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1.1 Kondisi Saat Ini 

Sejak didirikan telah mengalami berbagai transformasi 

kelembagaan. Universitas  Dr. Soetomo merupakan peningkatan  dari 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Surabaya, yang sebelumnya 

adalah Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan 

(STKAP) Surabaya. Kalau ditelusuri lebih lanjut, sebelumnya STKAP 

itu sendiri merupakan juga peningkatan status pendidikan dari Akademi 

Pimpinan Perusahaan Surabaya (APPS) yang berdiri sejak tanggal 3 

Pebruari 1961. Dengan demikian cikal bakal lahirnya Universitas Dr. 

Soetomo adalah Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya. 

Pada waktu itu Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya belum 

mempunyai status sehingga untuk melaksanakan ujian Negara 

mahasiswa APPS berafiliasi  dengan Fakultas Ketataniagaan dan 

Ketatanegaraan (FKK) jurusan Administrasi Niaga Universitas 17 

Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Dengan demikian, ijazah ujian Negara 

para mahasiswa waktu itu beridentifikasi FKK Universitas 17 Agustus 

1945. 

Pada tanggal 26 Desember 1966, karena perkembangan sejarah 

tercetuslah pernyataan di mana Yayasan Pendidikan Udatin yang 

membina APPS menyerahkan pembinaan akademik Pimpinan 

Perusahaan Surabaya kepada Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa 

Timur (Yastra Jatim). Kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan 

Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur Nomor : 03/SP/YS/66 tanggal 

29 Desember 1966, secara resmi Akademi Pimpinan Perusahaan 

Surabaya dibina oleh Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur. 

Dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa 

Timur Nomor : 04/Pend/45/67 tanggal 1 Januari 1967, secara resmi 

status Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya ditingkatkan menjadi 

Sekolah Tinggi Administrasi dan Kepemimpinan Perusahaan (STKAP) 

Surabaya. Dan pada tahun 1968 namanya diubah lagi menjadi Sekolah 

Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan (STKAP) 

Surabaya. 
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Pada Tanggal 1 Nopember 1969, Sekolah Tinggi Kepemimpinan 

dan Administrasi Perusahaan Surabaya mendapatkan status 

“TERDAFTAR” dari Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan 

Nomor 191/XI/1/1969.  

Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 1974, diadakanlah 

penggabungan antara Yastra Jatim dengan Yayasan Pendidikan lainnya 

yang ada di Surabaya yaitu : Yayasan Senopati Wijaya, yang mengasuh 

Akademi Bank dan Manajemen (ABM) Surabaya, Yayasan Satya 

Negara, yang mengasuh Akademik Bahasa Asing (ABA) Surabaya, dan 

Yayasan Widya Bhakti, yang mengasuh Akademi Ilmu Keuangan dan 

Perbankan serta Akademi Perhotelabn dan Pariwisata Surabaya. 

Bentuk penggabungan tersebut dicantumkan dalam pernyataan 

bersama dengan nama “PIAGAM MENUR”, yang menghasilkan 

berdirinya Yayasan Satya Widya Surabaya. Pada tanggal 15 September 

1976 Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan 

menyatakan mengundurkan diri dari asuhan Yayasan Satya Widya 

Surabaya. 

Pada perkembangan lebih lanjut, Sekolah Tinggi Kepemimpinan 

dan Administrasi Perusahaan Surabaya yang semula hanya mempunyai 

1 (satu) jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Niaga, maka dalam tahun 

1976 membuka Jurusan Administrasi Negara. Pada tanggal 13 

Desember 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wlayah VI 

nomor : 074/1/1974, nama Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan 

Administrasi Perusahaan Surabaya diubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Surabaya dengan dua jurusan yaitu : Administrasi 

Niaga dan Administrasi Negara. 

Pada tanggal 11 Agustus 1978, dengan surat Nomor : 

015/YS/VII/1978, Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur 

mengajukan permohonan kepada Yayasan Pendidikan Satya Tatpara 

Adhipara Surabaya untuk bersedia menerima Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Surabaya dalam asuhan dan pembinaannya. 
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Pada tanggal 17 Agustus 1978, dibuat persetujuan bersama antara 

Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya dengan ketua 

Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur, yang menyatakan 

bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya diserahkan 

sepenuhnya pada asuhan Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara 

Surabaya 

Sebagai peningkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Surabaya, maka berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan 

Satya Tatpara Adhikara Nomor : 35/Kpts/KPSTA/VII/81 tertanggal 

19 Juli 1981, dibentuklah Universitas Dr. Soetomo yang berkedudukan 

di Surabaya yang mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 1981. Dengan 

demikian Hari Lahir Universitas Dr. Soetomo adalah 30 Juli 1981, 

sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya menjadi salah 

satu Fakultas di Universitas Dr. Soetomo dengan nama Fakultas Ilmu 

Administrasi. 

Kemudian melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Satya 

Tatpara Adhikara (YPSTA) Surabaya Nomor: 37/Kpts/YPSTA/ 

VII1981 tertanggal 1 Agustus 1981, Universitas Dr. Soetomo dikem-

bangkan lagi sehingga mempunyai 3 (tiga) Fakultas yaitu : Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang berkedudukan di Kampus Universitas Dr. Soetomo, 

yaitu di jalan Pemuda No. 26 dan jalan Semolowaru 84 Surabaya. 

Pada tahun Akademik 1983/1984, Unitomo membuka satu 

Fakultas lagi, yaitu Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan YPSTA 

Surabaya Nomor : 1.a/KP/YPSTA/III/1983 tertanggal 7 Maret 1983 

sehingga sampai dengan periode tahun Akademi 1983/1984, Unitomo 

memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu : Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas 

Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas 

Ekonomi. 

Mengimbangi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang 

pendidikan, maka dalam periode tahun akademi 1984/1985, 

Universitas Dr. Soetomo membuka 3 Fakultas lagi, yaitu Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu 
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Komunikasi, sehingga dalam tahun akademi 1984/1985 Universitas 

Dr. Soetomo memiliki 7 (tujuh) Fakultas, yaitu : Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Perencanaan, 

Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

Pada tahun 1994 Fakultas Pertanian mengembangkan lagi satu 

jurusan, yaitu Jurusan Teknologi Pertanian Program Studi Pangan dan 

Gizi. Pada tahun 1996, Fakultas Ilmu Administrasi mengembangkan 

Program Diploma III Keseketaritan. 

Program Selanjutnya Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo secara 

resmi dibuka tahun 1999 dengan terbitnya surat Ijin Penyelenggaraan 

dari Dirjen Dikti No. 407/Dikti/Kep/1999 untuk Program Magister 

Manajemen (MM) dan No. 402/Dikti/Kep/1999 untuk Program 

Magister Ilmu Komunikasi. 

Pada tahun 2010, Pascasarjana telah membuka program studi baru 

yaitu Magister Pendidikan dengan dengan Ijin Penyelenggaraan nomor 

96/E/O/2010.  Pada tahun 2011, kembali membuka program studi 

baru yaitu Program Magister Ilmu Administrasi dengan Ijin 

Penyelenggaraan nomor 8634/D/T/K-VII/2011. Pada tahun 2013, 

Pascasarjana telah membuka program studi baru yaitu Program 

Magister Ilmu Hukum dengan dengan Ijin Penyelenggaraan nomor 

219/E/O/2013.  

Universitas Dr.  Soetomo merupakan institusi yang dinaungi 

Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, dengan legalitas sebagai berikut: 

1961 :  Berdirinya Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya (APPS) 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri sebagai cikal bakal 

lahirnya Universitas Dr. Soetomo. 

1967 : APPS menyerahkan pembinaan akademik kepada Yayasan 

Kesejahteraan Guru-guru Jawa Timur (Yastra Jatim). Kemu-

dian berdasarkan Surat Keputusan Yastra Jatim Nomor: 

04/Pend/45/67 tanggal 1 Januari 1967, APPS ditingkatkan 

statusnya menjadi Sekolah Tinggi Administrasi dan Kepe-

mimpinan Perusahaan (STAKP).  
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1968 :  STAKP diubah menjadi Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan 

Administrasi Perusahaan (STKAP) 

1969 :  STKAP mendapat status terdaftar dari direktorat Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

Surat Keputusan nomor: 191/XI/1/1969 

1974 :  Terjadi penggabungan antara Yastra Jatim dengan yayasan 

pendidikan lainnya, yakni: Yayasan Senopati Wijaya yang 

mengasuh Akademi Bank dan Manajemen (ABM) Surabaya, 

yayasan Satya Negara yang mengasuh Akademi Bahasa Asing 

(ABA) Surabaya, dan Yayasan Widya Bhakti yang mengasuh 

Akademi Ilmu Keuangan dan Perbankan serta Akademi 

Perhotelan dan Pariwisata Surabaya. Bentuk penggabungan 

tersebut dicantumkan dalam pernyataan bersama dengan 

nama “PIAGAM MENUR” yang menghasilkan pendirian 

Yayasan Satya Widya Surabaya. 

1977 :  STKAP yang hanya memiliki satu prodi yakni Administrasi 

Niaga, membuka satu prodi baru yakni Administrasi Negara 

berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah VII nomor: 

074/1/1977, dan STKAP berubah nama menjadi Sekolah 

Tinggi Administrasi (STIA) 

1978 :  Yayasan Kesejahteraan Guru-guru mengajukan permohonan 

kepada Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhipara Surabaya 

untuk bersedia menerima Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) 

Surabaya dalam asuhan dan pembinaannya. 

1981 :  Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhipara Surabaya melalui 

Surat Keputusan Nomor: 35/kpts/VII/1981 tertanggal 19 

Juli 1981 membentuk Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) 

yang berkedudukan di Surabaya 

2008 :  Berdasarkan Akta notaris Miftachul Mahsun, SH nomor 10 

tanggal 23 September 2008   

2009 :  Berdasarkan Surat Direktorat Jenderan AHU Departemen 

Hukum dan HAM Republlik Indonesia nomor: AHU-

AH.01.08-425 tanggal 17 Juli 2009 tentang Yayasan 
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Pendidikan Cendekia Utama. 

2013 :  Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal AHU Departemen 

Hukum dan HAM Republlik Indonesia nomor: AHU-

AH.01.06-1102 tanggal 21 Nopember 2013 tentang 

Pengumuman dalam lembaran berita Negara 

2017 :  Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 2017, tentang Perubahan 

Badan Penyelenggara Universitas Dr. Soetomo Surabaya dari 

Yayasan Pendidikan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara 

Menjadi Yayasan Pendidikan Cendekia Utama 

Universitas  Dr. Soetomo merupakan peningkatan  dari Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Surabaya, yang sebelumnya adalah 

Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan (STKAP) 

Surabaya. Kalau ditelusuri lebih lanjut, sebelumnya STKAP itu sendiri 

merupakan juga peningkatan status pendidikan dari Akademi Pimpinan 

Perusahaan Surabaya (APPS) yang berdiri sejak tanggal 3 Pebruari 

1961. Dengan demikian cikal bakal lahirnya Universitas Dr. Soetomo 

adalah Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya. 

Pada waktu itu Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya belum 

mempunyai status sehingga untuk melaksanakan ujian Negara maha-

siswa APPS berafiliasi  dengan Fakultas Ketataniagaan dan Ketata-

negaraan (FKK) jurusan Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 

1945 (Untag) Surabaya. Dengan demikian, ijazah ujian Negara para 

mahasiswa waktu itu beridentifikasi FKK Universitas 17 Agustus 1945. 

Pada tanggal 26 Desember 1966, karena perkembangan sejarah 

tercetuslah pernyataan di mana Yayasan Pendidikan Udatin yang 

membina APPS menyerahkan pembinaan akademik Pimpinan 

Perusahaan Surabaya kepada Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa 

Timur (Yastra Jatim). Kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan 

Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur Nomor: 03/SP/YS/66 tanggal 

29 Desember 1966, secara resmi Akademi Pimpinan Perusahaan 

Surabaya dibina oleh Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur. 

Dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa 
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Timur Nomor : 04/Pend/45/67 tanggal 1 Januari 1967, secara resmi 

status Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya ditingkatkan menjadi 

Sekolah Tinggi Administrasi dan Kepemimpinan Perusahaan (STKAP) 

Surabaya. Dan pada tahun 1968 namanya diubah lagi menjadi Sekolah 

Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan (STKAP) 

Surabaya. 

Pada Tanggal 1 Nopember 1969, Sekolah Tinggi Kepemimpinan 

dan Administrasi Perusahaan Surabaya mendapatkan status 

“TERDAFTAR” dari Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan 

Nomor 191/XI/1/1969.  

Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 1974, diadakanlah 

penggabungan antara Yastra Jatim dengan Yayasan Pendidikan lainnya 

yang ada di Surabaya yaitu : Yayasan Senopati Wijaya, yang mengasuh 

Akademi Bank dan Manajemen (ABM) Surabaya, Yayasan Satya 

Negara, yang mengasuh Akademik Bahasa Asing (ABA) Surabaya, dan 

Yayasan Widya Bhakti, yang mengasuh Akademi Ilmu Keuangan dan 

Perbankan serta Akademi Perhotelabn dan Pariwisata Surabaya. 

Bentuk penggabungan tersebut dicantumkan dalam pernyataan 

bersama dengan nama “PIAGAM MENUR”, yang menghasilkan 

berdirinya Yayasan Satya Widya Surabaya. Pada tanggal 15 September 

1976 Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan 

menyatakan mengundurkan diri dari asuhan Yayasan Satya Widya 

Surabaya. 

Pada perkembangan lebih lanjut, Sekolah Tinggi Kepemimpinan 

dan Administrasi Perusahaan Surabaya yang semula hanya mempunyai 

1 (satu) jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Niaga, maka dalam tahun 

1976 membuka Jurusan Administrasi Negara. Pada tanggal 13 

Desember 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wlayah VI 

nomor : 074/1/1974, nama Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan 

Administrasi Perusahaan Surabaya diubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Surabaya dengan dua jurusan yaitu : Administrasi 

Niaga dan Administrasi Negara. 



RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO 2021-2025 

9 

Pada tanggal 11 Agustus 1978, dengan surat Nomor : 

015/YS/VII/1978, Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur 

mengajukan permohonan kepada Yayasan Pendidikan Satya Tatpara 

Adhipara Surabaya untuk bersedia menerima Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Surabaya dalam asuhan dan pembinaannya. 

Pada tanggal 17 Agustus 1978, dibuat persetujuan bersama antara 

Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya dengan ketua 

Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur, yang menyatakan 

bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya diserahkan 

sepenuhnya pada asuhan Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara 

Surabaya 

Sebagai peningkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Surabaya, maka berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan 

Satya Tatpara Adhikara Nomor : 35/Kpts/KPSTA/VII/81 tertanggal 

19 Juli 1981, dibentuklah Universitas Dr. Soetomo yang berkedudukan 

di Surabaya yang mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 1981. Dengan 

demikian Hari Lahir Universitas Dr. Soetomo adalah 30 Juli 1981, 

sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya menjadi salah 

satu Fakultas di Universitas Dr. Soetomo dengan nama Fakultas Ilmu 

Administrasi. 

Kemudian melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Satya 

Tatpara Adhikara (YPSTA) Surabaya Nomor : 37/Kpts/YPSTA/ 

VII/1981 tertanggal 1 Agustus 1981, Universitas Dr. Soetomo 

dikembangkan lagi sehingga mempunyai 3 (tiga) Fakultas yaitu : 

Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Kampus Universitas Dr. 

Soetomo, yaitu di jalan Pemuda No. 26 dan jalan Semolowaru 84 

Surabaya. 

Pada tahun Akademik 1983/1984, Unitomo membuka satu 

Fakultas lagi, yaitu Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan YPSTA 

Surabaya Nomor : 1.a/KP/YPSTA/III/1983 tertanggal 7 Maret 1983 

sehingga sampai dengan periode tahun Akademi 1983/1984, Unitomo 

memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu : Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas 
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Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas 

Ekonomi. 

Mengimbangi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang 

pendidikan, maka dalam periode tahun akademi 1984/1985, Univer-

sitas Dr. Soetomo membuka 3 Fakultas lagi, yaitu Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan, Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Komunikasi, 

sehingga dalam tahun akademi 1984/1985 Universitas Dr. Soetomo 

memiliki 7 (tujuh) Fakultas, yaitu: Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas 

Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Fakultas Sastra dan 

Fakultas Ilmu Komunikasi. 

Pada tahun 1994 Fakultas Pertanian mengembangkan lagi satu 

program studi, yaitu Jurusan Teknologi Pertanian Program Studi 

Pangan dan Gizi. Dan pada tahun 1996, Fakultas Ilmu Administrasi 

menambah lagi satu program studi yaitu Program Diploma III 

Kesekretariatan.  

Program selanjutnya adalah Program Pascasarjana Universitas Dr. 

Soetomo yang secara resmi dibuka pada tahun 1999 dengan terbitnya 

surat Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 402/Dikti/Kep/1999 

untuk Program Magister Ilmu Komunikasi dan No. 407/Dikti/ 

Kep/1999 untuk Program Magister Manajemen (MM) 

Pada tahun 2010, Program Pascasarjana telah membuka program 

studi baru yaitu Magister Pendidikan dengan dengan Ijin Penyeleng-

garaan nomor 96/E/O/2010.  Pada tahun 2011, kembali membuka 

program studi baru yaitu Program Magister Ilmu Administrasi dengan 

Ijin Penyelenggaraan nomor 8634/D/T/K-VII/2011. Pada tahun 

2013, Program Pascasarjana telah membuka program studi baru yaitu 

Program Magister Ilmu Hukum dengan dengan Ijin Penyelenggaraan 

nomor 219/E/O/2013. Kemudian pada tahun 2015 Universitas Dr. 

Soetomo menambah prodi Baru dengan turunnya ijin operasional 

Program Magister Teknologi Pendidikan berdasarkan SK 

MENRISTEKDIKTI NOMOR: 98/M/Kp/III/2015 tanggal 30 

maret 2015. 



RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO 2021-2025 

 
11  

Dalam Rangka Efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan pening-

katan mutu serta pengelolaan program studi Magister di Universitas Dr. 

Soetomo sesuai Statuta Universitas Dr. Soetomo 2014, Rektor 

Universitas Dr. Soetomo  pada tanggal 8 Agustus 2014 membentuk 

Tim Integrasi Pragram Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan 

Universitas Dr. Soetomo berdasarkan Keputusan nomor: OU/1386A/ 

C.1.06/VIII/2014. Tim tersebut bertugas mengkaji dan memberikan 

rekomendasi kepada Rektor perihal kepentingan, regulasi, tata kelola 

administrasi, dan struktur program Studi Strata S2 di bawah 

pengelolaan Fakultas. Berdasarkan hasil kajian TIM tersebut Integrasi 

pengelolaan Program Studi Strata S2 di lingkungan Universitas Dr. 

Soetomo berada di bawah pengelolaan Fakultas berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo Nomor: OU.833/C.1.06/ 

IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Integrasi Penyelenggaraan 

Program Studi Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Dr. 

Soetomo 

Selanjutnya, pada tahun 2016 unievrsitas Dr. Soetomo meng-

usulkan ijin   alih kelola  Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya di 

bawah penyelenggaraan Yayasan Perguruan Ganesya kepada Yayasan 

Pendidikan Cendekia Utama sebagai penyelenggara Universitas Dr. 

Soetomo pada Kemenristekdikti. Usulan alih kelola tersebut didasarkan 

pada perjanjian penggabungan berdasarkan Akta Notaris Miftahul 

Machsun, SH. Nomor 5 tanggal 12 Maret 2014 tentang perjanjian 

penggabungan antara Yayasan Perguruan Ganesya dan Rektor Univer-

sitas Dr. Soetomo. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diterbit-

kannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 434/KPT/I/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Izin 

Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat ke Universitas Dr. 

Soetomo Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan 

Cendekia Utama. Berdasarkan Keputusan tersebut, maka pada bulan 

Agustus 2017 Universitas Dr. Soetomo membuka Fakultas Baru yakni 

Fakultas Ilmu Kesehatan sesuai dengan SK. Yayasan Pendidikan 

Cendekia Utama nomor: 157/04.U/YP/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 
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2017. 

1.1.1 Capaian Kinerja Renstra 2014-2020 

Capaian kinerja 2014-2020 diukur dengan menggunakan Indikator 

Kinerja sesuai dengan target Renstra Universitas Dr. Soetomo, 

disimpulkan dalam infografik berikut: 

Program Strategis/ 
Indikator Kinerja 

1 

2 Penelitian dan 
Pengabdian pada 

Masyarakat 

Peningkatan 
Kualitas 

Akademik 

Capaian 
Renstra 

2014-2020 

Target Umum Capaian 

Peningkatankualita
skurikulumdanpeni
ngkatanproses 
pembelajaran 

Penggunaan single kurikulum, 
Kesesuaian dengan SN-Dikti dan 
KKNI, Pelaksaan pembelajaran 
dengan blended learning dan 
monevin  

Peningkatan 
penelitianberbasiskompete
nsidosen, sosialisasi dan 
internalisasi nilai-nilai 
tanggungjawab sosial PkM 

Kuantitas penelitian dosen meningkat, 
cluster UTAMA pada bidang penelitian 
dan cluster MEMUASKAN pada 
bidang Pengabdian pada Masyarakat 

3 
Peningkatan 

Kualitas 
Kemahasiswaan 

Perbaikanseleksica
lonmahasiswadan 
kegiatan Ormawa 

(1) Seleksi Mahasiswa baru dengan seleksi 
TPA dan Bahasa Inggris, (2) kegiatan 
ormawa diberbasis prestasi yang ditetapkan 
Belmawa; (3) peningkatan peran PKTS; (4) 
naiknya pemeringkatan mahasiswa 

4 

Peningkatan 
tata kelola& 
Komitmen 

SDM 

Revitalisasi 
organisasi & 

Komitmen SDM 

(1) Akreditasi Prodi meningkat 20% peringkat 
A; (2) peringkat AIPT B; (3) 95% dosen 
memeliki JAFA; (4) dosen Guru Besar 
bertambah; (5) Audit Mutu terlaksana 90%; (6) 
naiknya pemeringkatan lembaga 

5 
Pengembangan 

sarana & 
Prasarana 

kelengkapan fasilitas 
pembelajaran untuk 
memenuhi 
standarteaching 
university 

(1) 100% Prodi memilii Laboratorium 
pembelajaran; (2) Perluasan dan 
pembangunan Gedung H; (3) 
prrngembangan system informasi 
manajemen 

6 
Pengembangan 

kerjasama 

Memaksimalkan 
potensi networking 
untuk menunjang 
tridjarma 

(1) kerja sama dengan luar negeri 
meningkat; (2) 60% kerjasama 
ditindaklanjuti untuk menunjang 
tridharma; (4) monevin kerja sama 
masih 20% 

7 

Pengembangan 
Bidang 

Teknologi 

Meningkatkan 
kegiatan proses 
pengajaran berbasis 
teknologi 

(1) pembelajaran berbasis e-learning; (2) 
Bandwith internet menjadi 20Mbps; (3) 
pembelajaran berbasis e-learning; (4) 
system informasi berbasi WAN 

8 

Peningkatan 
bidang 

Keuangan 

Meningkatkan 
Sumberdana10%- 
15%berasaldarinonma
hasiswa 

(1) pelakasnaan audit keuangaan semua 
unit 100%; (2) 10% - 15% sumber 
keuangan dari non mahasiswa belum 
tercapai 
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Sejumlah indikator Renstra 2014-2020 menunjukkan pencapaian 

sesuai target yang dicanangkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Universitas Dr. Soetomo telah melaksanakan kinerja yang terarah, serta 

memiliki potensi menjadi universitas yang unggul sebagaimana visi 

yang telah ditetapkan.  

Catatan atas capaian kinerja 2014-2020 dalam 8 indikator renstra 

dipaparkan dalam penjelasan berikut: 

1. Peningkatan Kualitas Akademik 

Peningkatan penyelenggaraan akademik pada kinerja 2014-2020 

ditandai dengan evaluasi dan perubahan kurikulum di semua program 

studi dilingkungan Universitas Dr. Soetomo. Penyesuaian kurikulum 

didasarkan pada hasil Tracer Studi yang dilakukan kepada  alumni 

masing-masing prodi. Peningkatan lainnya adalah diterapkannya 

pembelajaran blended learning. Mulai tahun 2016, Universitas Dr. 

Soetomo mulai mengembangkan pembelajaran dengan penggunaan e-

learning.  

2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kinerja bidang penelitian dan pengabdian  periode 2014-2020 

terus mengalami peningkatan, terutama penelitian yang didanai oleh 

kemendikbud-Ristek/Hibah Ditlitabmas. Namun untuk penelitian 

yang didanai internal Universitas Dr. Soetomo berupa DIPA meng-

alami penuruan terutama semasa pandemic Covid-19.  Meningkatnya 

jumlah Hibah Ditlitabmas menjadi salah satu pendukung naiknya 

peringkat Penelitian Universitas Dr. soetomo menjadi Kluster Utama. 

Kinerja penelitian dan pengabdian pada Masyarakat sejak tahun 2015-

2020 dapat dilhat pada infografik berikut: 
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3. Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan

Kinerja bidang kemahasiswaan selama periode 2014-2020 yang

melebihi target yang tetapkan dalam renstra adalah lompatan kenaikan 

pemeringkatan Prestasi mahasiswa di tingkat Nasional berdasarkan 

SIMKATMAWA. Di tahun 2018 dan sebelumnya peringkat  

mahasiswa Universitas Dr. Soetomo di tingkat nasional berada di 

kisaran 200 keatas, pada tahun 2019 Pemeringkatan mahasiswa 

Universitas Dr. Soetomo berada pada posisi 185 secara nasional, dan 

pada tahun 2020 pemeringkatan mahasiswa Universitas Dr. Soetomo 

naik pada peringkat 30. 
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Yang menjadi catatan dalam kinerja kemahasiswaan  adalah masih 

rendahnya capaian prestasi mahasiswa dalam memperoleh Hibah Dikti. 

Perlu kebijakan yang mampu mendorong meningkatkan budaya 

keorganisasian dan prestasi mahasiswa yang menyasar program yang 

digariskan Belmawa. Diperlukan integrasi pengajaran dan ouput yang 

dihasilkan dari proses pembelajaran dengan standar prestasi 

kemahasiswaan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam 

kurikulum masing-masing program studi di lingkungan Universitas Dr. 

Soetomo. 

4. Peningkatan Tata Kelola dan SDM

Capaian peningkatan tata kelola selama priode 2014-2020 dilihat

pada dua indikator utama yakni; (1) meningkatnya peringkat  akreditasi 

semua prodi dan; (2)  pemeringkatan kelembagaan Universitas Dr. 

Soetomo berdasarkan penilaian Anugerah Kampus Unggul (AKU) 

yang diselenggarakan LLDIKTI wilayah 7. 

Peringkat akreditasi prodi di lingkungan Universitas Dr. Soetomo 

meningkat dengan signifikasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 

jumlah peringkat akreditasi prodi dengan nilai “C” sebanyak 10 
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program studi dan tidak ada program studi yang mendapatkan 

peringkat A. pada tahun 2020, hanya terdapat 3 program studi yang 

masih pengajuan akreditasi karena merupakan program studi baru, 

sejumlah 21 program studi telah terkarekreditasi “B”, dan dua program 

studi mendapat peringkat akreditasi A. 

 

Peningkatan kualitas tata kelola Universitas Dr. Soetomo secara 

kelembagan dapat terlihat dari peringkat Universitas Dr. Soetomo 

berdasarkan Anugerah Kampus Unggul yang diselenggarakan AKU) 

yang diselenggarakan LLDIKTI wilayah 7 sebagaimana infografik 

berikut: 
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Di Bidang peningkatan Sumber Daya Manusia, salah indikator 

pencapaian kinerja sesuai renstra 2014-2020 adalah meningkatknya 

kualifikasi pendidikan dan kepangkatan Dosen Universitas Dr. 

Soetomo. Dosen Universitas Dr. Soetomo berjumlah 241; dosen 

berkualifikasi S2 sebanyak 181 ( Magister ) dan sebanyak 60 

berkualifikasi S3 ( Doktor ). Jumlah dosen berkuafikasi S3 pada tahun 

2014 sebanyak 23 dan jauh meningkat di tahun 2020 dengan jumlah 60 

dosen. 

Jabatan Akdemik dosen Universitas Dr. Soetomo mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2014  Dosen dengan jabatan guru besar di 

Universitas Dr. Soetomo sebanyak 3 orang, Dosen dengan jabatan 

fungsional Lektor Kepala sebanyak 40 0rang, Dosen dengan jabatan 

fungsional Lektor sebanyak 75 orang, Dosen dengan jabatan 

fungsional Asisten Ahli sebanyak 67 orang, dan Dosen sebagai Tenaga 

pendidik sebanyak 21 orang. Sedangkan pada Tahun 2020 profil 

jabatan akademik dosen Unievrsitas Dr. Soetomo: (1) Non Jakad 

sebanyak 58; (2) asisten Ahli sebanyak 58; (3) lector sebanyak 90; (4) 

lector kepala sebanyak 33; (5) guru besar sebanyak 5 dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Capaian pengembangan sarana dan prasarana periode 2014-2020 

terletak pada indikator pengembangan laboratorium di semua program 

studi di lingkungan Universitas Dr. soetomo.  Selain sebagai tempat 

praktikum mahasiswam, laboratorium prodi juga ditingkatkan 

fungsinya sebagai laboratorium penelitian dosen prodi. Universitas Dr. 

Soetomo juga memperluas sarana dengan membangun gedung yang 
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kemudian menjadi sarana penyelenggaraan manajemen dan perkuliahan 

untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  

6. Pengembangan Kerjasama

Capaian kinerja kerja sama periode 2014-2020 terlihat pada jumlah

kerjasama yang dilakukan Universitas Dr.Soetomo dengan berbagai 

lembaga atau institusi di dalam dan luar negeri. Jejaring kerja sama yang 

dibangun Universitas Dr. Soetomo diantaranya: (1)  Dengan 

Pemerintah Pusat/Daerah sebanyak 43 kerjasama; (2) dengan 

perguruan tinggi dalam negeri sebanyak 109 kerjasama; (3) dengan 

industri sebanyak 52 kerjasama; (4) dengan organisasi kemasyarakatan 

sebanyak 12 kerjasama, dan (5) dengan perguruan tinggi luar negeri 

sebanyak 47 kerjasama. 

 

7. Pengembangan Bidang Teknologi

Dalam bidang pengembangan Teknologi pada renstra 2014-2020

diantaranya; (1) pembelajaran berbasis e-learning; (2) Bandwidth 
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internet menjadi 20 Mbps; (3) pembelajaran berbasis e-learning; (4) 

system informasi berbasi WAN.  

Sejak 2016 Universitas Dr. Soetomo telah menerapkan pem-

belajaran dukungan dukungan platform e-learning. Selain dukungan e-

learning, pengembangan bidang Teknologi juga dilakukan pada 

peningkatan bandwith internet untuk memfasilitasi pelaksanaan 

akademik, administrasi, dan kegiatan tri dharma lainnya. selain itu, sejak 

2017, semua system informasi, muali dari akademik, keuangan, dan 

manajemen lainnya dikembangkan dengan berbasis Wide Area 

Network (WAN). 

8. Peningkatan Bidang Keuangan 

Capaian dalam bidang keuangan pada periode 2014-2020 terkait 

dengan pelaksanaan audit internal pada  semua unit di lingkungan 

Universitas Dr. Soetomo. Sistem penganggaran di Universitas Dr. 

Soetomo menganut sistem anggaran berbasis kinerja. Dimana 

penyusunan anggaran dilakukan ditingkat unit kerja. Unit kerja 

menyusun anggaran berdasarkan program kerja tahunan yang akan 

dijalankan yang selaras dengan visi, misi dan tujuan Universitas Dr. 

Soetomo. 

 

1.1.2 Isu-isu Strategis 

Refleksi dari hasil evaluasi ketercapaian kinerja renstra 2014-2020, 

terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus pencapaian 

strategis lima tahun ke depan, yakni: 

(1) Mutu dan keunggulan dalam pembelajaran belum merata 

antar prodi 

Terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan pembelajaran 

terkait dengan pencapaiaan mutu sesuai standar yang ditetapkan, 

diantaranya: (1)  Pelaksanaan kurikulum belum diikuti evaluasi 

ketercapaian learning outcome yang telah ditetapkan; (2) Media e-

learning untuk mendukung metode pembelajaran Blended Learning 

belum dimaksimalkan secara optimal; (3) evaluasi profil lulusan 

sangat diperlukan untuk mengantisipasi era internet dan digitalisasi 
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yang berimbas pada hilangnya sejumlah profesi. Evaluasi profil 

lulusan diperlukan untuk mencegah terjadinya penganguran akibat 

ketidaksesuaian (skill mismatch) antara profil yang ditetapkan prodi 

dan kebutuhan di masyarakat; (4) Pengembangan sistem pem-

belajaran sesuai standar nasional dan disertai dengan pengukuran 

pelaksanaan pembelajaran 

(2) Inovasi dan relevansi penelitian dan pengabdian pada

Masyarakat untuk meningkatkan dampak pada masyarakat

Pencapaian kluster “Utama” pada bidang penelitian dan 

kluster “Memuaskan” pada bidang Pengabdian pada Masyarakat 

menjadi indikator pencapaian yang baik pada kinerja 2014-2020. 

Selain isu untuk mempertahankan dan meningkatkan kluster yang 

telah dicapai, isu lain yang perlu diperhatikan diantaranya: (1) fokus 

penelitian yang harus diarahkan  pada indikator keunggulan sesuai 

visi Universitas Dr. Soetomo; (2) dukungan penelitian yang 

berorientasi pada produk untuk hilirisasi; (3) riset kolaborasi 

dengan perguruan tinggi lain baik di dalam dan luar negeri; (4) 

perlunya branding hasil  penelitian yang dihasilkan universitas Dr. 

Soetomo yang dimanfaatkan oleh industi dan masyarakat. 

(3) Orientasi relevansi kegiatan ormawa dengan program

stategis Nasional kemahasiswaan

Dalam 2 tahun terakhir Unversitas Dr. Soetomo telah berhasil 

menaikkan  peringkat dari 185 dan pada tahun 2019 menjadi 30 

besar nasional. Selain isu untuk meningkatkan pemeringkatan 

kemahasiswaan menjadi posisi 20 dan 10 besar nasional, terdapat 

beberapa isu lain yang  perlu diperhatikan yakni; (1) Perencanaan 

dan penguatan sistem promosi penmaru berdasarkan klaster dan 

karakteristik mahasiswa; (2) Pengembangan kegiatan dan 

keorganisasian kemahasiswaan yang terintegrasi degan kebijakan 

dan program strategis Nasional; (3) pelaksanaan program merdeka 

belajar; (4) peningkatan incubator kewirausahaan mahasiswa; (5) 

penguatan data based alumni yang terintegrasi dengan tracer study; 

(6) evaluasi kepuasan stake holder terhadap penyelenggaraan
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pendidikan 

(4) Mutu Tata Kelola dan Kinerja Sumber  Daya Manusia

Untuk mencapai visi Universitas Dr. Soetomo yang unggul, 

tata kelola yang baik dan kinerja Dosen maupun Tenaga 

Kependidikan sangat dibutuhkan. Isu stategis dalam aspek kinerja 

SDM diantaranya adalah meningkatkan kualifikasi SDM dosen dan 

tenaga kependidikan Universitas Dr. Soetomo. Kinerja dosen 

dalam publikasi penelitian juga perlu ditingkatkan. Diperlukan 

program untuk akselerasi peningkatan jabatan akademik dosen, 

baik yang belum memiliki jabatan akademik, dari asisten ahli ke 

lektor, dan peningkatan jumlah guru besar. 

Peningkatan nilai akreditasi semua prodi di lingkungan 

Universitas Dr. Soetomo juga menjadi isu penting sebagai 

indikator tata kelola yang baik. Selain akreditasi nasional, perlu juga 

digagas untuk mendapat  rekognisi internasional untuk mening-

katkan daya saing Universitas Dr. soetomo. 

Evaluasi kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kepen-

didikan terhadap pelayanan dan tata kelola juga manjadi isu 

penting lainnya dalam upaya peningkatakan tata kelola di 

Universitas Dr. Soetomo. 

(5) Mutu sarana dan prasarana

Penyelenggaran pendidikan dan tri dharma lain sangat 

bergantung dengan ketersediaan sarana dan prasana. Isu strategis 

dalam aspek peningkatan sarana dan prasarana Universitas Dr. 

Soetomo adalah pencanangan smart Campus.  

Selain fokus pada pengembangan smart campus, isu lain yang 

juga penting adalah peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana 

sesuai standar pengelolaan yang berkelanjutan, serta  Evaluasi 

kepuasan internal dan eksternal terhadap mutu sarana dan 

prasarana dilingkungan Universitas Dr. Soetomo. 

(6) Transformasi Penyelenggaraan Kampus Berbasis TIK

Di bidang teknologi informasi, isu strategis pengembangan 

lima tahun depan difokuskan pada penyelenggaraan perguruan 
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tinggi berbasis TIK. pencanangan smart campus diikuti dengan 

perencanaan; (1)  jaringan fiber optic; (2) koneksi antar gedung di 

lingkungan Universitas Dr. Soetomo; (3) pembangunan data 

center Universitas Dr. soetomo. 

(7) Aktualisasi kerjasama yang lakukan Universitas Dr. soetomo

Kuantitas kerja sama dengan berbagai lembaga  dalam dan 

luar negeri sudah sangat baik, namun masih dalam implementasi 

dan tindak lanjut. Isu implementasi dan tindak lanjut kerja menjadi 

fokus dan prioritas peningkatan kerjasama Universitas Dr. 

soetomo lima tahun ke dapan. Kerjasama yang dibangun 

Universitas Dr. Soetomo harus memberikan kontribusi nyata 

terhadap penyelenggaran dan pengembangan penyelenggaraan 

pendidikan,  peneltiian dan pengabdian.  

Tidak hanya tidak hanya aspek implementasi dan tindak lanjut 

kerjasama yang perlu ditingkatkan, evalausi kepuasan para pihak 

yang terlibat dalam kerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo 

juga masih belum banyak dilaksanaan. Pelaksanaan evaluasi 

kepuasan para pihak terhadap penyelengaraan kerja sama 

dibutuhkan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan 

kerjasama. 

(8) Diversifikasi Sumber Pendanaan

Tuntutan untuk menjadi universitas yang unggul sesuai visi 

Universitas Dr. Soetomo, harus didukung dengan kekuatan 

keuangan dan kemandirian finansial. Dengan banyaknya program 

yang dicanangkan dalam rangka pencapaian Visi Universitas, 

Universitas Dr. Soetomo harus mengupayakan alternatif sumber 

keuangan selain dari mahasiswa untuk meningkatkan pendapatan 

keuangan. Universitas Dr. Soetomo juga harus meningkatkan 

progam kemitraan dengan berbagai stakeholder agar berbagai 

potensi yang dimilki Universitas Dr. Soetomo lebih optimal dan 

berkontribusi pada peningkatan pendapatan. 





BAB II EVALUASI DIRI 

24 

Evaluasi diri pada hakikatnya adalah suatu upaya introspeksi untuk 

menemukan isu- isu pokok yang perlu ditanggulangi.Oleh karena itu, 

evaluasi diri didasarkan pada analisis (1) kondisi intern dan (2) kondisi 

ekstern. Kondisi intern dikaji kekuatan dan kelemahannya, sedangkan 

kondisi ekstern dikaji peluang dan tantangan yang akan dihadapi. 

A. Kondisi Intern

Sesuai dengan Indikator  keberhasil  Renstra 2014-2020 dan isu

Strategis yang selayaknya menjadi fokus pengembangan Universitas Dr. 

Soetomo hingga tahun2025, pameter kondisi intern  Universitas  Dr. 

Soetomo dievaluasi berdasarkan sejumlah aspek, yaitu:bidang pendi-

dikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, 

organisai dan sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, 

Pengembangan kerja sama, Teknologi, dan Keuangan.  

1. Pendidikan ( Kurikulumdan Proses Pembelajaran )

Kekuatan 

a. Penerapan single kurikulum pada setiap program studi telah

dilakukan, demikian juga evaluasi terhadap kurikulum agar

tetap sejalan perkembangan dan perubahan tuntutan kompe-

tensi lulusan.

b. Pelaksanaan perkuliahan yang terprogram telah dijalankan

dengan baik dan sistematis.

c. Evaluasi perkuliahan telah dilakukan di tiap akhir semester

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesiona-

lisme dosen.

d. Ketersediaan koleksi buku diperpustakaan dengan jumlah

judul relative lengkap dan mutakhir,didukungoleh keter-

sediaan majalah dan jurnal-jurnal ilmiah, baik dalam bentuk

cetakan maupun e-journal.

e. Semua program studi di lingkungan Universitas Dr. Soetomo

telah mempunya Jurnal penerbitan karya ilmiah dan telah

terakreditasi

f. Terdapat 2 program studi yang telah terakreditasi “A” atau

unggul, dan terdapat beberapa program studi yang dapat
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ditingkatkan peringkat akreditasinya menjadi unggul 

Kelemahan 

a. Pembelajaran dengan paradigma Student Center Learningmasih 

perlu ditingkatkan; demikian pula, inovasi  model  pem-

belajaran yang efektif dalam proses belajar-mengajar juga 

masih perlu ditingkatkan. 

b. Pelaksanaan kurikulum belum diikuti evaluasi ketercapaian 

learning outcome yang telah ditetapkan 

c. Pemanfaatan teknologi Informasi Universitas Dr. Soetomo untuk 

mendukung universitas Dr. Soetomo menjadi smart campus 

masih perlu Perencanaan dan implementasi. 

d. evaluasi profil lulusan sangat diperlukan untuk mengantisipasi 

era internet dan digitalisasi yang berimbas pada hilangnya 

sejumlah profesi. Evaluasi profil lulusan diperlukan untuk 

mencegah terjadinya penganguran akibat ketidaksesuaian 

(skill mismatch) antara profil yang ditetapkan prodi dan 

kebutuhan di masyarakat. 

e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk  setiap mata 

kuliah, dilengkapi dengan Silabus, Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP), dan Kontrak Perkuliahan yang wajib disepakati antara 

dosen dan mahasiswa sebelum perkuliahan semester dimulai, 

belum dievaluasi dan hasil evaluasinya belum ditindak lanjuti 

dengan baik. 

f. Media e-learning untuk mendukung metode pembelajaran 

Blended Learning belum dimaksimalkan secara optimal 

 

2. Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat  

    Kekuatan 

a. Kluster Utama Bidang Penelitian dan Kluster memuaskan 

untuk bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

b. Pemerolehan hibah penelitian dosen universitas Dr. Soetomo 

yang terus meningkat setiap tahun. 

c. Komitmen Universitas Dr. Soetomo untuk menyediakan 
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dana penelitian dan pengabdian pada masyrakat untuk semua 

dosen. 

d. Bertambahnya jumlah  dosen  dengan  kualifikasi doktor  

menjadi asset besar untuk meningkatkan kualitas penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

    Kelemahan 

a. Fokus penelitian yang belum mengarah pada indikator 

unggul sesuai visi Universitas Dr. Soetomo. 

b. Penelitian yang berorientasi pada produk untuk hilirisasi 

belum dikembangkan dengan baik 

c. Ketersediaan  dan  kecukupan  laboratorium  penelitian  belum  

memadai. 

d. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian yang dipatenkan dan 

dipublikasikan di jurnal  nasional  terakreditasi dan jurnal 

internasional masih perlu ditingkatkan. 

e. Produktivitas dosen dalam menulis buku, melakukan 

penelitian, serta menulis karya ilmiah untuk dipublikasi pada 

jurnal ilmiah nasional  maupun internasional masih perlu 

ditingkatkan. 

 

3. Kemahasiswaan 

    Kekuatan 

a. Pemeringkatan mahasiswa Universitas Dr. Soetomo berada 

pada peringkat 30 besar nasional 

b. Tingkat ketaatan mahasiswa Universitas Dr. Soetomo ter-

hadap peraturan akademik relatif tinggi. Kondisi ini memung-

kinkan Universitas Dr. Soetomo untuk mengembangkan 

kualitas pendidikan kemasa depan. 

c. Minat masyarakat (lulusan SMA/SMK/MA) untuk masuk ke 

Universitas Dr. Soetomo masih relatif tinggi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa Universitas Dr. Soetomo masih mem-

peroleh perhatian dan menjadi pertimbangan masyarakat 

sebagai tempat memperoleh pendidikan. 
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d. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Dr. Soetomo

dilakukan secara selektif melalui ujian tertulis dan wawancara

(untuk program D3, S1, dan S2);ditambah kewajiban Tes

Bahasa Inggris bagi calon mahasiswa semua program.

Kondisi ini membangun good image di masyarakat bahwa

Universitas Dr. Soetomo mempertimbangkan kualitas calon

mahasiswa sebagai input dalam proses pendidikan.

e. Universitas Dr. Soetomo memfasilitasi pembentukan unit

kegiatan mahasiswa sebagai salah satubentuk layanan ekstra-

kurikuler bagi mahasiswa yang mencakup layanan pengem-

bangan penalaran,minat,bakat, kegemaran,seni,dan kesejah-

teraan. Unitkegiatan mahasiswa tersebut memungkinkan

mahasiswa mengembangkan kepribadian, karakter, serta

kecerdasan social melalui kegiatan ekstrakurikuler yang

diminati.

f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Universitas Dr.

Soetomo secara rata-rata cukup tinggi

g. Lulusan Universitas Dr. Soetomo telah tergabung dalam

sebuah wadah Ikatan Alumi (IKA) UNITOMO, sebagai

organisasi induk alumni. Ikatan Alumni tersebut dikembang-

kan  pada jenjang sarjana dan pascasarjana. Di setiap prodi

dan fakultas juga telah membentuk ikatan alumni masing-

masing.

Kelemahan 

a. Perencanaan dan penguatan sistem promosi penmaru

berdasarkan klaster dan karakteristik mahasiswa belum

dikembangkan dengan baik.

b. Penelusuran alumni belum dilakukan secara terstruktur

sehingga evaluasi terhadap masa tunggu dan evaluasi

kompetensi lulusan belum terdeskripsikan dengan baik.

c. Kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan belum terinte-

grasi degan kebijakan dan program strategis Nasional.
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d. Pelaksanaan program merdeka belajar belum dikembangkan 

dengan maksimal. 

e. Inkubator kewirausahaan mahasiswa belum dikembangkan 

dengan baik. 

f. Data based alumni yang terintegrasi dengan tracer study 

belum terkoneksi dengan baik. 

g. Evaluasi kepuasan stake holder terhadap penyelenggaraan 

pendidikan belum dilaksanakan dengan berkseinambungan 

dan hasilnya belum ditindaklanjuti dengan baik. 

 

4. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Kekuatan 

a. Universitas Dr. Soetomo selalu berada pada peringkat 15 

besar berdasarkan penilaian Anugerah Kampus Unggul 

(AKU) yang diselenggarakan LLDIKTI wilayah 7. 

b. Universitas Dr. Soetomo sudah memiliki Pusat Penjaminan 

Mutu dan telah melaksanakan pengembangan dan pengawaan 

mutu dengan baik. 

c. Peringkat akreditasi prodi. dilingkungan Universitas Dr. 

Soetomo meningkat dengan signifikasi dari tahun ke tahun. 

d. Dosen Universitas Dr. Soetomo berjumlah 241; dosen 

berkualifikasi S2 sebanyak 181 (Magister) dan sebanyak 60 

berkualifikasi S3 (Doktor).  

e. Profil jabatan akademik dosen Unievrsitas Dr. Soetomo: (1) 

Non Jakad sebanyak 58; (2) asisten Ahli sebanyak 58; (3) 

lektor sebanyak 90; (4) lektor kepala sebanyak 33; (5) guru 

besar sebanyak 5 dosen. 

f. Minat dosen untuk  melakukan studi lanjut relatif tinggi, 

sehingga terbuka kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi 

dosen yang sudah ada. Kondisi ini juga menjadi modal dasar 

dalam pengembangan Universitas Dr. Soetomo. 
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Kelemahan 

a. Kinerja dosen dalam publikasi penelitian belum merata antar

prodi serta belum dievaluasi dengan baik.

b. Evaluai kinerja tenaga kependidikan belum dilaksanakan

dengan baik, hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan juga

belum menjadi dasar penilaian prestasi dan dasar pening-

katan kesejahteraan.

c. Belum ada program akselerasi peningkatan jabatan akademik

dosen, baik yang belum memiliki jabatan akademik, dari

asisten ahli ke lektor, dan peningkatan jumlah guru besar.

d. Belum ada rekognisi internasional untuk meningkatkan daya

saing Universitas Dr. soetomo.

e. Evaluasi kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kepen-

didikan terhadap pelayanan dan tata kelola belum dilakukan

dengan berkesinambungan

5. Sarana dan Prasarana

Kekuatan 

a. Saat ini Universitas Dr. Soetomo memiliki aset kampus seluas

46.912,00 m2, lahan yang dimanfaatkan sebagai bangunan

seluas 27.994,95 m2 (59,68%). Peruntukan lahan tersebut

digunakan untuk Rektorat,  fakultas,  ruang perkuliahan,

perpustakaan pusat, koperasi, poliklinik, auditorium, dan

masjid. Sedangkan lahan yang belum dimanfaatkan seluas

18.917,05 m2 (40.32%).

b. Ketersediaan laboratorium di semua program studi di

lingkungan Universitas Dr. soetomo.

c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Dr. Soetomo

cukup beragam. Hal ini menunjang kegiatan-kegiatan yang

sifatnya spesifik dan membutuhkan sarana dan prasana yang

spesifik pula.
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Kelemahan 

a. Masih terbatasnya dana operasional sarana dan prasarana. Hal 

ini mengakibatkan adanya skala prioritas dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Dr. Soetomo. 

b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

dimiliki Universitas Dr. Soetomo untuk mendukung penye-

lenggaraan Tri Dhama Perguruan Tinggi. 

c. Evaluasi kepuasan internal dan eksternal terhadap mutu 

sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Dr. Soetomo 

belum dilakukan dengan baik. 

 

6. Kerja Sama  

Kekuatan 

a. Jejaring kerja sama yang dibangun Universitas Dr. Soetomo 

diantaranya: (1)  Dengan Pemerintah Pusat/Daerah sebanyak 

43 kerjasama; (2) dengan perguruan tinggi dalam negeri 

sebanyak 109 kerjasama; (3) dengan industri sebanyak 52 

kerjasama; (4) dengan organisasi kemasyarakat sebanyak 12 

kerja sama, dan (5) dengan perguruan tinggi luar negeri 

sebanyak 47 kerjasama.. 

b. Semakin banyaknya jumlah MoU Universitas Dr. Seotomo 

dengan instansi lain mengindikasikan  Universitas Dr. 

Soetomo semakin dipercaya oleh masyarakat dan menjadi 

peluang promosi Universitas Dr. Soetomo. 

c. Universitas Dr. Soetomo masih berkesempatan untuk 

memperluas kerjasama dengan institusi luar negeri dengan 

semakin berkembangnya beberapa prodi yang melaksanakan 

program pertukaran mahasiswa.  

d. Kegiatan yang dirintis oleh lembaga dan individu di lingkungan 

Universitas Dr. Soetomo namun belum di MoU-kan, memiliki 

kesempatan menambah jejaring kerja sama Universitas Dr. 

Soetomo dengan lembaga lain 
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Kelemahan 

a. Jejaring kerja sama yang dilakukan Universitas Dr. Soetomo

dengan berbagai instansi belum diimplementasikan  dan

ditindaklanjuti dengan baik.

b. Jaringan kerjasama dengan dunia industri dan  institusi di

dalam  negeri dan luar negeri, belum memberikan kontribusi

nyata terhadap penyelenggaran dan pengembangan penye-

lenggaraan pendidikan,  penelitian dan pengabdian.

c. evaluasi kepuasan para pihak yang terlibat dalam kerjasama

dengan Universitas Dr. Soetomo juga masih belum banyak

dilaksanaan.

7. Teknologi Informasi

Kekuatan 

a. Pembelajaran dukungan media e-learning telah dilaksanakan

oleh universitas Dr. Soetomo.

b. Universitas Dr. Soetomo telah memiliki serta menjalankan

sistem dan teknologi informasiyang mulai terintegrasi secara

bertahap antar unit satuan kerja. Kondisi ini memungkinkan

terpenuhinya kebutuhan informasi yang cepat (real time),

akurat, serta relevan dengan kebutuhan masing-masing unit

satuan kerja dalam pengambilan keputusan dan pelayanan.

c. Bandwith internet menjadi 20Mbps

d. semua sistem informasi, mulai dari akademik, keuangan, dan

manajemen lainnya dikembangkan dengan berbasis Wide

Area Network (WAN)

Kelemahan 

a. Pencanangan smart campus belum diikuti dengan pencanangan

jaringan fiber optic dan  koneksi antar gedung di lingkungan

Universitas Dr. Soetomo.

b. Ketersedian data center Universitas Dr. soetomo masih perlu

dikembangakan dan ditingkatkan dengan baik.
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c. Evaluasi kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga 

kependidikan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi 

informasi.  

 

8. Keuangan 

Kekuatan 

a. Sistem penganggaran di Universitas Dr. Soetomo telah 

menganut sistem anggaran berbasis kinerja. Dimana penyu-

sunan anggaran dilakukan ditingkat unit kerja. Unit kerja 

menyusun anggaran berdasarkan program kerja tahunan yang 

akan dijalankan yang selaras dengan visi, misi dan tujuan 

Universitas Dr. Soetomo 

b. Universitas Dr. Soetomo telah menerapkan sistem audit 

intern dan audit ekstern. 

c. Jaminan pengelolaan keuangan yang bersih dan penggunaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Kelemahan 

a. Universitas Dr. Soetomo memerlukan kekuatan keuangan 

dan kemandirian finansial. 

b. Sampai saat ini Universitas Dr. Soetomo masih mengan-

dalkan sumber pendanaan  dari mahasiswa. Situasi ini terkait 

dengan masih lemahnya penerapan strategi untuk mengakses 

berbagai sumberdana,baik dari dalam maupun luar negeri. 

c. Penggalian sumber dana dari kerja sama belum optimal. 

d. Promosi usaha potensial yang dimiliki Universitas Dr. 

Soetomo belum optimal. 

 

B. Lingkungan Ekstern 

Peluang 

a. Deregulasi pendidikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, 

melalui produk- produk hokum dan perundang-undangan, 

akan mengubah secara mendasar struktur, manajemen, dan 
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etos kerja di sektor pendidikan, sehingga akan mendorong 

pengelolaan Universitas Dr. Soetomo menjadi lebih 

professional kemasa depan; 

b. Globalisasi dengan segala aspek ikut membuka peluang

kerjasama nasional maupun  internasional yangsemakin  luas.

Situasi ini dapat  dimanfaatkan  oleh Universitas Dr. Soetomo

untuk mengembangkan kerjasama inovatif dengan berbagai

pihak baik di dalam maupun luar negeri,  dibidang

pendidikan, penelitian,  dan pengabdian kepada masyarakat;

c. Akses informasi yang tak terbatas dan mudah dijangkau

dengan semakin pesatnya teknologi informasi, memungkin

Universitas Dr. Soetomo untuk memperoleh informasi

seluas-luasnya dalam rangka pengembangan program tri

dharma  perguruan tinggi;

d. Universitas  Dr. Soetomo saat ini mulai mengambangkan

smart campus, sehingga peluang informasi tentag Dr.

Soetomo lebih udah diakses dengan mudah.

e. Minat pihak ekstern baik industry maupun pemerintah untuk

menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal

pemberian beasiswa atau dana penelitian menyebabkan

minat masyarakat untuk kuliah meningkat;

f. Pergeseran struktur perekonomian yang semula lebih ber-

tumpu pada sector manufaktur kesektor jasa telah menye-

babkan terbuka lebarnya kesempatan kerja disektor jasa.

Faktor ini diyakini akan mendorong para lulusan SMA untuk

melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi di kota besar

seperti Surabaya yang banyak memiliki peluang kerja di

sektor jasa.

Ancaman/Tantangan 

a. Perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi Badan

Hukum Milik Negara(BHMN). Salah satu implikasi dari

perubahan status ini adalah adanya keharusan perguruan
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tinggi tersebut untuk mencari dana operasional sendiri.  

Kondisi ini menjadikan Perguruan Tinggi Negeri menerima 

calon mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan berbagai 

program yang selama ini menjadi garapan perguruan tinggi 

swasta. Imbasnya, minat calon mahasiswa untuk belajar pada 

perguruan tinggi swasta semakin berkurang; 

b. Kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang digulirkan 

telah mendorong banyak kabupaten/kota diIndonesia untuk 

mendirikan  perguruan tinggi, atau setidaknya memberikan 

peluang besar berdirinya perguruan tinggi swasta didaerah. 

Hal ini menyebabkan alternatif pilihan perguruan tinggi lebih 

banyak, sehingga minat masyarakat untuk studi pada 

perguruan tinggi dikota-kota besar yang dulunya menjadi 

pilihan (termasuk Universitas Dr. Soetomo) menjadi 

berkurang; 

c. Liberalisasi dibidang pendidikan sebagai implikasi dari 

AFTA, GATT, danWTO. Salah satu akibat liberalisasi ini 

adalah munculnya perguruan tinggi dari luar negeri yang 

membuka cabang diIndonesia, baik secara langsung maupun 

bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Akibat lain dari 

liberalisasi pendidikan adalah tuntutan perlunya akreditasi 

internasional bagi perguruan tinggi diIndonesia. Kedua hal 

ini akhirnya akan menyebabkan persaingan perguruan tinggi 

menjadi semakin ketat. 

d. Kondisi perekonomian nasional yang belum membaik. 

Keadaan ini menyebabkan daya beli masyarakat turun, 

termasuk kemampuannya untuk menempuh pendidikan 

tinggi. Hal ini secara langsung menyebabkan jumlah 

masyarakat untuk kuliah menurun. 

e. Citrakota Surabaya sebagai kota perdagangan, industri dan 

jasa bukan sebagai kota pendidikan juga berpengaruh 

terhadap minat masyarakat untuk menempuh pendidikan 

tinggi di Surabaya. 
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Visi dan Misi merupakan landasan utama dalam penyusunan 

Renstra Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021-2025. Visi  dan misi  

Universitas Dr. Soetomo tersebut ditetapkan secara rasional, tetapi  

tetap bersifat fleksibel agar memungkinkan melakukan perubahan 

sebagai akibat adanya hal-hal yang tidak terantisipasi dalam proses 

pencapaiannya. Oleh karena itu, Renstra Universitas Dr. Soetomo juga 

bersifat dinamis, dapat berubah setiap saat sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan tanpa mengubah tujuan akhir. 

3.1  Visi Universitas Dr. Soetomo 

“Menjadi Universitas unggul yang menempati peringkat lima besar 

PTS di Indonesia pada tahun 2030 dengan berlandaskan nilai-nilai 

perjuangan Dr. Soetomo yaitu mandiri, modern, dan beretika” 

3.2  Misi Universitas Dr. Soetomo 

Sesuai visi yang ditetapkan, misi Universitas Dr. Soetomo 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik

agar memiliki karakter modern yang mengedepankan etika.

b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan

masyarakat.

c. Menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya yang memiliki

kompetensi yang profesional dan mandiri.

d. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola

kelembagaan.

e. Menjalin kerjasama dengan stakeholder nasional dan internasional

dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
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3.3  Tujuan Universitas Dr. Soetomo 

Berdasarkan misi di atas maka tujuan Tujuan Strategis Universitas 

Dr. Soetomo adalah : 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, cerdas, dan menge-

depankan nilai-nilai mandiri, modern, dan beretika.

2. Menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi di jurnal ilmiah

bereputasi nasional maupun internasional.

3. Menerbitkan jurnal ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun

internasional.

4. Menghasilkan karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam rangka memperkaya Hak Kekayaan Intelektual

Universitas baik berupa buku, seni, budaya, sastra, prototype,

desain produk, dan inovasi lain yang bermanfaat.

5. Mengelola sumber daya tenaga pendidik secara profesional dengan

meningkatkan kualitas dan kuantitasnya baik jenjang pendidikan

maupun jabatan akademik.

6. Melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

7. Menciptakan sinergi antara stakeholder (pemangku kepentingan)

dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

3.4  Strategi Pencapai Visi 

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai visi Universitas Dr. 

Soetomo, ditetapkan sebagai berikut: 

1. Fokus kegiatan untuk mencapai kriteria unggul

Kriteria unggul yang ditetapkan sebagai indikator utama 

dalam visi Universitas Dr. Soetomo didasarkan pada: (1) peme-

ringkatan kelembagaan Universitas Dr. Soetomo baik di tingkat 

regional di Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Saat ini 

Universitas Dr. Soetomo berada pada peringkat 19 di Jawa Timur. 

Universitas Dr. Soetomo dapat dikatakan unggul apabila berada 

dalam peringkat 5 besar Jawa Timur, dan 20 Besar Nasional; (2) 

Universitas Dr. Soetomo berada pada kluster 3 dalam peme-
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ringkatan tingkat nasional. Untuk mencapai visi unggul, 

Universitas Dr. Soetomo harus menaikkan pemeringkatan dalam 

kluster nasional; (3) pemeringkatan bidang penelitian yang 

sekarang pada kluster “Utama” harus dapat dipertahan dan 

pemeringkatan pengabdian kepada Masyarakat yang saat berda 

pada kluster memuaskan harus ditingkatkan menjadi kluster 

“Sangat Bagus”; (4) pemeringkatan prestasi kemahasiswaan yang 

saat ini berada pada peringkat 30 besar nasional, harus ditingkat 

minimal menjadi peringkat 10 besar nasional 

2. Inovasi dan relevansi program studi dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia lulusan unggul yang dibutuhkan 

masyarakat. 

Dalam  bidang penyelenggaraan akademik, indikator unggul 

dapat dicapai dengan strategi inovasi dan relevansi program studi 

dalam menghasilkan lulusan unggul yang dibutuhkan masyarakat. 

Inovasi dalam pengembangan program atau bidang studi penting 

dilakukan agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan 

diamalkan oleh mahasiswa dan lulusan sejalan dengan 

perkembangan keilmuan di era digital bermitra dengan prodi di 

dalam dan luar negeri. 

Relevansi program studi terletak pada kesesuaian kurikulum 

terhadap kebutuhan pengguna kerja dan peluang penciptaan 

pekerjaan di masa kini dan masa mendatang, disertai oleh 

pembaruan materi dan metode ajar. Untuk itu kurikulum bersifat 

fleksibel dan inovatif terutama dalam memperoleh sumber 

pembelajaran, pilihan teknologi pembelajaran, dan integrasi 

hardskill dan softskill. Merujuk The Future of Jobs Report, World 

Economics Forum (2018), muatan softskill yang dibutuhkan dengan 

proporsi disesuaikan kebutuhan bidang ilmu, meliputi cognitive 

ability, system skills, content skills, process skills, dan social lskills serta 

minat kewirausahaan. Mutu program  studi di nilai antara lain 

melalui akreditasi nasional dan internasional, prestasi mahasiswa, 

dan pengembangan keilmuan dan profesi. 
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3. Pengembangan dan penerapan IPTEK melalui riset dan

inovasi yang bermitra dan digunakan industri, pemerintah,

danmasyarakat

Agar dapat mencapai indikator unggul, Universitas harus 

focus pada pengembangan dan penerapan IPTEK berdasarkan 

keunggulan bidang riset dan hasil inovasi yang sudah mampu 

bermitra dengan industri, pemerintah dan masyarakat. Penelitian 

yang dilaksanakan harus memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat, melalui skema dan hibah yang berorientasi pada 

publikasi, sitasi dan HKI serta outcome yang terekognisi nasinal dan 

internasional. Keunggulan atas penguasaan bidang IPTEK 

tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan 

relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 

(tridharma) dan jejaring kemitraan secara berkesinambungan. 

4. Transformasi sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan

menjadi human capital. 

Sumber Daya manusia merupakan salah satu indikator utama 

untuk mencapai indikator unggul dalam visi yang ditetapkan. 

Sistem perencanaan dan rekrutmen SDM harus dilakukan untuk 

mendapatkan ketepatan jumlah dan kompetensi dosen dan tendik. 

Untuk pemetaan prospek karir  SDM  harus dilakukan assessment 

dan pengembangan SDM yang memberikan assessment bagi SDM 

yang  akan promosi jabatan structural dan fungsional. 

Selain itu, sesuai dengan program smart campus, akan dilakukan 

digitalisasi atas sistem administrasi dan kinerja SDM untuk mem-

prospek SDM yang akan studi lanjut tepat waktu, pengumpulan 

poin prestasi dan kinerja, dan penghitungan peningkatan 

kesejateraan untuk mendorong produktivitasyang berkelanjutan.  

Peningkatan kinerja SDM harus mampu menghasilkan nilai 

tambah bagi kemajuan Universitas Dr. Soetomo. Pengelolaan atau 

manajemen SDM dosen dan tenaga kependidikan sebagai asset 

Universitas Dr. Soetomo didasarkan atas manajemen kinerja dan 

produktivitas SDM melalui skema pembiayaan yang dirancang 
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untuk employee engagement, pengembangan talenta, pelatihan, mento-

ring, dan sertifikasi. 

5. Penerapan tata kelola yang baik dan pengintegrasian sistem

informasi guna mengefektifkan otonomi akademik dan non

akademik

Pengelolaan universitas yang baik (good university governance) 

dengan menerapkan standar penyelenggaraan akademik dan non-

akademik terintegrasi berbasis teknologi dan sistem informasi yang 

diwadahi dengan program smart campus, akan meningkatkan 

kapasitas pengelolaan organisasi secara efektif, efisien, adil, trans-

paran,dan akuntabel. Untuk itu dibutuhkan organisasi universitas 

yang fleksibel dan tepat ukuran yang didukung oleh semangat 

kecepatan kerjamenghasilkan kualitas layanan terbaik, untuk 

menjalankan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat pada setiap jenjang 

jabatan. 

6. Peningkatan   penerimaan   selain   duntuk   kemandirian

dan pengembangan institusi

Diversifikasi sumber pendanaan selain sumber mahasiswa 

harus dilakukan melalui peningkatan kerjasama Tridharma 

Universitas Dr. Soetomo. Sumber pendanaan untuk investasi 

pengembangan infrastruktur dan peralatan dimungkinkan ber-

sumber dari kerjsama, penerilian dan pengabdian, CSR per-

usahaan, pemerintah daerah,dan bantuan luar negeri. 

Pengembangan usaha diarahkan pada komersialisasi hasil 

inovasi dengan platform digital dan kemitraan. Akselerasi Smart 

campus didukung fungsi incubator bisnis diarahkan untuk 

menumbuhkan bisnis IPTEK yang menghasilkan kesejahteraan 

pegawai dan sebagian untuk menambah pendapatanUniversitas 

Dr. Soetomo. 
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4.1  Arah Kebijakan 

Persaingan perguruan tinggi pada era globalisasi semakin 

kompetitif baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun luar 

negeri. Ketatnya persaingan ini menuntut perguruan tinggi untuk selalu 

berbenahdiri, tidak terkecuali UniversitasDr. Soetomo. Pada era 

globalisasi ini, perguruan tinggi mustahil dapat diselenggarakan secara 

konvensional, melainkan perguruan tinggi harus diorientasikan pada 

terbentuknya suatu Good University Governance yang meletakkan 

tujuannya sebagai pusat keilmuan, pusat kebudayaan,pusat peradaban, 

dan juga pusat inovasi yang senantiasa  mengarahkan  pada kemampuan 

untuk mengantisipasi perubahan yang sangat pesat dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi tersebut menuntut 

Universitas Dr. Soetomo untuk mendesain ulang program pendidikan 

yang lebih berorientasi pada kepuasan pengguna atau customer satisfaction. 

Penyusunan Renstra 2021-2025 ini berdasarkan Visi Universitas Dr. 

Soetomo yakni sebagai kampus yang unggul dan Smart Campus.  

Perguruan tinggi sebagai Human Resource Development Agent 

memainkan peran kunci dalam pembangunan, khususnya sumber daya 

manusia. Perubahan tatanan pergaulan ekonomi dan politik 

internasional yang terus berubah dengan cepat, menempatkan posisi 

perguruan tinggi pada tantangan sekaligus peluang untuk memainkan 

peran strategisnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya 

saing tinggi. Mengandalkan kekayaan sumber daya alam, ternyata tidak 

cukup memadailagi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat, sehingga 

terjadi pergeseran prioritas untuk mengembangkan sumber daya 

manusia melalui penguasaanilmupengetahuandan teknologi sebagai 

faktor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Strategi pembangunan 

komunitas masyarakat bangsa berbasis ilmu pengetahuan memerlukan 

respon cepat, tepat dan strategis.  

Universitas Dr. Soetomo bertekad ikut serta bersama komponen 

bangsa lainnya untuk meningkatkan partisipasinya membangun 

komunitas intelektual yang amanah, mampu menguasai, serta terampil 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,untuk mendukung 
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terwujudnya warga masyarakat serta bangsa yang adil dan makmur  

berlandaskan moralitas yang baik.  

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis dan 

perubahan besar, dan muara penyelesaiannya diharapkan akan 

melahirkan masyarakat baru yang jauh lebih baik. Pada masa yang akan  

dating Universitas Dr. Soetomo berharap dapat menjadi salah satu 

sumber inspirasi pembaharuan bangsa dengan kekuatan moral dan 

intelektual yang kokoh dan seimbang, melalui pengembangan 

penelitian serta mutu lulusan yang mandiri, modern, dan beretika. 

Dengan adanya otonomi daerah, Universitas Dr. Soetomo  

memiliki peluang untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. 

Kehadiran Universitas Dr. Soetomo sebagai perguruan tinggi ditengah 

masyarakat, diharapkan mengemban misi perluasan akses pendidikan. 

Strategi pemanfaatan sumber daya intelektual dalam komunitas 

akademik Universitas Dr. Soetomo yang lebih optimal memerlukan 

jaminan tata kelola organisasi dan manajemen menuju kebijakan 

berbasis mutu, mencakup bidang pendidikan, penelitian dan peng-

abdian masyarakat. Untuk meraih kepercayaan sebagai agen 

pemberdayaan masyarakat, melalui tridharma perguruan tinggi, 

Universitas Dr. Soetomo haruslah menjadi perguruan tinggi yang 

handal dan bermartabat. 

Arah Kebijakan Universitas Dr. Soetomo dijabarkan menjadi 8 

(delapan) kebijakan yakni: 

1) Peningkatan Mutu yang merata di semua program studi dalam

penyelenggarakan Pendidikan;

2) Peningkatan Inovasi dan relevansi penelitian dan pengabdian pada

Masyarakat untuk meningkatkan dampak pada masyarakat;

3) Orientasi relevansi kegiatan ormawa dengan program stategis

Nasional kemahasiswaan;

4) Mutu Tata Kelola dan Kinerja Sumber  Daya Manusia;

5) Peningkatan Mutu sarana dan prasarana;

6) Transformasi Penyelenggaraan Kampus Berbasis TIK  untuk

menjadikan universitas Dr. Soetomo menjadi smart kampus;
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7) Aktualisasi kerjasama yang lakukan Universitas Dr. soetomo,

sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaran

dan pengembangan penyelenggaraan;

8) Diversifikasi Sumber Pendanaan

4.2  Sasaran Strategis danAgenda Prioritas 

Rencana Strategis Universitas Dr. Soetomo adalah penguatan 

Universitas Dr. Soetomo untuk mencapai visi unggul. Fokus pengem-

bangan dalam lima tahun ke depan adalah pengembangan smart campus 

sebagai pilar utama pencapaian visi unggul. 

4.2.1 Agenda Prioritas Bidang Akademik 

Agenda prioritas dalam bidang akademik dalam kurun waktu lima 

tahun mendatang evaluasi yang berkesinambungan dan holistik 

terhadap pencapaian learning outcome yang telah ditetapkan di masing 

masing program studi. Hasil pengukuran learning outcome selanjutnya 

menjadi evaluasi dan program pengembangan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran di Universitas Dr. Soetomo, sehingga 

lulusan yang unggul sesuai visi Universitas dapat dicapai sesuai 

indikator yang ditetapkan. Evaluasi profil lulusan juga sangat 

diperlukan untuk mengantisipasi era internet dan digitalisasi yang 

berimbas pada hilangnya sejumlah profesi. Evaluasi profil lulusan 

diperlukan untuk mencegah terjadinya pengangguran akibat 

ketidaksesuaian (skill mismatch) antara profil yang ditetapkan prodi dan 

kebutuhan di masyarakat. 

Untuk mendukung penyelenggaran pendidikan yang berkualitas, 

pengembangan media pembelajaran e-learning sebagai indikator 

penyelenggaraan smart campus menjadi agenda prioritas utama dalam 

mendukung penyelenggaraan akademik. Pengembangan e-learning tidak 

hanya pada ketersediaan dan pengembangan aplikasi, namun juga 

pemanfaatan oleh semua dosen dan mahasiswa harus menyasar pada 

semua aspek pengembangan pembelajaran.  
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4.2.2  Agenda Prioritas dalam Bidangpenelitian dan pengabdian 

pada Masyarakat 

Fokus utama dalam bidang penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat adalah rumusan dan implementasi penelitian yang ber-

orientasi pada produk dan hilirisasi. Penelitian yang dilaksanakan oleh 

dosen Universitas Dr. Setomo harus mendukung indikator keunggulan 

yang diamanatkan visi Universitas Dr. Soetomo. Riset kolaborasi 

dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri harus menjadi agenda 

penting yang harus dibangun dan dilaksanakan. Terselenggaranya riset 

kolaborasi juga mendukung rekognisi nasional dan terutama rekognisi 

internasional terhadap Universitas Dr. Soetomo yang masih rendah. 

4.2.3 Agenda Prioritas dalam Bidang Kemahasiswaan 

Kegiatan Organisasi kemahasiswaan Universitas Dr. Soetomo 

harus diarahkan dan disesuaikan dengan program yang diselenggarakan 

Dirjen Pendidikan Tinggi. Perubahan Paradigma keorganisasian 

mahasiswa di Universitas Dr. Soetomo diperlukan,  sehingga terjadi 

kesesuaian roadmap program kemahasiswaan Universitas Dr. Soetomo 

dengan program nasional.  

Perlunya dibentuk dan dikembangkan Inkubasi program 

kemahasiswaan seperti: (1) Program Kreativitas kemahasiswaan; (2) 

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (pilmaspres); (3) Kompetisi Bisnis 

Mahasiswa Indonesia; (4)  Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang 

Tekonologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik); (4) Pelaksanaan 

Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTBN); (5) Olimpiade 

Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi 

(ONMIPA); (6) Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM); (7) 

Komptesi debat mahasiswa Indonesia; (8) National University Debating 

Championship (NUDC); (9) Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) dan 

Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI); (9) Kontes Robot 

Terbang Indonesia (KRTI), dan ; (10) Kontes Mobil Hemat Energi 

(KMHE). 

Prestasi program kehasiswaan tentunya akan sangat mendukung; 

(1)  tercapainya visi unggul universitas Dr. Soetomo; (2)  Orientasi 
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program kemahasiswa yang sinergi dengan kegiatan nasional akan 

mendukung upaya peningkatan pemeringkatan prestasi kemahasiswaan 

Universitas Dr. Soetomo; (3) tentunya juga akan berpengaruh terhadap 

peningakatan citra Universitas Dr. Soetomo dan meningkatkan input 

mahasiswa baru. 

4.2.4 Agenda Prioritas dalam Bidang Tata Kelola dan Kinerja 

Sumber  Daya Manusia 

Fokus utama dalam bidang tata kelola dan kinerja SDM pada 

Rencana Strategis Universitas Dr. Soetomo 2021-2025 dibagi pada tiga 

aspek utama yakni; (1) Universitas Dr. Seotomo Goes to Smart Campus; 

(2) Peningkatan Peringkat Akreditasi dan Prestasi Kelembagaan; (3)

Peningkatan Jumlah Guru besar.

Universitas Dr. Seotomo Goes to Smart Campus dirancang dengan 

transformasi manajemen dan perubahan tata kelola kelembagaan di 

Universitas Dr. Soetomo. Garis besar transformasi tata kelola yang 

selama ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan yang 

mengoptimalkan dukungan sistem informasi.  Rancangan Universitas 

Dr. Seotomo Goes to Smart Campus digambarkan dengan skema berikut: 

Rancangan pengelolaan Universitas Dr. Seotomo Goes to Smart 

Campus dikembangkan dengan kerangka arsitektur yang  menginte-

grasikan seluruh unit di lingkungan Universitas Dr. Soetomo dengan 
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internet akses. Smart campus meliputi portal pelayanan publik, organisasi 

dan pengeleloan informasi, infrastruktur dan aplikasi dasar. Kerangka 

pengelolaan Universitas Dr. Seotomo Goes to Smart Campus Universitas 

Dr. Soetomo didesain sebagaimana berikut: 

Peningkatan peringkat akreditasi pada program studi yang nilai 

akreditasinya sudah mendekati unggul. Selain akreditasi program studi, 

Peningkatan kualitas tata kelola Universitas Dr. Soetomo secara 

kelembagan menjadi agenda prioritas Universitas Dr. Soetomo agar 

peringkat Universitas Dr. Soetomo dalam Anugerah Kampus Unggul 

yang diselenggarakan AKU) yang diselenggarakan LLDIKTI wilayah 7 

terus meningkat. 

Agenda prioritas dalam aspek sumber daya manusia di Universitas 

Dr. Soetomo adalah peningkatan jumlah guru besar. Saat ini terdapat 

19 dosen yang kualifikasi S3 dan mempunyai jabatan akademik Lektor 

Kepala. Program akselerasi penambahan Guru Besar adalah agenda 

yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas SDM 

Universitas Dr. Soetomo. Profil dosen Universitas Dr. Seotomo 

berkualifikasi S3 dengan jabatan akademik Lektor Kepala disajikan 

dalam infografik berikut: 
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4.2.5  Agenda Prioritas dalam Bidang sarana dan prasarana 

Agenda utama dalam pengembangan sarana dan prasarana 

Universitas Dr. Soetomo dalam lima tahun ke depan adalah pem-

bangun data centre untuk mendukung program smart campus. Pengem-

bangan jaringan Fiber Optic dan CCTV antar gedung di Universitas Dr. 

Soetomo direncanakan dengan masterplan berikut: 
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Selain Pengembangan jaringan Fiber Optic dan CCTV antar gedung 

di Universitas Dr. Soetomo, pembangunan data centre universitas Dr. 

Soetomo dalam lima tahun ke depan bertujuan untuk mendukung 

realisasi kampus unggul dan penyelenggaraan Smart Campus. Kriteria 

pembangunan Data Centre Universitas Dr. Soetomo dalam lima tahun 

ke depan dirancang sebagaimana berikut: 

4.2.6  Agenda Prioritas dalam Bidang Teknologi Informasi 

Pengembangan Bidang Teknologi Informasi adalah prioritas yang 

implementasinya menyasar pada semua bidang lain pada rencana 

strategis Universitas Dr. Soetomo 2021-2025. Pengembangan bidang 

Teknologi informasi terutama pada penyelenggaraan: (1)  akademik 

dengan agenda pengembangan e-learning dan sistem informasi 

akademik; (2)  bidang penelitian terkait integrasi data penelitian; (3)  

bidang kemahasiswaan terkait pelayanan kemahasiswaan dan Sistem 

informasi akademik, dan data centre alumni; (4)   bidang tata kelola 

terkait data centre dan integrasi antar unit, termasuk sister dan simpeg; 

(5) merupakan program besar dalam bidang sarana prasarana; (6) dalam

bidang kerja terkait dengan data centre pelaksanaan kerjasama; (7)

dalam bidang keuangan terkait dengan sistem informasi keuangan.

ASPEK KETERANGAN

LOKASI

- Berada di luar radius mitigasi bencana/gunung berapi (>15km)
- Tidak berada dalam jalur patahan geologi
- Jika merupakan data center untuk Disaster Recovery, minimum berjarak >

40km dari data center utama

- Cukup tersamarkan dari pengenalan publik (tidak ekspose)

SARANA 

PENUNJANG

- Generator listrik cadangan
- Catuan PLN, dengan minimum 2 sumber pembangkit yang berbeda untuk

tier tinggi
- Uninterruptible Power Supply (UPS), dengan baterai berkapasitas memadai

yang mampu menyediakan pasokan daya sebelum Genset dihidupkan
- Pengatur udara (HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning), yang 

mampu menjaga suhu dan kelembaban
- Sistem Pentanahan (Grounding), tahanan terintegrasi < 0,5 ohm

KOMUNIKASI

- Memiliki koneksi komunikasi data network lebih dari 1 sumber dengan lebih
dari 1 operator untuk tier tinggi

- Jika diperlukan, penyiapan koneksi komunikasi data dapat menggunakan
akses satelit

- Penyiapan jalur komunikasi untuk kordinasi dan komando, misal
menggunakan Radio HF/SSB

- Pengamanan jalur komunikasi untuk menjaga confidentiality suatu data 
/informasi
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Klasifikasi pengembangan data centre yang kembangkan 

Universitas Dr. Soetomo dalam lima tahun ke depan direncanakan 

sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7  Agenda Prioritas dalam Bidang Kerjasama 

Agenda Proiritas dala, bidang kerjasama rencana strategis Univer-

sitas Dr. Soetomo tahun 2021-2025 difokuskan pada implementasi dan 

tindak lanjut. Isu implementasi dan tindak lanjut kerja menjadi fokus 

dan prioritas peningkatan kerjasama Universitas Dr. soetomo lima 

tahun ke dapan. Kerjasama yang dibangun Universitas Dr. Soetomo 

harus memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaran dan 

pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan peng-

abdian.  

Tidak hanya tidak hanya aspek implementasi dan tindak lanjut 

kerjasama yang perlu ditingkatkan, evalausi kepuasan para pihak yang 

terlibat dalam kerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo juga masih 

belum banyak dilaksanaan. Pelaksanaan evaluasi kepuasan para pihak 

terhadap penyelengaraan kerjasama dibutuhkan dalam rangka 

mengukur keberhasilan pelaksanaan kerjasama. 

 

 

SERVICES
TIER I

BASIC

Building Type

UPS

Generator

Power Point

PDU (Electrical Panel)

Fire Protection

Raised Floor

R/F Height

Grounding For DC

Uptime

Plan Down Time (H)

Feeder Supply

Tenant

N Units

N Units

1 Fuse

to Many Outlets

(N) PDU

Wet Sprinkler

> 500 ft2

>/=0,3408 m

Not Required

99,67 %

18.8

1 Wing

TIER II
REDUNDANT

COMPONENTS

Tenant

N+1 Units

N+1 Units

1 Fuse

to 1 Sockets

(N+1) PDU

Dry Pre Action

> 1000 ft2

>/=0,4572 m

Not Required

99,75 %

14

1 Wing

TIER II
REDUNDANT

COMPONENTS

Stand Alone

2N Units

2N Units

Multiple Fuse
to Multi Sockets

(2N) PDU

Dry Pre Action
+Gas+Vesda

> 5000 ft2

>/=0,762 m

Required

99,98 %

1,6

2 Wing (1 Active)

TIER II
REDUNDANT

COMPONENTS

Stand Alone

2x(N+1) Units

2x(N+1) Units

Multiple Fuse
to Multi Sockets

2 Source

2x(N+1) PDU

Dry Pre Action
+Gas+Vesda

> 5000 ft2

>/=0,9144 m

Required

99,99 %

0,4

2 Wing (2 Active)
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4.2.8  Agenda Prioritas dalam Bidang Keuangan 

Dalam bidang keuangan, prioritas utama adalah program pengem-

bangan alternatif sumber keuangan selain dari mahasiswa untuk 

meningkatkan pendapatan keuangan. Salah satu target yang dicanang-

kan yakni Universitas Dr. Soetomo harus meningkatkan progam 

kemitraan dengan berbagai stakeholder agar berbagai potensi yang 

dimilki Universitas Dr. Soetomo lebih optimal dan berkontribusi pada 

peningkatan pendapatan yang tidak hanya dari mahasiswa. 

4.3  Strategi Pengembangan 

Pencapaian Rencana Strategis Universitas Dr. Soetomo tahun 

2021-2025 dikembangkan dengan strategi umum berikut : 

1. Menguatkan Universitas Dr. Soetomo untuk Unggul dalam semua

aspek tridharma dengang dukungan Smart Campus sehingga

memiliki SDM kompeten dan menghasilkan lulusan yang unggul

serta menghasilkan produk riset dan inovasi yang terekognisi;

2. Membangun ekosistem tridharma Universitas Dr. Soetomo yang

inovatif dan adaptif terhadap era industri 4.0 dan kebutuhan

Masyarakat;

3. Mewujudkan kapitalisasi atas capaian kinerja tridharma Univer-

sitas Dr. Soetomo dan pemanfaatan sumberdaya eksternal untuk

kemandirian keuangan Universitas   Dr. Soetomo;

4. Mewujudkan Universitas Dr. Soetomo yang unggul yang

dilakukan secara bersama, kolektif dan kolegial melalui inter-

nalisasi perubahan budaya kerja, memperkuat kompetensi, leader-

ship, dan engagement sivitas akademika daan pemangku kepen-

tingan sehingga tercapai kemajuan yang manfaatnya dirasakan

oleh semua.

Pentahapan untuk mengimplementasikan strategi pengembangan

tersebut dilakukan dengan fokus pada: 

(1) Terbangunnya komitmen mutu akademik dan penguatan mutu

program studi untuk menghasilkan SDM lulusan yang unggul;
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(2) Terbangunnya ekosistem tridharma perguruan tinggi yang

kondusif didukung teknologi Smart Campus;

(3) Produktivitas IPTEK yang terekognisi sehingga berdampak pada

keunggulan dan kemandirian keuangan;

(4) Terwujudnya budaya inovasi melalui terbangunnya pusat

keunggulan yang produktif dan terekognisi nasional dan

internasional yang menghilirisasikan hasil riset;

(5) Terbangunnya kemitraan dan integrasi Universitas Dr. Soetomo

dengan berbagai lembaga, alumni, pengguna lulusan, masyarakat,

pemerintah, industri dan media dalam kerangka mewujudkan

Universitas Dr. Soetomo yang unggul;

(6) Mewujudkan tata kelola dengan dukungan teknologi informasi;
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Berdasarkan kebijakan dan agenda prioritas yang menjadi sasaran 

strategis yang telah ditetapkan untuk periode 2021-2025, maka 

kemudian diturunkan menjadi program strategis berserta indikator 

kinerja. Indikator kinerja didasarkan pada data base line dari evaluasi 

ketercapaian rencana strategis 2014-2020. 

Indikator kinerja juga menggambarkan trend laju kenaikan rata-

rata setiap indikator per tahun. Indikator tersebut menajadi acuan 

dalam monitoring dan evaluasi ketercapaian rencana strategis 

Universitas Dr. Soetomo yang akan dilakukan setiap akhir tahun 

aadamik. Secara lebih rinci Indikator operasional kinerja program 

stratgis disajikan dalam table berikut: 
Progam Strategis & 
Indikator Kinerja 

Baseline 
2020 

Target Ket 

2021 2022 2023 2024 2025  

 Peningkatan Mutu yang merata di semua program studi dalam penyelenggarakan Pendidikan 

 1 Persentasi evaluasi 
ketercapaian 
learning outcome 
diprodi 

10 50 60 70 90 100 Kumulatif 

2 Persentasi Jumlah 
Dosen yang  
menggunakan 
dalam e-learning 

60 70 80 90 100 100 Kumulatif 

3 Persentasi Jumlah 
Program Studi  
blended learning 

60 70 80 90 100 100 Kumulatif 

4 Persentasi evaluasi 
ketercapaian Profil 
Lulusan prodi 

10 50 60 70 90 100 Kumulatif 

5 Persentasi Evaluasi 
kinerja dosen 
dalam pelaksanaan 
perkuliahan dan 
pemenuhan 
perangkat 
perkuliahan 

60 70 80 90 100 100 Kumulatif 

6 Persentasi 
Kelengkapan video 
Pembelajaran 
upload e-learning 

10 50 60 70 90 100 Kumulatif 

 Peningkatan Inovasi dan relevansi penelitian dan pengabdian pada Masyarakat untuk meningkatkan dampak pada 
masyarakat 

 1 Persentasi 
Dosenyangpublikas
ipadajurnal 
internasional 
bereputasi 

20 30 40 50 60 70 Kumulatif 

2 Persentasi Dosen 
yang memiliki sitasi 
internasional 

N/A 10 20 30 40 50 Kumulatif 

3 Jumlah Publikasi 
pada Jurnal 
Internasional 

N/A       

4 Jumlah Nilai 
Kontrak Riset 
Pusat Unggulan, 
Pusat Riset, atau 
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Pusat Studi (milyar 
rupiah ) 

5 Peringkat 
Penelitian 

Utama Utama Utama Utama Utama Utama Kumulatif 

6 Peringkat 
Pengabdian 

Memuas-
kan 

Memuas-
kan 

Memuas-
kan 

Memuas-
kan 

Sangat 
Bagus 

Sangat 
Bagus 

Kumulatif 

7 Jumlah Kegiatan 
penelitian (judul) 

8 Jumlah Kegiatan 
Pengabdian pada 
Masyarakat (judul) 

9 Persentasi 
keterlibatan 
mahasiswa dalam 
berbagai kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat 

N/A 10 20 30 40 50 Kumulatif 

10 Persentasi 
mahasiswa 
menerbitkan karya 
ilmiah di jurnal 
nasional 

N/A 10 20 30 40 50 Kumulatif 

Orientasi relevansi kegiatan ormawa dengan program stategis Nasional kemahasiswaan 

1 Jumlah Mahasiswa 
penerima PKM 
(judul) 

5 20 40 70 80 100 nominal 

2 Peresentasi 
Implementasi 
MBKM di prodi 

20 40 50 60 90 100 Kumulatif 

3 Jumlah Prestasi 
Mahasiswa dalam 
kompetisi Belmawa 

N/A 5 10 15 20 30 nominal 

4 Persentase lulusan 
yang cepat bekerja 
atau menciptakan 
pekerjaan 

60 70 75 80 80 80 nominal 

5 Persentase 
Kepuasan 
Pengguna Lulusan 

60 70 75 80 80 80 nominal 

6 Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
Student Exchange 

10 30 40 50 70 200 nominal 

7 Jumlah Mahasiswa 
Asing (orang) 

8 Presentase data 
alumni yang 
terekam di data 
centre 

N/A 50 70 80 90 100 Kumulatif 

9 Peringkat Prestasi 
Kemahasiswaan 

30 25 20 15 15 10 nominal 

Mutu Tata Kelola dan Kinerja Sumber  Daya Manusia 

1 PersentaseDosenS3 28 35 45 55 60 70 Kumulatif 

2 Jumlah DosenGuru 
Besar 

5 10 15 20 20 20 nominal 

3 Jumlah Tenaga 
Kependidikan yang 
memiliki  sertifikasi 
ICT 

N/A 40 45 50 60 70 nominal 

4 Jumlah Dosenyang 
mengikuti 
inbound/outbound 
exchange (orang) 

N/A 20 20 30 40 40 nominal 

5 Peringkat 
Kelembagaan 

19 15 12 10 10 5 nominal 

6 Jumlah Prodi 
Terakreditasi 
Unggul (A) 

2 3 4 6 8 10 nominal 

7 Peringkat AIPT B B B B B A nominal 
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8 Jumlah Dosen 
dengan Jabatan 
Lektor Kepala 

33 40 50 60 70 80 nominal 

9 Persentase 
FasilitasPendidikan
yang terstandard (%) 

N/A 10 20 30 50 60 Kumulatif 

10 Persentasi 
Arsitektur Smart 
Campus 

N/A 40 50 70 90 100 Kumulatif 

11 Ketersediaan data 
Centre untuk 
semua bidang 

N/A 40 50 70 90 100 Kumulatif 

12 Evaluasi Kepuasan 
terjadap 
Ketersediaan 
sarana, pelayanan, 
dan kesejahteraan 
di semua unit 

N/A 60 70 80 90 100 Kumulatif 

Peningkatan Mutu sarana dan prasarana 

1 Persentasi 
Pengembangan 
jaringan Fiber Optic 
dan CCTV antar 
gedung 

N/A 70 80 90 100 100 Kumulatif 

2 Persentasi 
pembangunan data 
centre universitas 
Dr. Soetomo 

N/A 70 80 90 100 100 Kumulatif 

3 Pengadaan Gedung 
Data Centre 

N/A - - √ √ √ 

4 Persentasi 
Pengembangan, 
pemeliharaan, dan 
optimalisasi fasilitas 
dan kualita layanan 
perpustakaan dan  
ruang baca dan 
internet; 

50 60 70 80 90 100 Kumulatif 

5 Pengembangan 
SOP penggunaan 
Sarana dan 
prasarana untuk 
semua unit 

N/A N/A 70 80 90 100 Kumulatif 

Transformasi Penyelenggaraan Kampus Berbasis TIK  untuk menjadikan universitas Dr. Soetomo menjadi smart 
kampus 

1 Implementasi TIK 
di LSP 
(ketersediaan) 

N/A √ √ √ √ √ 

2 Sistem Informasi 
Inventori BAU 
(ketersediaan) 

N/A - √ √ √ √ 

3 Sstem Informasi 
Keuangan 

Tersedia √ √ √ √ √ 

4 E-panning dan e-
Budgetting 

N/A - √ √ √ √ 

5 Fiber Optik N/A - - √ √ √ 

6 Rack Server N/A - - √ √ √ 

7 Server Mikrotik N/A - - √ √ √ 

8 Pembuatan 
Aplikasi Android 

N/A - - √ √ √ 

9 Pembuatan 
Aplikasi IOS 

N/A - - √ √ √ 

10 Aplikasi Lemlit N/A - √ √ √ √ 

11 Website BEM dan 
UKM 

N/A - √ √ √ √ 

Aktualisasi kerjasama yang lakukan Universitas Dr. soetomo, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap 
penyelenggaran dan pengembangan penyelenggaraan 

1 Persentasi 
implementasi 
Kerjasama dalam 
negeri 

N/A 50 60 70 90 200 Kumulatif 
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2 Persentasi 
implementasi 
Kerjasama Luar  
negeri 

N/A 50 60 70 90 200 Kumulatif 

3 Evaluasi kepuasan 
pelaksanaan 
kerjasama di semua 
unit 

N/A 50 60 70 90 200 Kumulatif 

4 Persentasi 
kerjasama yang 
memberikan 
kontribusi nyata 
terhadap 
penyelenggaran dan 
pengembangan 
penyelenggaraan 
Universitas Dr. 
Soetomo 

N/A 50 60 70 90 200 Kumulatif 

5 Persentasi Kerja 
sama untuk 
mendukung  
kegiatan MBKM  

N/A 50 60 70 90 200 Kumulatif 

Diversivikasi Sumber Pendanaan 

1 Presentasi sumber 
dana diluar 
kemahasiswaan 

5 10 15 20 30 40 Kumulatif 

2 Persentase Dana 
Riset terhadap 
Total Pendapatan 
(%) 

N/A 4 5 8 10 15 Kumulatif 

3 Persentase Dana 
Masyarakat 
terhadap total 
pendapatan 

N/A 4 5 8 10 15 Kumulatif 

4 Jumlah dana 
kerjasama 
Penelitian dan 
PPM (milyar 
rupiah) 

N/A 4 5 8 10 15 Kumulatif 

5 Persentase Dana 
Masyarakat 
terhadap total 
pendapatan 

N/A 4 5 8 10 15 Kumulatif 

6 Opini Penilaian 
Laporan Keuangan 
oleh Auditor  
Publik 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP Kumulatif 
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Rencana Strategis   (Renstra) Universitas Dr. Soetomo Surabaya 

Tahun 2021-2025 ini merupakan acuan bagi pengembangan dan arah 

dari seluruh kegiatan sivitas akademika. Dengan Renstra  ini 

diharapkan seluruh unsur pimpinan unit satuan kerja dilingkungan 

Universitas Dr. Soetomo dapat menentukan langkah dan kebijakan-

kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada 

dilingkungan Universitas Dr. Soetomo akan lebih terarah. 

Dalam Renstra ini telah disajikan visi,misi,tujuan,dan sasaran 

Universitas Dr. Soetomo dalam menghadapi tantangan masa depan  

sesuai dengan tugas yang diemban  sebagai lembaga pendidikan. 

Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Selain itu, butir-butir 

program dan kegiatan pengembangan yang merupakan bagian utama 

dari Renstra ini perlu dijabarkan dalam pedoman teknis dan 

disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan unit 

satuan kerja agar implementasi- nya secara operasional dihayati dan 

didukung oleh sivitas akademika. 

Rencana Strategis ini bukanlah suatu rencana yang tidak dapat 

berubah. Setiap tahun akan dikaji dan dievaluasi apakah rencana 

tersebut masih relevan dengan situasi dan kondisi. Jika dinamika 

kegiatan Universitas Dr. Soetomo memang menuntut pergerakan lebih 

cepat, maka Renstra ini akan diubah atau disesuaikan. Kunci 

keberhasilan pelaksanaan Renstra ini pada hakekatnya ditentukan oleh 

empat factor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika untuk 

melaksanakan /mengimplementasikan dalam kegiatan nyata; 

(b)berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan

dari pelaksana,serta(d)berkembangnya budaya kualitas.
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