
BIDANG : 
  

KEGIATAN                 : Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
OUTPUT                     : Layanan 
KOMPONEN             : Layanan Pendidikan 
 

NO PROGRAM TARGET INDIKATOR OUT PUT 

 

a Pelaksanaan Seleksi 

Masuk 

Mendapatkan mahasiswa 

baru yang sesuai dengan 

standart PPS FIsip 

 Mahasiswa baru memiliki 

IPK S1 minal 3.00 

 Mahasiswa baru berasal dari 

disiplin ilmu social dan 

politik 

Kualitas mahasiswa pasca sarjana 

Fisip yang unggul dan siap untuk go 

inetranasional 

b Pelaksanaan Registrasi 

mahasiswa 

    

c Pelaksanaan pengajaran Proses belajar mengajar 

yang maksimal 

 Dosen mematuhi tatatertib 

proses pembelajaran di PPS 

Fisip 

 Dosen menggunakan 

referensi mutakhir 

 Dosen menggunakan metode 

pembelajaran yang interaktif 

 Dosen mendekatkan realitas 

lapangan kepada mahasiswa 

 Terdapat keseimbangan 

antara teori dan praktik 

 Tersusunya RPKPS disetiap 

mata kuliah 

Kualitas pengajaran yang semakin 

meningkat 



d Kuliah tamu Mahasiswa mendapatkan 

informasi dan pengetahuan 

baru 

 Pembicara kuliah tamu yang 

sesuai dengan disiplin ilmu 

mahasiswa 

  

Kualitas mahasiswa semakin 

meningkat 

e Praktikum Mendekatkan realitas 

lapangan kepada 

mahasiswa 

 Mahasiswa mampu 

mengenali realitas lapangan 

 Terjadi pendalaman dan 

singkronisasi materi dengan 

dunia praktik 

 Mampu menganalisis dan 

memecahkan persoalan-

persoalan lapangan 

Memiliki mahasiswa yang dapat 

menyatukan antara teori dan 

praktik 

f UTS-UAS Melakukan evaluasi proses 

belajara mahasiswa 

 Terselenggaranya UTS dan 

UAS secara maksimal 

Terevaluasinya kualitas proses 

belajar mengajar di PPS Fisip UB 

g Evaluasi Akhir semester Melakukan evaluasi proses 

pengajaran dosen 

 Disebarnya quisoner 

evaluasi pembelajaran dosen 

kepada seluruh peserta PPS  

Diketahuinya kualitas proses 

pengajaran di PPS Fisip UB 

h Bimbingan/ Ujian Tesis 

dan Disertasi 

Terselenggaranya proses 

pembimbingan dan ujian 

Tesis dan disertasi dengan 

baik 

 Proses pembmbingan 

berjalan lancer 

 Mahasiswa dapat 

berkomunikasi dengan 

pembimbing secara 

maksimal 

 Dilakukannya supervise 

lapangan bagi mahasiswa S-3 

 Terselenggaranya proses 

ujian tesis dan disertasi 

Mendapatkan tesis dan Disertasi 

yang berkualitas unggul dan go 

internasional 



secara maksimal 

i Promosi Program Pasca 

Sarjana 

Promosi program pasca 

keseluruh Indonesia 

(khususnya WIT) 

 Terlaksannya roadshow ke 

seluruh Jawa Timur dan 

kawasan Indonesia timur 

 Dikirimnya brosur dll 

keseluruh Indonesia 

PPS Fisip UB dikenal diseluruh 

Indonesia 

j Peningkatan kualitas 

pendidikan PPS Fisip 

secara bertahap 

Meningkatnya kualitas 

proses belajar mengajar 

 Proses belajaran mengajar 

sesuai dengan harapan 

pengguna layanan 

 Pengembangan PPS sesuai 

dengan permintaan 

stakeholder 

 Terjadinya MoU dengan 

instansi dalam negeri 

Meningkatnya Akreditasi PPS 

k Peningkatan partisipasi 

dosen dan mahasiswa 

dalam Asosiasi Nasional 

dan Internasional 

Terdaftarnya dosen dan 

mahasiswa dalam Asosiasi 

Nasional dan internasional 

 Mahasiswa terdaftar dalam 

Asosiasi Nasional dan 

Internasional 

 Dose terdaftar dalam 

Asosiasi nasional dan 

internasional 

Mahasiswa dan dosen siap untuk go 

internasional 

 

 

 

 



OUTPUT                    : Layanan 
KOMPONEN             : Layanan Administrasi Pendidikan 

UNIT PELAKSANA    : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 
NO PROGRAM TARGET INDIKATOR OUT PUT 

 

a Pelaksanaan Layanan 

Administrasi pendukung 

PBM 

Recording akademik dan 

ruangan siap digunakan 

 Terlaksannya recording 

akademik 

 Pelayanan kelas berjalan 

dengan efektif 

 Ruang ujian proposal dan 

seminar hasil tersedia 

dengan siap 

Terlaksannya PBM yang nyaman 

b Pelaksanaan Layanan 

dan administrasi 

akademik 

Mengatur tata laksana 

pendidikan, penulisan tesis, 

dan penulisan disertasi 

 Dicetaknya buku pedoman 

pendidikan 

 Dicetaknya buku pedoman 

tesis 

 Dicetaknya buku pedoman 

disertasi 

Mahasiswa memahami tatalaksana 

pendidkkan, proses penulisan tesis 

dan penulisan disertasi 

 

 

 

 

 



KEGIATAN                : Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
OUTPUT                   : Layanan Pendidikan 
KOMPONEN             : Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
UNIT PELAKSANA   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 
NO PROGRAM TARGET INDIKATOR OUT PUT 

 

a Peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Meningkatkan kualitas 

proses pengajaran di PPS 

 Terlaksannya pelatihanan 

penyusunan buku ajar bagi 

dosen 

 Dosen PPS Fisip mengikuti 

seminar internasional di LN 

 pengembangan ruang baca 

 Terlaksannya update RPKPS 

Dosen PPS Fisip UB semkian 

berkualitas 

b Penjaminan Mutu Meningkatkan mutu PPS  Terlaksannya rapat komite 

berkala 

 Terlaksannya rapat 

pengelola PPS 

 Tersusunya manual mutu 

Akreditasi PPS meningkat 

 

 
 
 
 
 
 



KEGIATAN                  : Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

OUTPUT                      : Layanan 
KOMPONEN              : Seminar 
UNIT PELAKSANA    : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 

NO PROGRAM TARGET INDIKATOR OUT PUT 

 

a Seminar Nasional Pasca 

Sarjana 

Meningaktnya pemahan 

dan informasi bagi 

mahasiswa 

 Terselenggaranya Seminar 

Nasional 

Kualitas mahasiswa meningkat 

b Penerbitan Jurnal   Terbitnya Jurnal PPS  

c Reakreditas PPS Meningkatkan Akreditas 

PPS 

 Terlaksannya reakreditasi 

PPS 

Meningkatnya Akreditas PPS dari c 

menjadi B dan dari B menjadi A 

 

 

 

 


