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A. Pendahuluan
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) merupakan perguruan Tinggi
Negeri Baru (PTNB) yang sedang berproses untuk mewujudkan cita-cita
besar menjadi pusat unggulan riset dan budaya maritim yang berdaya
saing internasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reputasi
internasional dalam publikasi ilmiah hasil riset ilmu pengetahuan dasar,
teknologi, seni, dan humaniora yang menunjang pembangunan
berbasis budaya maritime untuk kesejahteraan masyarakat. Fakultas
Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP), sebagai salah satu organ dalam OTK
UMRAH, tentunya akan selalu mengacu kepada kebijakan Universitas
yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana strategis FIKP.
Renstra FIKP menjadi acuan bagi setiap jurusan/program studi dalam
menyusun aktivitas serta rencana kerja tahunan yang tertuang dalam
dokumen Renstra FIKP tahun 2018 – 2022. Hal ini diperlukan guna
menyesuaikan

perkembangan

kekinian

dan

menjawab

isu-isu

strategis guna memajukan FIKP di masa yang akan datang.
Terutama

dalam

hal upaya

peningkatkan

kinerja

FIKP secara

khusus dan umumnya UMRAH dalam pengelolaan institusi.
Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra FIKP bahwa sasaran strategis
FIKP UMRAH ada 3 yaitu: (1) terpenuhinya kebutuhan sumberdaya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing di bidang perikanan,
kelautan dan kemaritiman pada tingkat nasional dan regional (Asia
Pasifik); (2) tercapainya kualitas penyelenggaraan Tridharma yang
bertata kelola baik dan terintegrasi; dan (3) terwujudnya kerjasama
dengan stakeholders di Asia Pasifik berfokus kepada peningkatan
revenue generating unit melalui riset dan expertise SDM.

Hal ini sejalan dengan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana
program kerja Rektor UMRAH terpilih periode 2020 – 2024, yakni;
(1)

Tersedianya

SDM

unggul

dan

berkualitas

bidang

kemaritiman pada tingkat nasional dan ASEAN untuk sains
dan keteknikan, sosial humaniora dan budaya dibidang
Kemaritiman, (2) Tercapainya kualitas penyelenggaraan Tri
Dharma

yang

governance)
serta

(3)

bertata

kelola

baik

(good

university

dan terintegrasi (integrated management),

terwujudnya

kerjasama

yang

koheren

dan

berkesinambungan dengan prinsip Penta Helix (A-B-C-G dan
Media) guna membantu mensejahterakan masyarakat KEPRI
melalui mari-sociopreneurship.

Dengan demikian, maka calon dekan FIKP UMRAH kedepan akan
bekerja secara Smart Sprinter dengan mensinergikan semua potensi
sumerdaya yang ada di FIKP untuk akselerasi pencapaian visi - misi
dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra, serta selaras
dengan program kerja Rektor UMRAH saat ini. Untuk itu, Program kerja
Calon Dekan FIKP UMRAH periode 2020 – 2024 disusun berdasarkan
saduran Visi-Misi UMRAH, Visi-Misi FIKP, Renstra FIKP, serta visi-misi
dan Program Kerja Rektor UMRAH periode 2020 – 2024 (Gambar 1).
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B. Visi dan Filosifi
VISI UMRAH
“Menjadi pusat unggulan riset dan budaya maritim yang berdaya
saing internasional pada tahun 2040”

VISI FIKP
“Menjadi pusat unggulan (Centre of Excellence) di tahun 2040
dalam penyelenggaraan tridarma dibidang pengelolaan
sumberdaya kelautan, perikanan dan kemaritiman di tingkat Asia
pasifik”

VISI REKTOR
“Menjadi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset,
Mari-Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN”
Sebagai suatu selogan saya mengusulkan sebuah tagline yang berbunyi
“Bersama menggapai kegemilanan FIKP UMRAH”, sebagai motto untuk
memotivasi segenap civitas akademika dan keluarga besar FIKP UMRAH.
Selanjutnya pada tataran filosofi dan nilai serta pola manajemen yang
dibutuhkan

pemimpin

FIKP,

adalah:

“Sinergi

Keunggulan

dan

Keberagaman melalui Kolaborasi dan Kebersamaan untuk Mendorong
Seluruh Potensi terbaik FIKP menyonsong World Class Recognition”

Falsafah yang diterapkan dalam mencermati potret permasalahanpermasalahan yang ada yaitu; Etika akademik, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta penerapan
Ipteks untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa bahkan dunia.

C. Isu-Isu Strategis
Mengingat

FIKP

UMRAH

masih

dalam

tahap

berbenah

dan

berkembang, maka dalam prosesnya terdapat hal-hal yang harus
diselesaikan dengan baik dalam kurun waktu yang singkat. Disamping
itu, menyongsong revolusi industri era pendidikan 4.0 menuju 5.0
terjadi transpormasi perguruan tinggi saat ini ada beberapa isu-isu
strategis yang sedang dan akan dihadapi dunia pendidikan baik secara
global maupun local, tentu juga akan menjadi isu strategis untuk FIKP
ke depan. Isu ini terasa sangat penting agar FIKP dapat menentukan
arah kebijakan, strategi dan program kerja yang harus dilakukan untuk
menghadapinya. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah:
1. Tata kelola Kelembagaan Fakultas
Permasalahan yang dapat mengurangi efektifitas kerja suatu
lembaga akadmisi adalah tata pamong dan manajemen. Hal ini
disebabkan Kinerja Perguruan Tinggi ditentukan oleh kinerja para
dosen dan pemimpin ilmu, maka Dekan posisinya sebagai pemimpin
structural yang mendukung para Dosen. Dengan demikian,
Kedepan, harus dibenahi tata kelola fakultas FIKP.
2. Pengembangan dan Revitalisasi sumber daya (Sumber daya Manusia,
Sarana prasaraa, Keuangan)
FIKP memiliki banyak SDM unggul dengan sebaran yang
beragam, untuk itu perlu sinergisitas yang baik. Proses kenaikan
pangkat perlu di-integrasikan (termasuk percepatan Lekttor kepala,
dan guru besar, serta pendampingan untuk melanjutkan pendidikan
Doktor). Disamping itu, sarana prasarana pembelajaran belum
memadai, minimnya fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, minimmya
alat-alat laboratotrium, kurangnya ruang asistensi praktikum, dan
ruang aboratorium/studio, minimmya fasilitas informatika dan
produktivitas laboratorium. Keterbatasan Sarpras/peralatan labor
dan Keuangan menjadi isu dan tantangan tersendiri yang harus
dicarikan jalan keluarnya.

3. Sistem Akademik
Atmosfir akademik belum bisa dikatakan belum kondusif, beberapa
permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu
pengembangan pembelajaran berbasis Learning Outcome (LO)
dengan capaian pembelajaran berdasarkan Revolusi Industri 4.0.
Society 5.0 dan standar penjaminan mutu belum terlaksana secara
maksimal, selanjutnya evaluasi soft skill berkaitan dengan proses
pembelajaran belum optimal, begitu juga laboratorium sebagai
tools pembelajaran di FIKP UMRAH belum tersertifikasi dan
terakriditasi KAN.
Disisi lain, Kebijakan Mendikbud tahun 2020 ini tentang Merdeka
Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), mulai dari : a) Pembukaan
Prodi Baru (Permen No. 7), b) Sistem Akrediditasi Perguruan Tinggi
(Permen No. 5 tahun 2020), c) Peningkatan status PTN (Permen No.
4 tahun 2020), dan d) Hak belajar 3 semester di luar Prodi (Permen
No. 3 tahun 2020). Tentunya akan ada perubahan yang signifikan
pada system akademik, proses dan metodologi pembelajaran
(seperti blended learning), serta kebutuhan akan program terobosan
untuk meng-implementasikanya.
4. Riset, Inovasi dan Publikasi ilmiah berskala internasional
FIKP UMRAH memeiliki potensi riset yang cukup besar karena
didukung oleh SDM berusia produktif memiliki energi yang besar
dan inovatif, disamping itu juga ditunjang oleh potensi sumberdaya
alam kelautan dan perikanan di daerah Kepulauan Riau yang sangat
potensial dijadikan sebagai laboratorium alam bagi setiap bidang
keahlian di FIKP. Namun pada saat ini potensi tersebut belum
teroptimalkan dengan baik, sehingga penelitian mutakhir dan
inovatif dibidang kelautan perikanan masih rendah, disamping
jumlah publikasi ilmiah Dosen FIKP di jurnal terakreditasi nasional
maupun internasional juga masih rendah. Demikian juga dengan
hak paten yang masih minim.
Kondisi saat ini, lembaga akademisi dituntut untuk bisa berinovasi
melakukan kebaharuan terutama dalam bidang riset. Maka untuk
menjadi lembaga yang besar tanpa didukung oleh kolaborasi yang
kuat antara riset, inovasi dan publikasi. Jaringan kolaborasi yang
bersinegi di bidang riset inovatif dan publikasi menjadi isu yang
sangat strategis.

5. Pengabdian masyarakat yang Berdaya
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakuan oleh para
Dosen FIKP bersama mahasiswa potensinya cukup besar. Namun
kegiatan tersebut tidak kontinu dan berkesinambungan, sehingga
dampaknya terhadap masyarakat sasaran belum terlihat signifikan.
Dengan demikian perlu sinergisitas dari semua unsur untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat yang
bermanfaat dan berkontribusi membangun masyarakat pesisir
pulau-pula kecil dan kelautan perikanan secara luas.

6. Peringkat Fakultas
Sebagai lembaga yang merupakan bagian dari Universitas, FIKP
UMRAH dituntut untuk berkontribusi meningkatkan ranking
Universitas. Dalam hal ini ada enam indikator penting dalam
pemeringkatan yang harus diperhatikan, yakni: reputasi akademik,
reputasi lulusan, rasio fakultas dan mahasiswa, kutipan jurnal ilmiah,
meng-upgrade fakultas bertaraf internasional, dan mahasiswa
internasional.
Selain itu, kami ingin meningkatkan peran serta sivitas akademika
FIKP UMAH di dalam menjawab permasalahan masyarakat melalui
penelitian mutakhir dan inovatif.
7. Jejaring kerja dan Kontribusi Alumni
Jejaring

kerja

diperlukan

bagi

manajemen

FIKP,

sebab

program-program institusi baru akan berjalan efektif dan sinergis
apabila mampu berkolaborasi dengan institusi lain. FIKP akan eksis
dan berkembang jika berdiri di atas networking yang kokoh dan
dinamis. Sedangkan kontribusi Alumni merupakan aset dan bukti
dari aktifitas kita di Kampus. Sejauh ini dirasakan peran dan
kontribusi Alumni masih belum maksimal di Fakultas. Upaya
peningkatan peran dan kontribusi Aluni harus mendapat porsi
tersendiri.

8. Wirausahawan kelautan Millenial
Tantangan di masa depan bagi mahasiswa FIKP cukup berat.
Tantangan-tantangan itu belum tentu dapat dihadapi dengan
sekadar pengetahuan dan hard-skills yang diperoleh langsung
melalui pendidikan akademik. Namun juga diperlukan kompetensi
dan

keterampilan

lain

atau soft-skill,

seperti

keterampilan

berkomunikasi, berorganisasi, dan kepemimpinan, serta berbagai
keterampilan lain. Semua proses kreatif, inovatif, dan proaktif adalah
modal besar yang mutlak dimiliki para lulusan FIP UMRAH untuk
berhasil di dunia nyata.
Oleh karena itu, SDM yang dihasilkan dari FIKP diharapkan memiliki
karakter unggul dan memiliki kompetensi sehingga menjadi tenaga
kerja profesional, memiliki jiwa wirausaha yang kuat, dan berkarakter
baik. Dengan demikian dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan
dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan.
Disamping itu, juga mengingat potensi sumber daya kelautan dan
perikanan saat ini sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal
untuk menciptakan lapangan usaha, menyerap tenaga kerja,
mengurangi

kemiskinan,

dan

meningkatakan

kesejahteraan

masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang
belum terpecahkan. Ditambah lagi rendahnya penyerapan tenaga
kerja oleh dunia usaha dan dunia industri yang disebabkan sumber
daya manusia tersebut tidak mempunyai keterampilan yang
memadai (unskill labour). Dengan demikian, maka diperlukan upaya
peningkatan soft-skill mahasiswa FIKP UMRAH dengan mengasah
kemampuannya menjadi wirusaha yang mampu memanfaatkan
perkembangan aplikasi IT yang berkembang saat ini

D. Program Kerja

Rencana program Kerja Calon Dekan FIKP periode 2020 –
2024 yang diusulkan merupakan pengejawantahan dari
Rencana strategis FIKP 2018 - 2020, Visi UMRAH dan Visi
FIKP, Visi – Misi dan program kerja Rektor UMAH 2020 –
2024,

serta

pelaksanaan

merujuk
tridarma

pada

perkembangan

perguruan

tinggi

pada

kondisi
tataran

Fakultas IKP.
Lebih lanjut mengenai Fakultas menurut Permendikbud No. 12 tahun
2012 tentang Oranisasi dan Tata Kerja Universitas MAritim Raja Ali Haji
(OTK - UMRAH) pasal 31-36 ; Fakultas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah
dan

bertanggung

jawab

kepada

Rektor,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan tridharma, pembinaan civitas
akademika

serta

pelaksanaan

urusan

tata

usaha.

Berdasarkan

pemahaman fungsi fakultas tersebut, maka Program Kerja ini juga
diarahkan dalam kerangka penguatan Jurusan dan Prodi dibawahnya.
Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi pada masa sekarang dan
kemungkinan untuk masa depan, maka disusun strategi pencapaian dan
program kerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
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PROGRAM KERJA I

Tata kelola Fakultas yang Baik (Good Faculty
Governance)
Tata kelola kelembagan di tinggkat fakultas mencakup tata
Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan sumberdaya, suasana kerja,
kontrak kinerja, Akriditasi. Kebersamaan dalam kepentingan menjadi
landasan dalam

kepemimpinan sehingga dapat melaksanakan

kepemimpinan suatu institusi, mengoperasionalkan setiap kebijakan
dan tanggung jawab, serta dapat menunjukkan kredibilitas yang dapat
dibanggakan oleh seluruh sivitas akademika. Untuk itu, penguatan tata
kelola FIKP dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip
pengelolaan

transparansi,

akuntabilitas,

pertanggung

jawaban,

kemandirian dan kesetaraan. Hal ini dilaksakan dengan program kerja:


Menciptakan Tata Pamong yang kredibilitasnya diakui, yang dapat
menciptakan transparansi, senantiasa bertanggung jawab pada
tugas, akuntabel dan berkeadilan dengan suasana kerja yang
menjamin dan mendukung kebersamaan dalam pemutusan dan
pencapaian visi.



Optimalisasi tata kelola Fakultas dengan penyederhanaan
proses administrasi di setiap program studi/jurusan melalui
pengunaan aplikasi sistem Informasi Teknologi



Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kompetensi
akademik (penguatan system kerja tim dan laporan kinerja
individu)



Mendorong kemandirian program studi dan unit kegiatan
yang ada dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan

pengendalian

program

secara

matang

dan

berkesinambungan.


Penguatan dan perubahan budaya kerja berbasis kinerja
korporasi (SMART-SPRINTER)

 Peningkatan tata kelola Fakultas IKP UMRAH menuju good
governance penyelenggaraan akademik dan non akademik,
Menjadikan Tracer study sebagai study utama yang dilakukan
secara sistimatik.

Tabel 1. Kegiatan program kerja dan target capaian aspek Good
Faculty Governance
No

1

Kegiatan
Menciptakan tata pamong yang
kredibile

2

Renstra fakultas dan jurusan periode
tahun 2020 - 2024

3

Pelatihan system IT bagi tendik
Programer

4

5

Pengembangan sistem Informasi untuk
meningkatkan akses civitas melalui
intranet dan internet dalam rangka
peningkatan layanan

2020
✓

2021
✓

Tahun Pelaksanaan
2022 2023
2024
✓

✓

✓

Teciptanya tata pamong yang
kredibile
Tersedianya renstra fakultas,
dan jurusan
yang mengacu kepada
renstra universitas
Tersedianya Programer dan
IT di FIKP

✓

✓

penyederhanaan proses
administrasi di setiap program
studi/jurusan melalui pengunaan
aplikasi IT

✓

✓

✓

✓

Target Pencapaian

✓

✓

Meningkatnya pemanfaatan
internet dan intranet oleh
dosen, tendik dan
mahasiswa
Terciptanya proses
administrasi di setiap
program studi/jurusan
melalui pengunaan
aplikasi IT
Meningkatnya motivasi
k e r j a dosen dan tendik
di lingkungan FIKP

✓

Peningkatan motivasi dalam bekerja
melalui pelatihan budaya korporasi bagi
dosen dan tenaga adminitrasi

✓

validasi dan pengesahan SOP
disetiap unit kerja

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8

Mendorong kemandirian
program studi dan unit kegiatan
yang ada dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian
program secara matang dan
berkesinambungan
Perubahan desain dan struktur
perwajahan kampus

9

Pelatihan dan Konsultansi ISO 9001

✓

✓

UMRAH berstandar ISO 9001
Terbentuknya Lembaga Etik
dan tersedianya personel
etik di tingkat fakultas dan
universitas
Terbentuknya sistem dan
manajemen pengaduan dan
keluhan yang berbasis online

5

6
7

✓

10.

Penguatan etika dosen dan
mahasiswa melalui Lembaga Etik

✓

11.

Penguatan sistem dan
manajemen informasi pengaduan dan
keluhan

✓

✓

Ditetapkan dan disahkan

✓

Terwujudnya k emandirian
program studi dan unit
kegiatan yang ada di FIKP
secara matang dan
berkrsinambungan
✓

✓

✓

Penyusuan detail design,
dan
operasionalisasi
"perwajahan kampus" baru
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PROGRAM KERJA II

Pengembangan dan Revitalisasi Sumberdaya
(Resource Development and Revitalization)
Semua civitas akademika harus diberi kesempatan seluasluasnya mengembangkan karirnya masing-masing. Setiap
dosen harus diberi target yang jelas terkait peningkatan
jabatan fungsional dan kepangkatannya, dalam hal ini
fakultas

berperan untuk selalu mendukung dan

memantau

perkembangannya.
Pelatihan-pelatihan

teknis akan

diadakan

bagi

para

tenaga kependidikan dan fungsional lain seperti laboran
dan pustakawan

ditingkatkan guna mendukung kerja

mereka. Disamping itu, Profil SDM juga akan ditingkatkan
kualitasnya

melalui

rekrutmen

dosen

yang

sekaligus meningkatkan portofolio FIKP UMRAH.

dapat
Untuk

i t u , Program kerja yang akan dilakukan antara lain:

 Peningkatan

mutu

calon

mahasiswa

dari

berbagai

jalur

masuk FIKP

 Meningkatkan pelatihan fungsional
 Penguatan sistem karir dan sistem reward
 Pembinaan dan pengembangan karir dosen
 Peningkatan Mutu / Kopetensi Dosen dan Tendik secara
berkelanjutan

 Peningkatan sumberdaya manusia FIKP yang berkarakter
(Dosen, Tendik dan Mahasiswa)

 Peningkatan kinerja penjaminan mutu di tingkat fakultas
serta gugus kendali mutu di tingkat jurusan

 Penguatan pelayanan dan Penghargaan kepada Dosen dan
Tendik yang berdasarkan Prestasi dan Kinerja

 Peningkatkan sumberdaya untuk mendukung tata kelola
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
reputasinya.

No

Kegiatan
2020

1.

Tahun Pelaksanaan
2021 2022 2023

Penjaringan calon
mahasiswa berprestasi

Target Pencapaian
2024
Terwujudnya calon
mahasiswa unggul yang
masuk ke FIKP
✓ Terbentuknya acuan sistem
karir dosen

2.

Pengembangan
sistem karir dosen

✓

✓

✓

✓

3

Peningkatan jumlah
dosen studi lanjut (S3)
ke luar negeri
Peningkatan
jumlah
dosen studi lanjut (S3) di
dalam negeri

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

Peningkatan
kemampuan dosen
berbahasa Inggris

✓

✓

✓

✓

6

Peningkatan mutu tenaga
kependidikan
melalui
pelatihan teknis

✓

✓

✓

✓

7

Menghidupkan dan
menembangkan
perpustakaan
Fakultas
Pengembangan
koperasi fakultas

✓

✓

✓

✓

✓ Meningkatnya
kualitas
layanan
perpustakaan FIKP

✓

✓

✓

✓

✓ Meningkatkan
kesejahteraan anggota

Penguatan pelayanan dan
Penghargaan kepada Dosen
dan Tendik berbasis Prestasi
dan Kinerja

✓

✓

✓

✓

pelayanan prima dan
✓ Terbentuk
Penghargaan kepada Dosen dan

FIKP Award

✓

4

8
9

10

✓ Jumlah dosen yang
kuliah di luar negeri
minimal 2 orang per tahun
✓ Peningkatan jumlah dosen
yang kuliah di dalam negeri
20% dari total yang belum
sekolah
✓ 2 dosen per prodi per
tahun mampu berbahasa
Inggris dengan skor
TOEFL > 500 atau
IELTS > 6.0
✓ Meningkatnya tenaga
trampil di FIKP dengan
dukungan TI

Tendik berbasis Prestasi dan
Kinerja

✓

✓

✓

✓ Dosen/Tendik/Mahasiswa
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PROGRAM KERJA III

Akademik Unggul (Academic Excellence)
Akademik yang Unggul beroreantasi pada Peningkatan kualitas
Penyelengaraan Pendidikan dan pengajaran. Penguatan mutu dan
relevansi FIKP melalui Tridharma akan berkontribusi pada
peningkatan
dengan

daya

saing

(national

memperbaiki profil SDM

competitiveness)

(dosen/tendik

dan

mahasiswa). Adapun Program yang akan dilakuan antara lain:


Reformulasi pendidikan karakter
generasi yang SMART-SPRINTER

untuk melahirkan



Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan
penyediaan organ/fungsi SPMI, Dokumen SPMI, Auditor Internal,
Hasil Audit, Bukti Tindak Lanjut.



Peningkatan kegiatan Faculty/students mobility



Mendorong percepatan pengembangan Sistem Informsi
Terpadu (SEPADU) UMRAH dalam Pembelajaran.



Penyiapan sarana dan prasarana ruang proses belajar
mengajar yang representative dan pengunaan sistem
IT, serta menciptakan iklim pembelajaran kondusif.



Penyiapan ruang terbuka dengan jaringan internet
yang baik dalam mendukung proses pembelajaran
untuk peningkatan kreatifitas akademik.



Mempersiapkan mahasiswa yang ungul dan mampu
berkompetisi dan menjawab kebutuhan nyata.



Pengembangan kurikulum dalam rangka implementasi kebijakan
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).



Mengembangkan berbagai inovasi model pembelajaran sesuai
capaian pembelajaran Revolusi Industri 4.0 yang berbasiskan pada
teknologi informasi dan Bahan kuliah berdasarkan research
sehingga sesuai dengan tuntutan zaman



Peningkatan mutu dan Inisiasi Pengembangan
studi S1 dan S2 MIL (Magister Ilmu Lingkungan).



Meningkatkan

pelaksanaan

pertukaran

pelajar,

Program

pelaksanaan

pengayaan wawasan terhadap mahasiswa (seminar, benchmarking,
pelatihan penelitian, sertifikasi kompetensi)

No

Kegiatan
2020

1

2
3

4
5

6

7

Pengembangan sistem aplikasi
pencapaian target kinerja tri
dharma
Universitas/Fakultas/Prodi
Pengembangan
sistem
penilaian kinerja dosen/tendik
Pengembangan kurikulum dalam
rangka implementasi kebijakan
Merdeka Belajar – Kampus
Merdeka
Program pendidikan karakter
yang
Pengembangan
aktivitas
entrepreneurship
untuk
SMART-SPRINTER
mahasiswa berorientasi kepada
yang
fokus
terhadap
pengelolaan lestari sumberdaya
maritim dan Pembentukam
Sosial Pesisir
Mendukung
Pusat Inkubator Bisnis dan
Kewirausahaan
Program Seminar Series

Tahun Pelaksanaan
2021
2022
2023
✓
✓
✓

2024
✓

Target
Pencapaian
Aplikasi Indikator
Performa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Aplikasi Indikator
Performa
Tersediaya kurikulum
Merdeka Belajar - kampus
merdeka (MBKM)

✓

✓

✓

✓

✓

SCI

✓

✓

✓

✓

✓

Pameran dan lomba
Mari- Sociopreneurship

✓

✓

✓

Berkembangnya Pusat
Inkubator bisnis
✓

✓

✓

• Pada level fakultas
• ISSN Seminar Series
Book 1 PS per tahun
Minimal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Peningkatan jumlah
Dosen yang
menyelenggarakan

mendukung PS pasca sarjana
MIL

✓

✓

✓

✓

✓

11

Pembukaan JUrusan PSP

✓

✓

✓

✓

✓

Berlangsungnga
perkuliahan
berbahasa
pekuliahan PAsaca
sarjana MIL
Inggris
Terbentuknya JUrusan PSP

13

Mendukung pembangunan
Student-Centered Innovation
Building

✓

✓

✓

✓

Kemaritiman, Fakultas
Berlangsungnya
aktivitas
Kedokteran
atuden centre untuk
perkantoran, ruang kuliah,
laboratorium,
bengkel,
fasilitas olahraga.

14

Mendukung Pengembangan
sarana Laboratorium
Mendukung Pembangunan
Edukasi Dompak
sarana
Laboratorium terpadu
Dompak

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Laboratorium Ilmu-Ilmu
Dasar
Laboratorium Expert dan
Expertise

8

Penugasan PS yang
melangsungkan

9

Grant Perkuliahan Berbahasa
Summer
Inggris Course
(full) satu pertemuan

10

15
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PROGRAM KERJA IV

Penguatan Kapasitas Riset, Inovasi dan Publikasi
(Research, Innovation and Publication Capacity
Strengthening)
Penguatan kapasitas riset UMRAH harus diperkuat untuk
peran UMRAH di dalam pengembangan ilmu dan keilmuan
menjadi signifikan baik melalui riset-riset dasar, terapan
dan riset frontier. Perlu sinkronisasi peta jalan (road map)
Penelitian

FIKP

yang

in-line dengan

Penelitin UMRAH (2020-2024)

Rencana

Induk

dan Agenda Riset Daerah

Provinsi Kepri. Riset-riset FIKP harus mampu menjawab
permasalahan yang menjadi prioritas masyarakat pesisir
dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri.
Untuk dapat

mengelola kualitas suatu riset diperlukan

pelatihan yang terencana, intensif dan sistem monitoring
suatu

manajemen

storming ide,

riset yang baik dimulai dari brain-

penulisan dan pemenangan

proposal,

pelaksanaan riset, peningkatan impact lewat diseminasi
dan publikasi serta pelaporan. Penguatan kapasitas riset,
inovasi dan publikasi bagi dosen FIKP UMRAH di dalam
pengembangan ilmu dan keilmuan, dengan program :
 Pembuatan
roadmap
berkelanjutan.

penelitian

dosen

secara

 Penelitian di sesuaikan dengan kebutuhan dan mampu
menjawab permasalahan yang menjadi prioritas
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi
Kepri.
 Mengadakan
dan
mengikuti
seminar/konfrensi
nasional dan internasional baik untuk bidang riset
maupun pengabdian minimal 1 tahun sekali serta
membentuk jejaringan dengan dunia luar dan dunia
akademik.

 Peningkatan inovasi melalui Pusat Unggulan Ipteks
(PUI), publikasi, HAKI, prototype dan produk inovasi
serta unggulan lainnya minimal 1 tahun sekali.
 Semua prodi/jurusan memiliki desa binaan dan
desa/wilayah riset untuk pengembangan keilmuan
pada tahun 2022
 Pengembangan Riset bioteknologi perikanan untuk
mendukung pengembangan product
 Pengembangan riset pengolahan hasil perikanan
untuk mendukung diversifikasi pangan perikanan


Peningkatan jumlah hibah dan luaran serta potensi hilirisasi
penelitian Dosen Kelautan dan perikanan, serta peningkatan mutu
penelitian dan reputasi-nya ke tingkat Internasional.



Pengembangan
internal

dan

Riset
eksternal

Terpadu
FIKP

(kolaborasi

/Pusat

kajian

interdisiplin
atau

Institute:

pusat unggulan, Incubator dan Kewirausahaan) – mitra UMRAH


Pengembangan

jurnal

ilmiah

di

Jurusan

menuju

akreditasi

atau terindeks scopus


Mendorong Dosen melaksanakan penelitian minimal 1 setahun dan
meraih hibah penelitian dengan melibatkan mahasiswa, serta
mendesiminasikan hasil penelitiannya dalam seminar nasional dan
internasional.



Mengembangkan dan memotivasi publikasi hasil penelitian dosen
pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
yang telah lolos verifikasi dan indeks.

Kegiatan
No
1
2
3

4

5

5
6
7

8
9

10

11

12

13

2020

Tahun Pelaksanaan
2021
2022
2023
✓

2024

Redefining dan revitalisasi
roadmap riset UMRAH
Program Dosen Bintang Satu

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Pelatihan
penyusunan
proposal bagi peneliti muda
dan kiat-kiat mendapatkan
sumber pendanaan
Societal
and industrial
demand-driven research

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Peningkatan
jumlah dan
kualitas publikasi nasional dan
publikasi
nasional
dan
internasional hasil penelitian
Pelatihan penulisan paten
riset mahasiswa dan dosen
Peningkatan jumlah paten

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pengembangan sistem insentif
bagi peneliti yang mampu
bersaing secara nasional
maupun internasional, dan
yang
menghasilkan
Pelatihan
penulisan
buku
paten/royaltidan buku
Monograph
referensi hasil
riset
Pelatihan
pengelolaan
jurnal
ilmiah terindek nasional dan
global
Subscribsi Science Direct dan
Turnitin untuk control
plagiarism

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mendukung Peningkatan
Joint Research dengan
lembaga di daerah dan dalam
negeri
Mendukung
Peningkatan
Joint Research dengan
lembaga LN
Mendukung Pengembangan
Laboratorium Lapang (Benan,
Basang Sekatap dan Soreh)

Target
Pencapaian
Dokumen Rencana
Induk Penelitian ,
Inovasi UMRAH
Coaching
publikasi
Scopus 1 dosen per
tahun sebagai
penulis
Pelatihan
penyusunan
pertama bagi peneliti
proposal
muda
sebanyak
2
kali/tahun
dari berbagai
(a)
Aquaculture
sumber pendanaan
EduTechno
Park
(b) Pembangunan
Gedung
Cipta Ilmiah
Jumlah karya
Guridam dipublikasikan
yang
secara internasional 50
artikel/tahun
50 % dosen dan 2 %
mahasiswa ikut
pelatihan
Jumlah
paten
terdaftarkan (5/tahun)
Pengembangan sistem
insentif bagi peneliti
yang diberikan oleh
fakultas dan universitas
sesuai
dengan
Pelatihan
1 kali per
kualifikasinya
tahun
terakreditasi
Sinta
terakreditasi Sinta 2 dan
1
Jurnal
terindeks
Scopus
• Akses ke database
jurnal dunia
•pencegahan
plagiarism
dan
minimalisasi rejection
Meningkatnya
jumlah
jurnalyang
internasional
dosen
melakukan
penelitian
bersama
dengan
partnerjumlah
di
Meningkatnya
daerah
danmelakukan
dalam
dosen yang
negeri
penelitian
bersama
dengan partner Luar
Pengembangan
Negeri (LN) lapangan
laboratorium
melalui Adopsi Pulau
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PROGRAM KERJA V

Optimalisasi Pengabdian Kepada Masyarakat
(Community Service Optimization)
Optimalisasi pengabdian kepada masyarakat dibangun
dari kekuatan riset-riset UMRAH dengan dukungan
infrastruktur yang
kita sebut
student-centererd
innovation (SCI),
SCI merupakan bengkel cipta
(innovation building) yang memadukan kreativitas
mahasiswa, kepakaran fakultas dan kebutuhan industri
daerah strategis dalam satu tempat yang dapat
memboosting energi, antusias dan ide-ide untuk sebuah
inovasi. SCI akan dapat menjadi platform peran besar
masyarakat (pemerintahan, industri dan media di
Kampus). Dengan terbangunnya SCI maka riset-riset
UMRAH akan lebih memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat Kepri dan SCI juga menjadi ajang pertemuan
kohesif antar stakeholder. Optimalisasi pengabdian
kepada masyarakat di fakultas dapat dilakukan melalui

Usulan Program yang akan diusulkan kurun waktu
2020-2024 :


Menggiatkan Program 1000 PKM yang dicanangkan
oleh UMRAH



Mendukung Program Inkubator Bisnis UMRAH



Mendukung Progam GURINDAM Inovasi : Kompetisi di
k alangan dosen,tendik dan mahasiswa

 Mempersipakan kampus riset
untuk
mendorog
pengabdian yang bermanfaat yang representative
sesuai dengan spesifik keilmuan di bidang kelautan dan
perikanan
dan
laboraturium
yang
menunjang
keberhasilan serta sarana dan prasarana penujang
lainnya.


Pelaksanaan

pengabdian

masyarakat

oleh

mahasiswa

sebagai bagian dari kegiatan akademik (KKN Tematik).


Pengembangan
digunakan
masyarakat

untuk

dan

penerapan

mendukung

IPTEK

peningkatan

yang

dapat

kesejahteraan



Pembinaan
rangka

terhadap

promosi

sekolah-sekolah

dan

Peningkatan

secara

terarah

dalam

pemahaman

FIKP

dan

FIKP

masyarakat

Lab-nya (Sekolah Binaan)


Pengembangan
luas

melalui

desiminasi
seminar

/

IPTEKS

conference

bagi

termasuk

webinar

dan

Guest lecture, open house/ open Lab.

No

Kegiatan
2020

1

Pelaksanaan Disminasi
IPTEK FIKP bagi
masarakat

2

Cipta Gurindam
Mendukng
Promosi
dan
seleksi mitra
industri untuk SCI
Mendukng
pengembangan Pusat
Inkubator Bisnis
(PIB)
Mendukung Pameran

3

4
5
6

Tahun Pelaksanaan
2021 2022 2023 2024
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

Peningkatan
Jumlah
Pengabdian Masyarakat

✓

✓

✓

✓

8.

Pengembangan
KKN
Tematik berbasis SMART
communities
Peningkatan
peran
masyarakat
sebagai
sumber
pendanaan
pendidikan
Pengembangan
entreprenurship
berbasis
maritime
(marino-preneur)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pengembangan
Kelembagaan Unit Bisnis
Mahasiswa
Dukungan alih teknologi
bagi masyarakat
Menggiatkan Task-force
Tanggap
Darurat
Mitigasi Bencana

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

9

10

11

12
13

Berjalannya diseminasi
Iptek FIKP bagi
masyrakat
✓ 5 tenant mitra SCI
Terbentuknya perangkat
PIB

✓

teknologi dan inovas
UMRAH
Menggiatkan
Program
1000 PKM
GURINDAN Inovasi

✓

Target Pencapaian

Terwujudnya promosi
teknologi
✓ Kelolosan pada
PIMNAS 1 % dari
proposal setiap
tahun
✓ Promosi,
HAKI, Paten
✓ Terbitan Jurnal
Pengabdian
✓ Meningkatnya peran
mahasiswa di
masyarakat
✓ Peningkatan dana dari
masyarakat melalui SPP
dan
sumber
dana
pengembangan lainnya
✓ Jumlah marinoprenuer 0.5 % dari
populasi mahasiswa
✓ Meningkatnya
unit
bisnis yang dikelola
mahasiswa di tingkat
✓ Melalui
fakultas program
dan universitas
KKN
ataupun SCI
✓ Peningkatan kepedulian
dan mitigasi dan
adaptasi bencana
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PROGRAM KERJA VI
Peringkat Fakultas (Faculty Ranking)

Guna men-support Ranking universitas, maka Fakultas IKP
akan

berbenah

barometer

dan

berpacu

pemeringkatan

untuk

kualitas

meningkatkan

pendidikan

yang

berpedoman pada pada ranking universitas di tingkat
ASEAN seperti Webometric dan Wikipedia. disamping itu
juga

mengikuti

pemerintah

pemeringkatan

dari

yang kredibel seperti

(pemeringkatan

dikti

dan

lembaga

dari Kemdikbud

Sinta)

dan

lembaga

Internasional seperti THE dan THES-QC.
Adapun parameter untuk mengap-grade ranking fakultas
adalah: reputasi akademik, rasio tenaga kependidikan,
Rasio mahasiswa di Fakulas, sitasi publikasi ilmiah perProgram studi, international faculty ratio and internasional
student ratio adalah aspek kualitas yang harus menjadi
acuan progres

reputasi dan performa F I K P

UMRAH.

Akreditasi program studi juga menjadi perhatian dalam
peningkatan ranking fakultas. Terdapat beberapa program
yang akan diusulkan yaitu:
 Peningkatan capaian akreditas minimal B untuk prodi
SEP pada tahun 2024 dan capaian akreditasi A untuk 4
prodi S1 lainnya sampai tahun 2024.
 Peningkatan capaian pangkat fungsional dosen
minimal 50% lektor sampai tahun 2022 dan minimal
40% lektor kepala sampai tahun 2024.
 Peningkatan kompetansi pendidikan
capaian lebih dari 50% tahun 2024

S3

dengan

 Lebih dari 50% karya tulis dosen di publikasi pada
jurnal ilmiah yan terindeks sinta dan scopus, serta 50%
dosen mengikuti seminar internasional sampai tahun
2024
 Pembukaan prodi baru khususnya untuk program S2
(pasca sarjana) minimal 2-3 sampai tahun 2023


Peningkatan
masuk FIKP

mutu

calon

mahasiswa

dari

berbagai

jalur



Peningkatan Mutu/Kopetensi
berkelanjutan



Peningkatan sumberdaya manusia
(Dosen, Tendik dan Mahasiswa)



Peningkatan kinerja penjaminan mutu
serta gugus kendali mutu di tingkat jurusan



Penguatan pelayanan dan Penghargaan kepada Dosen dan
Tendik yang berdasarkan Prestasi dan Kinerja



Peningkatkan sumberdaya untuk mendukung tata kelola
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
reputasinya.



Akselerasi Lektor dan Lektor Kepala dilingkngan FIKP
UMRAH



Peningkatan jumlah mahasiswa
visiting professor



Akreditasi Sinta dan Scopus Terbitan Jurnal UMRAH

No
1

2
3

4

5

6

Kegiatan
2020
✓
Peningkatan
jumlah
Program
Studi
(PS)
terakreditasi A (kontrak
asesor pendamping)
✓
Medukung Program
Percepatan LK
✓
Melaksanakan
Program
dan Guru Besar
Remedi
dan (GB)
Akselerasi
Semester Pendek
✓
Peningkatan jumlah
mahasiswa internasional
dan visiting professor
(sabbatical)
✓
Mendukung
Pembentukan
kelembagaan
donatur dan pengelola
beasiswa
Mendukung program
GURINDAM Scholarship:
Kompetisi Beasiswa S3
UMRAH

Dosen

dan
FIKP

Tendik
yang

di

secara

berkarakter

tingkat

fakultas

internasional

Tahun Pelaksanaan
2021 2022 2023
✓
✓
✓

2024
✓

dan

Target
Pencapaian
Lebih dari 60 % PS
terakreditasi A

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1 GB dan 10 LK
per tahun
Ketepatan
lulusan > 60 %
setiap prodi
Min 2
mahasiswa
dan visiting
professor per
fakultas per
Terbentuknya
kelembagaan
tahun
donatur dan
pengelola
beasiswa
di per
1 Ph.D cand’
tingkat
tahun
universitas
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PROGRAM KERJA VII

Mengembangkan Jejaring Kerja dan Alumni
(Networking and Alumni)
Pengembangan jeraring kerja ditingkat fakultas dilakukan dengan cara
pengembangan kerjasama dengan fakultas lain, fakultas di luar UMRAH
dan pihak swasta seta masyarakat. penguatan hubungan dengan alumni
juga perlu dilakukan. Selain itu FIKP juga harus secara proaktif
menjalin

kerja

sama

dengan

masyarakat,

masyarakat pesisir pulau-pulau

terutama

kecil. Program Adopsi

Pulau merupaka salah satu bentuk kerjasama dan dharma
yang diberikan FIKP kepada masyarakat Kepri. A d a p u n
Usulan program kerja yang akan dilakukan adalah:


Menjalin kerjasama kerjamasa dengan KKP untuk
melaksanakan “Program Adopsi Pulau”



Peningkatan kemitraan strategis dengan lembaga dalam dan
luar

negeri

Penguatan
credit

dalam

FIKP

earning,

Pendidikan

(internship,
joint

staff

degree,

dan
and

tweening

Penelitian
student

untuk

exchange,

programs,

joint

research, joint publication, joint seminar, Summer school).
 Melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah,
Pemerintah Pusat dan pelaku dunia usaha untuk berkiprah di
bidang kelautan dan perikanan.
 Membangun kerjasama dengan sumber-sumber/lembagalembaga pemerintah dan swasta pemberi beasiswa untuk
memfasilitasi dosen dan mahasiswa berprestasi khususnya
pengembangan pengetahuan dibidang kelautan perikanan.
 Memfasilitasi MOU dengan berbagai pihak
 Membangun kerjasama dan networking antar Fakultas baik di
dalam negeri maupun di luar negeri untuk pengembangan
pengetahuan bidang kelauta perikanan.
 Membangun kerjasama penelitian dengan lembaga perguruan
tinggi lain atau industri atau instansi terkait lainnya baik local,
regional, nasional dan internasional.



Penguatan dan Perluasan jejaring dan sistem komunikasi
antar alumni dan almamater (Potensi; beasiswa, kolaborasi riset,
investasi).



Meningkatkan peran alumni dalam meningkatkan relevansi
program studi dengan kebutuhan masyarakat.

No

Kegiatan
2020

1

2

Mendukng Program
Inklusi
ke
Asosiasi/Afiliasi
Kemaritiman
Perluasan

Tahun Pelaksanaan
2021 2022 2023

Target Pencapaian
2024

✓

✓

✓

✓

✓

• UMRAH- IMAREST1
• IAMU2
• 30 % prodi terdaftar

✓

✓

✓

✓

✓

Kerjasama dengan
fakultas kelautan di
ASEAN

kerjasama
Internasional
3

Perluasan
kerjasama
dengan
instansi
pemerintah, masyarakat
dan industri

✓

✓

✓

✓

✓ Kejasama di setiap
fakultas dan universitas
meningkat 10%

4

Peningkatan peran serta
masyarakat dan dunia
usaha untuk SCI

✓

✓

✓

✓

5

Pendataan,
pembentukan
dan
peningkatan
jejaring
Ikatan
Alumni (IKA)
UMRAH
Temu alumni mitra

✓

✓

✓

✓

✓ Perpaduan
masyarakat, industri
dan kepakaran
universitas di dalam
kampus
✓ Tebentuknya cabang IKA
di KEPRI dan diluar
KEPRI

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

UMRAH
7

Program adopsi pulau

8

Konsorsum riset samudra

✓

✓

✓

✓

9

Doktor UMRAH berSyarah

✓

✓

✓

✓

10

Program desa mitra

✓

✓

✓

✓

✓ Peningkatan
sumbangsih pemikiran
dan fasilitas pendidikan
dari alumni dengan
UMRAHKKP
✓ Kerjasama
dan masyarakat (P.
Benan, P, Basang, P
✓ Pengelolaan WPP 711
Sekatap dan dan
P, Soreh)
(Perikanan
Kelautan)
Doktor
✓ Kewajiban
memberikan program
pengabdian di PulauPulau
teruluar
✓ Kerjasama dengan
Indonesia
Desa
Mitra sebagai
hilirisasi dari riset
Sosial-Humaniora
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PROGRAM KERJA VIII

Tumbuh kembang Wirausaha Kelautan dan
Kemaritiman Millenial (Mari-socioprenership
Millenial)
Mahasiswa FIKP di era milenial memiliki
menjadi

wirausahawan

kelautan

milenial. Mari-sociopeneurship

kekuatan potensi
dan

dapat

kemaritiman

memaksimalkan

bagaimana kekayaan laut dipasarkan mendunia melalui
inovasi teknologi. Program yang diusulkan antara lain:

 Penguatan materi entrepreneur dalam beberapa
mata kuliah yang relevan diseluruh program studi


Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan



Peningkatan kualitas
softskill,
kegiatan
kewirausahaan



Aquaculture Techno Edu Park

dan kuantitas
keprofesian

kegiatan peningkatan
mahasiswa
dan

 Reformulasi pendidikan karakter untuk melahirkan
generasi yang SMART-SPRINTER
 Pelatihan dan workshop kewirausahaan
 Pameran
perikanan
Riau).

Kewirausahaan
berbsasis

(Promosi

sumberdaya

local

product
Kepulauan

Tahun Pelaksanaan
No

1

2

4

5

6

7

Kegiatan

2020 2021

Pelatihan pengembangan
karakter wirausaha dan
pengetahuan
dasar
manajerial.

Target Pencapaian

2022

2023

2024

✓

✓

✓

✓

Mahasiswa peserta
mampu mengelola suatu
usaha dan mulai
menyusun proposal untuk
perencanaan bisnis

Pelatihan pengembangan
pemikiran
kreatif
dan
innovative
berbasis
sumberdaya bahari

✓

✓

✓

✓

✓

Mahasiswa membentuk
bidang usaha creative
culinary healthcare
edupreneur dan
digital art
entrepreneurship

Melaksanakan
Program
pendidikan karakter yang
SMART- SPRINTER

✓

✓

✓

✓

✓

SCI

Pengembangan
aktivitas
entrepreneurship
untuk
mahasiswa
berorientasi
kepada yang fokus terhadap
pengelolaan
lestari
sumberdaya maritim dan
sosial pesisir
Start-up
Business
dan
Pengembangan Bisnis

✓

✓

✓

✓

✓

Pameran dan lomba
MariSociopreneurship

✓

✓

✓

✓

✓

Operasional bussines
dari kelompok
mahasiswa

Pendirian gedung
inkubator
bisnis
kewirausahaan

✓

✓

✓

✓

✓

Terbangunnya
gedung
pusat inkubator bisnis dan
kewirausahaan

pusat
dan

E. Penutup
Usulan Program Kerja Bakal Calon Dekan FIKP UMRAH
2020-2024 ini disusun melalui proses diskusi serta
penjarinan masukan dan saran dari lima jurusan yang
ada di FIKP, serta perwakilan fakultas sebagai wujud
sinergitas SDM FIKP dan tata kelolanya sehingga
pencapaian dan performa akademik Fakultas IKP dapat
lebih terakselerasi dalam upaya pencapaian visi misi dan
sasaran strategisnya.
Program ini diharapkan dapat meningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing FIKP baik dari aspek SDM, tata
kelola, infrastuktur dan akuntabilitas. Upaya untuk
mewujudkan pencapaian program kerja tersebut pada
prosesnya bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor
internal dan eksternal.
Demikian usulan program kerja yang saya tawarkan, selanjutnya dalam
tataran implementasi tetap mengedepankan prinsip kolaboratif,
kolegial, dan partisipatif semua unsur fakultas. Hal lain yang juga perlu
menjadi perhatian dalam implementasi, yakni perkembangan dan
kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari
Allah SWT, Aamiin.

