sentralisasi 
100% 100% 100% 

 

Strategi 

a. Pengembangan mutu sarana, prasarana yang berkonsep modern dan islami 

b. Penyusunan sistem akuntansi yang dapat dipakai sebagai standar yang berlaku pada 

perguruan tinggi muhammadiyah 

c. Rekomendasi tim audit internal dan eksternalharus ditindaklanjuti sesuai dengan standar 

yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
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Misi 5 

Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami 

 

Tujuan Strategis  

Terbangunnya perilaku civitas akademika yang islami yang dapat menjadi teladan dalam 

rangka dakwah islam. 

 

Sasaran Strategis 

Terwujudnya perilaku  sivitas akademika yang  islami  yang dapat menjadi teladan dalam 

rangka melaksanakan dakwah Islam melalui persyarikatan Muhamadiyah. 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator). 

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 
Persentase civitas untuk berbusana sopan sesuai dengan 

syariat islam 
100% 100% 100% 

2 
Persentase civitas melakukan sholat jamaah ketika adzan 

dikumandangkan 
100% 100% 100% 

3 Persentase kelas yang mengadakan pengajian setiap bulan 100% 100% 100% 

4 
Persentase civitas tidak merokok dikawasan bebas tanpa 

merokok 
100% 100% 100% 

5 
Pengaturan tempat duduk, adab sebelum dan sesudah 

perkuliahan 
100% 100% 100% 

6 
Persentase mahasiswa yang memiliki kemampuan baik 

dalam ujian AIK (sholat/khutbah/fiqh) 
60% 70% 80% 

7 
Persentase staf/pimpinan yang memahami dan menerapkan 

ideologi kepribadian  Muhammadiyah 
60% 70% 80% 

 

Strategi 

a. Menyusun kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan 

dalam setiap mata kuliah  

b. Meningkatkan Kajian-kajian AIK  

c. Meningkatkan penerapan pedoman hidup islami bagi sivitas akademika di lingkungan 

Fakultas Psikologi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Misi 6 

Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada civitas akademika 

 

Tujuan strategis  

Mengembangkan enterpreneurship pada civitas akademika 

 

Sasaran Strategis 

Terbentuknya jiwa enterprenur pada diri civitas akademika dan tercapainya pengembangan 

Unit Usaha (UP2M) 

 

Target dan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator)  

No Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2015 2016 2017 

1 
Persentase dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan 

pelatihan entrepreunership 
50% 90% 100% 

2 
Persentase  mahasiswa yang mendapatkan pelatihan 

entrepreuner 
50% 90% 100% 

3 
Jumlah usaha yang didirikan mahasiswa dan dapat 

berkelanjutan 

0 1 2 

4 Jumlah usaha yang didirikan oleh program studi  1 1 2 

5 Persentasi lulusan yang berwirausaha 10% 15% 20% 

 

Strategi 

a. Mengadakan pelatihan-pelatihan  dalam penguatan jiwa enterprenur 

b. Mengadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan unit usaha yang dibentuk secara profesional 

sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan tridarma perguruan tinggi 

c. Meningkatkan jiwa entrepreuner dan menggalakkan pembentukan usaha-usaha baru dari 

kalangan mahasiswa. 

 


