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VISI
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MISI
Menyediakan akses
yang luas dan adil, serta
pendidikan dan
pengajaran yang
berkualitas
Menyelenggarakan
kegiatan Tridharma
yang bermutu dan
relevan dengan
tantangan nasional
serta global
Menciptakan lulu san
yang berintelektualitas
tinggi, berbudi pekerti
luhur, dan mampu
bersaing secara global
Menciptakan iklim
akademik yang mampu
mendukung perwujudan
visi Ul

PENGANTAR
Dalam kiprahnya selama ini, Universitas Indonesia (UI) telah menunjukkan
dirinya sebagai universitas yang tidak hanya menjadi kebanggaan sivitas
akademikanya, tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tentu saja, yang
menjadi tolok ukur dari kebesaran Ul adalah melalui prestasi-prestasi para dosen,
mahasiswa dan alumni Ul, dengan berbagai karya dan kerja bagi kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara. Ul telah banyak menghasilkan lulusannya yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan berdasarkan pada hasil tracer study yang
sistemnya dikembangkan oleh Ul sendiri dan dilakukan secara rutin. Setiap tahunnya
jumlah lulusan yang berpredikat cum laude meningkat. Selain itu, dalam dua tahun
terakhir ini terjadi peningkatan publikasi internasional Ul terindeks dan diharapkan
terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.
Tahun 2013 merupakan tahun penetapan Ul sebagai universitas yang otonom
dengan status PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 2013 tentang 5tatuta Universitas Indonesia. Otonomi yang diberikan pada Ul
merupakan landasan untuk menjadikan Ul sebagai PTN yang mampu meraih prestasi
akademik tinggi, inovatif dan kreatif.
Ul sebagai sebuah perguruan tinggi yang mencerminkan citra Bangsa Indonesia
adalah pionir (frontliner) sekaligus motor penggerak kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di Indonesia. Dalam rancangan arah pengembangan jangka panjang, pada
tahun 2035 Ul secara konsisten melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai
Unggulan Asia.
Ul menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, mengangkat martabat dan kekayaan budaya bangsa, serta
menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global. Ul
tampil sebagai Agen Perubahan (agent of changes) untuk membangun peradaban.

Prof.Dr.lr. Muhammad Anis, M. Met.
Rektor Universitas Indonesia
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Kinerja
IKU/IKK
Faktor Internal
Faktor External

VISI MISI
lsu Kritis
Strategi Utama

RENSTRA Ul2015-2019 ini disusun dengan mengacu ke Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Surat Keputusan Majelis
Wali Amanah (MWA) Ul Nomor 009 Tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Ul dan
Anggaran Rumah Tangga Ul serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ul
2015-2035

VIS I
"Mewujudkan U/ menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah
dan tantangan pada tingkat nasional maupun global, menuju unggulan di Asia Tenggara."
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QS University Rankings: Asia 2014
Rank
1
2
3
4
5
6
7
32
40
48
56

57
66

71
76

125
127
134
142
145
145

Institution

Scores

National University of Singapore (NUS)
KAIST- Korea Advanced Institute of Science & Technology
The University of Hong Kong
Seoul National University
The Hong Kong University of Science and Technology
The Chinese University of Hong Kong
Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
Universiti Malaya (UM)
Mahidol University (Thailand)
Chulalongkorn University
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universitas Indonesia
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Bandung Institute of Technology (ITB)
Airlangga University
Thammasat University
Prince of Songkla University
International Islamic University Malaysia (ITUM)
Universitas Gadjah Mada

58.80

Populasi Jenjang Pendidikan Dosen Tetap

Populasi Jabatan Akademik Dosen Tetap
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Publikasi lnternasional Ul 2009-2014 (Terindeks Scopus)
2014

561
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• Conference Paper

• Articles
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DOKTOR

MAGISTER

SARJANA

10

• AKREDITASI A
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40

• AKREDITASI C

50
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• BELUM AKREDITASI

70

• Lain-Lain

TUJUAN &
SASARAN STRATEGIS
Tujuan Universitas Indonesia Strategi Universitas Indonesia
Pendidikan yang inklusif

Peringkat akreditasi terbaik

Peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas
dan bernurani
Mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEK
dan kebudayaan
Peran serta aktif sivitas akademika dalam
pembangunan dan PENGMAS
Peran sebagai penyelenggara pendidikan
tinggi, dan kerjasama
Kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk
pengayaan budaya dan pendidikan
berkelanjutan

Daya saing lulusan
Merekrut mahasiswa terbaik
Meningkatkan budaya dan kualitas riset,
semangat enterpreneur, inovasi, tepat guna,
dan menghasilkan terobosan pemikiran serta
dapat diterapkan dalam pengabdian kepada

Pengembangan profesional bagi semua warga
Ul dan dalam teknologi yang bermanfaat

Memperkuat kolaborasi dan kemitraan

Penerapan good university governance
Memperkokoh landasan sumber daya manusia
Mengembangkan Sarana dan Prasarana

DELAPAN SASARAN STRATEGIS
1.

Meningkatkan peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi
nasional dan internasional serta meningkatnya rangking Ul di tingkat
Dunia;

~

Meningkatkan daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun

3.

internasional;
Meningkatkan budaya dan kualitas riset, semangat enterpreneur,
inovasi, tepat guna, dan menghasilkan terobosan pemikiran serta dapat
diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;

4.

Mewujudkan Ul sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan
penerapan good university governance;

5.

Memperkokoh

landasan

sumber daya

manusia

pada

etika

dan

berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika;
6.

Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang dan memiliki
kemampuan akademis yang sangat baik;

7.

Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan
antara pendidikan dan riset, dalam iklim akademik yang dinamis tanpa
batas;

8.

Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dalam upaya
mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif.

Tujuan
Menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas,
saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat.
Sasaran Strategis

Program Dasar

Diperolehnya peringkat
akreditasi terbaik dari
lembaga akreditasi
nasional dan internasional
serta meningkatnya
rang king Ul di tingkat
Dunia

Peningkatan penjaminan
mutu

• Meningkatnya persentase prodi
dengan peringkat akreditasi terbaik
oleh lembaga akreditasi Nasional;
• Meningkatnya persentase prodi
yang diases oleh AUN-QA;
• Meningkatnya rangking Ul Versi QS
World University Ranking.

Tujuan
Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui
penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan,
mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kebudayaan
Sasaran Strategis

Program Dasar

•

Meningkatkan daya saing
lulusan, baik ditingkat
nasional maupun
i nternasiona I;

•

Program Peningkatan
Kualitas Lulusan
Berdaya Saing Global;

•
•

Merekrut mahasiswa
terbaik dari berbagai latar
belakang dan memiliki
kemampuan akademis
yang sangat baik.

Program
Penyempurnaan Sistem
Penerimaan Mahasiswa
Baru.

• Meningkatnya persentase prodi
dengan peringkat akreditasi terbaik
oleh lembaga akreditasi Nasional;
• Meningkatnya persentase prodi yang
diases oleh AUN-QA;
• Meningkatnya rangking Ul Versi QS
World University Ranking.

•

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan marta bat
dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;

•

Mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam
pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera,
dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri

Sasaran Strategis

Program Dasar

Meningkatnya budaya dan
kualitas riset, semangat
enterpreneur, inovasi dan
pengabdian kepada
masyarakat untuk
mendukung kemandirian
bangsa dan memberikan
solusi terhadap
permasalahan nasional dan
global;

Program Peningkatan
Kapasitas, Kualitas, dan
Produktivitas Riset dan
lnovasi Ul (Pengembangan
knowledge discovery dan
knowledge factory)

• Meningkatnya persentase alokasi
anggaran dana riset dan pengabdian
kepada masyarakat per tahun;
• Meningkatnya jumlah publikasi
ilmiah international terindeks dan
tersitasi;
• Meningkatnya jumlah Hak Kekayaan
lntelektual (HKI) Universitas
Indonesia;
• Meningkatnya jumlah Kegiatan
Pengabdian Masyarakat per tahun;
• Meningkatnya rerata jumlah sitasi per
staf akademik per tahun;
• Meningkatnya jumlah buku teks/ajar/
ilmiah yang dihasilkan dan
digunakan untuk pembelajaran per
tahun;
• Meningkatnya jumlah centre of
excellence yang menunjang Ul
menjadi Unggulan Asia;
• Terbentuknya Innovation Centre.

Tujuan
Berinvestasi pada pengembangan profesional bagi semua warga Ul dan juga dalam
teknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Sasaran Strategis

Program Dasar

• Terwujudnya Ul sebagai
perguruan tinggi yang sehat
berdasarkan penerapan good
university governance;

•

•

•

Memperkokoh landasan
sumber daya man usia pada
etika dan berorientasi pada
kinerja, integritas dan integrasi
sivitas akademika untuk
menghasilkan kinerja yang
unggul sebagai faktor kualitas
pendidikan dan riset yang
paling penting;
Berkembangnya Sarana dan
Prasarana yang berkualitas
dalam upaya mewujudkan
layanan prima yang efisien dan
efektif, ramah lingkungan
berbasis pada penggunaan
biaya dan sumber daya
bersama, serta didukung oleh
pengendalian internal dan
manajemen risiko yang kuat.

•

Pemantapan sistem tata
kelola terintegrasi dan
organisasi yang sehat
(good university
governance);
Program Peningkatan
Pendapatan dan Sistem
Manajemen Keuangan;

•

Program Penguatan
Profesionalisme SDM;

•

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana;

•

Program Peningkatan
Sistem dan Teknologi
lnformasi.

• Peningkatan pengelolaan
keuangan, Sarana & Prasarana,
serta ICT yang efektifitas dan
efisien;
• Ketersediaan cetak biru
kepegawaian Ul;
• Terwujudnya Ul sebagai cyber
campus;
• Ketersediaan cetak biru Sarana &
Prasarana Ul

Tujuan
•

Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasama
dengan lembaga dan asosiasi profesi, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian
pada tingkat profesional;

•

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia
melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya dan
pendidikan berkelanjutan

Sasaran Strategis

Program Dasar

Memperkuat kolaborasi dan
kemitraan dalam pendidikan,
riset, dan antara pendidikan
dan riset, dalam iklim
akademik yang dinamis tanpa
batas.

Program Peningkatan
Kemitraan dengan
Pemerintah, lndustri, dan
Masyarakat.

Peningkatan kualitas kerjasama dan
kolaborasi dengan berbagai pihak,
domestik dan internasional, sehingga
terjadi sinergi kekuatan-kekuatan yang
dimiliki dalam menjawab permasalahan
bangsa dan tantangan riset di tingkat
global

TARGET DALAM ANGKA

RankinQ QA Asia

Riset Terpublikasi

Jumlah Dosen 53

Jumlah Guru Besar

Endowment Fund

Center of Excellent

Rumah 5akit Pendidikan

Beasiswa 51

100%
complete
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