
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

Sebelum kami menyampaikan pengantar tentang laporan tahunan, perlu 

kami informasikan bahwa semenjak bulan Maret s.d Desember 2020 situasi dan 

kondisi kita ketahui bersama bahwa seluruh msayarakat di dunia termasuk negara 

kita sedang dalam musibah bencana virus Pandemi Covid 19. Hal ini sangat 

mempengaruhi pada semua elemen, termasuk lembaga-lembaga yang telah 

menysusun rencana kegiatan dalam setahun yang terbengkalai dan tidak tercapai 

karena kondisi dimaksud. 

Penyususnan laporan Tahunan 2020 Fakultas Pendidikan Seni dan Desain 

(FPSD) ini  merupakan gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bulan 

Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Di dalam Bab I (Pendahuluan) 

diungkapkan tentang profil unit kerja, serta permasalahan utama (strategic issued) 

dengan penekanan pada aspek kebijakan Renstra UPI (2016-2020). Pada Bab II 

(Perencanaan Kinerja) diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dalam 

bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020. Dalam   laporan ini disampaikan 

pula berbagai kegiatan yang tidak secara langsung mendukung ketercapaian IKU 

tersebut. Di dalam Bab II disampaikan  Akuntabilitas Kinerja yang meliputi capaian 

kinerja dan realisasi anggaran, dimana setiap indikator kinerja dilakukan analisis 

capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, 

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

capaian tiga tahun terakhir, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, serta 

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

kinerja. 

Sebagai upaya merealisasikan tujuan yang hendak dicapai Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tahun 2020, FPSD melakukan langkah-langkah strategis sesuai visi, 

misi, tujuan, kebijakan, program, dan target yang hendak dicapai, serta sesuai 

dengan visi UPI yaitu leading and outsanding. 



 

 

 

Kebijakan dalam bidang pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk 

mengembangkan mutu pendidikan, khususnya dalam bidang disiplin ilmu 

pendidikan seni dan desain, serta pendidikan disiplin ilmu seni dan desain. Upaya 

peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan, baik secara internal, maupun 

eksternal. Upaya pengembangan tersebut tetap berlandaskan pada pilar keimanan 

dan ketaqwaan, serta dengan memberi kesempatan kepada seluruh sivitas 

akademika secara profesional dan proporsional.   

Selain itu sebagai langkah untuk melakukan implementasi Tridharma 

Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian di FPSD diarahkan pada kajian-kajian seni 

dan pendidikan seni, baik dari aspek pembelajaran, penciptaan, maupun pengkajian. 

Hal tersebut dapat menjawab isu-isu strategis yang saat ini berkembang.   

Sebagai upaya menciptakan kampus yang dinamis, menciptakan 

kesejahteraan mahasiswa, serta menumbuhkan kreativitas mahasiswa,  dan untuk 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, komprehensif dan kompetitif, maka FPSD 

melakukan berbagai kerjasama dengan institusi  dan perguruan tinggi lain, serta 

kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. 

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya terus dilakukan, dengan 

melakukan berbagai perbaikan dan penambahan sumber daya, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya fasilitas.  

Berbagai sumber dana, baik dana non PNBP maupun  BPPTN, serta Income 

Generating Unit (IGU) akan terus dimanfaatkan, sehingga FPSD akan terus 

berkembang dan memberikan kontribusi pada masyarakat khususnya dalam bidang 

seni dan pendidikan seni. 

Sebagaimana dikatakan di awal semua rencana secara keseluruhan tidak 

dapat tercapai bahkan terdistribusi kepada proses penanganan dan pencegahan 

Pandemi Virus Covid 19. Namun, semua kita serahkan kepada Allah SWT, semoga 

semua segera berlalu sehingga dapat kembali kepada kondisi semula, beraktifitas 

lebih produktif  dan hasil yang positif, serta  senantiasa mendapatkan,  kekuatan, 



 

 

 

sehingga  kepada kita dapat mendukung dan mewujudkan cita-cita Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi World Class University. Aamiin. 

 

Bandung, Desember 2020 

Dekan, 

 

 

 

Dr. Zakarias S. Soeteja, M.Sn. 

NIP  196707241997021001 

 

  



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Menginjak tahun ke enam, dunia sedang dalam bencana termasuk kita di lingkungan FPSD 

UPI terpengaruh oleh situasi dan kondisi masa Pandemi Virus Covid 19 yang membatasi ruang 

gerak aktifitas produktif semua kalangan dan elemen. Namun demikian, FPSD terus berupaya 

untuk mengembangkan dan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

dan tertuang dalam rencana Induk Kinerja Utama (IKU) 2019. Realisasi dari tujuan FPSD 

ditunjukan dengan melakukan penguatan  peran kekayaan seni budaya, desain, dan film 

Indonesia sebagai bahan kajian utama dalam pengembangannya, sekaligus ingin menempatkan 

posisi UPI yang berdaya saing global dalam bidang seni budaya, desain, dan film. FPSD terus 

melakukan berbagai kegiatan untuk menguatkan peranan UPI di masyarakat dalam bidang seni 

budaya, desain, dan film, melalui langkah-langkah strategis dalam rancangan Renstra FPSD 

yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan target yang hendak dicapai, serta sesuai 

dengan visi UPI yaitu leading and outstanding. 

Rencana capaian FPSD yang sudah dituangkan dalam  Indikator Kinerja Utama (IKU) 

tahun 2020, merupakan bagian dari IKU UPI tahun 2020, hal tersebut merupakan tahapan dalam 

mencapai  rencana umum yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) UPI. Untuk 

mencapai rencana tersebut dituangkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan FPSD, serta Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020. 

1. Visi FPSD UPI 

Visi FPSD UPI adalah: 

Menjadi fakultas pelopor dan unggul dalam disiplin ilmu pendidikan seni, desain dan film 

serta pendidikan disiplin ilmu seni, desain dan film di Asia. 

2. Misi FPSD UPI 

Misi FPSD UPI adalah: 

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan seni dan desain yang 

responsif, antisipatif, dan inovatif yang berorientasi pada penyiapan dosen dan tenaga 



 

 

 

profesional seni, desain dan film sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar 

nasional dan internasional; 

b. Mengembangkan ilmu pendidikan dan disiplin ilmu seni, desain dan film yang 

berlandaskan pada pilar keimanan dan ketaqwaan, berkualitas unggul, profesional dan 

berwawasan kebangsaan dalam rangka pembangunan nasional dengan otonomi daerah 

dan kompetisi global;  

c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam 

bidang pendidikan dan profesi seni, desain dan film yang dapat meningkatkan 

kemaslahatan kehidupan masyarakat; serta 

d. Membangun dan memperkokoh jejaring dan kemitraan lokal, nasional, dan 

internasional dalam bidang pendidikan dan disiplin seni, desain dan film di semua lini 

dan jalur pendidikan dan nonkependidikan. 

3. Tujuan FPSD UPI 

Tujuan kelembagaan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain  UPI adalah:  

a. Menghasilkan  tenaga kependidikan dan profesional di bidang seni dan desain yang 

responsif, antisipatif, dan inovatif serta profesional sebagaimana yang dipersyaratkan 

oleh standar nasional dan internasional. 

b. Mengembangkan keilmuan dalam ilmu pendidikan seni, desain dan film, dan 

pendidikan disiplin ilmu seni, desain dan film yang sesuai dengan nilai-nilai dasar 

keimanan dan ketaqwaan, objektivitas, aplikatif dan relevan dengan tuntutan dan 

kebutuhan pembangunan bangsa melalui otonomi daerah dan persaingan global. 

c. Memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, langsung 

maupun tidak langsung dalam bidang pendidikan seni, desain dan film serta disiplin 

ilmu seni, desain dan film dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

tingkat lokal, nasional dan regional. 

d. Memberikan dukungan secara konkrit dalam pengembangan sumber daya manusia 

kreatif di Indonesia dalam rangka peningkatan industri dan ekonomi melalui 

pendidikan seni, desain dan film yang mampu bersaing di tingkat regional dan 

internasional. 



 

 

 

BAB II 

PERENCAAN KINERJA  

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FPSD, pelaksanaan program pada tahun 2020 

mengacu pada prioritas pengembangan universitas untuk mencapai target yang telah ditetapkan 

oleh UPI. Dari 108 indikator kinerja rencana target  capaian yang ditetapkan  dalam Indikator 

Kinerja Utama (IKU) UPI, FPSD merencanakan beberapa rencana capaian, sedangkan sebagai 

target sasaran kerja yang dituangkan dalam  RKAT tahun 2020  dari 6 kebijakan, ditetapkan 43 

indikator kinerja, baik di tingkat fakultas maupun departemen.  

 Untuk melihat rencana Indikator Utama (IKU) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.1 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

Unit Kerja: Fakultas Pendidikan Seni dan Desain 

Tahun Anggaran: 2020 

 

No Indikator Kinerja Satuan Capaian 2019 
Target 
2020 

Capaian 
2020 

 

1. 
Jumlah Prodi 
terakreditasi A oleh 
BAN PT 

Prodi  3 3 3  

2. 
Jumlah Prodi 
terakreditasi institusi 
internasional 

Prodi  1 2 1  

3. 
Jumlah bahan ajar 
daring pada SPADA 
Kemenristekdikti; 

MK        

4. 

Jumlah dosen yang 
diakui secara 
internasional 
(rekognisi) 

Dosen   10    

5. Jumlah dosen asing; Dosen   1 1  

6. 
Jumlah mahasiswa 
asing; 

Mahasiswa   3    

7. 
Jumlah lulusan 
bersertifikat 
kompetensi 

Lulusan  -      



 

 

 

8. 
Jumlah 
inbound/outbound 
student exchange 

Mahasiswa  12 10    

9. 
Jumlah kerjasama 
luar negeri  

Prodi   5    

10. 
Jumlah kerjasama 
dalam negeri 

Program   15 2  

11. 
Jumlah hibah 
penelitian 

Judul        

12. 
Jumlah riset dan 
publikasi kolaborasi 
internasional ; 

Publikasi        

13. 

Jumlah mahasiswa 
yang berpartisipasi 
dalam penelitian 
dosen 

Mahasiswa   30 4  

14. 
Jumlah artikel 
terindeks scopus; 

Artikel  - 40 1  

15. 
Jumlah artikel per 
dosen terindeks 
scopus; 

Artikel  -      

16. Jumlah sitasi dosen; Sitasi   500    

17. 
Jumlah jurnal 
terindeks sinta; 

Jurnal   1    

18. 
Jumlah jurnal 
internasional 
terindeks 

Jurnal  -      

19. 
Jumlah buku ber-
ISBN; 

Judul buku  1 10 3  

20. 
Jumlah buku per 
dosen terindeks sinta; 

Buku        

21. Jumlah inovasi ; Inovasi        

22. 
Jumlah HKI bidang 
pendidikan 

HKI  43 10 2  

23. 
Jumlah HKI bidang 
non pendidikan 

HKI   30    

24. 
Jumlah paten produk 
unggulan yang dapat 
dimanfaatkan industri 

Paten        

25. 
Jumlah prototipe 
industri 

Prototipe        

26. Jumlah program PkM; Judul        

27. 

Jumlah mahasiswa 
yang berpartisipasi 
dalam kejuaraan 
tingkat nasional 

Mahasiswa  10 50 2  

28. 

Jumlah mahasiswa 
yang berpartisipasi 
dalam kejuaraan 
tingkat internasional 

Mahasiswa  1 10    



 

 

 

29. 

Jumlah Mahasiswa 
peraih medali emas 
pada kompetisi 
tingkat nasional 

Mahasiswa   7      

30. 

Jumlah Mahasiswa 
peraih medali emas 
pada kompetisi 
tingkat internasional 

Mahasiswa  1      

31. 
Jumlah mahasiswa 
berwirausaha; 

Mahasiswa  94 80    

32. 
Jumlah Program 
Penalaran 
Mahasiswa 

Program   15 1  

33. 
Jumlah program 
minta dan bakat 
mahasiswa 

Program   15 1  

34. 
Jumlah proposal 
program kreativitas 
mahasiswa (PKM) 

Judul   200    

35. 
Masa tunggu kerja 
lulusan di bawah tiga 
bulan 

Lulusan   70    

36. Jumlah guru besar Orang  2 2 2  

37. 
Jumlah dosen 
berkualifikasi S3 

Orang  28 28 25  

38. 

Jumlah pegawai 
meningkat pangkat 
dan jabatan 
fungsional ke Lektor 
Kepala dan Guru 
Besar; 

Orang        

39. 
Rasio 
dosen:mahasiswa 

Rasio        

40. 
Jumlah dosen tetap 
universitas 

Orang   12 4  

41. 

Jumlah Mahasiswa 
dan/ atau lukusan 
yang berhasil menjadi 
wirausaha 

mahasiswa 
(tahunan) 

94 

5 

  

 

42. 

Jumlah Mahasiswa 
yang mengikuti 
kegiatan Merdeka 
Belajar 

mahasiswa 
(tahunan) 

 

100 

  

 

43. 

Jumlah Dosen yang 
memiliki pengalaman 
bekerja di industri 
atau lembaga profesi 
minimal 1 tahun dan/ 
atau bekerja di luar 
negeri minimal 1 
tahun 

dosen 
(kumulatif) 

 

3 

  

 



 

 

 

 

 

Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RKAT dan direncanakan akan dilaksanakan  

di lingkungan FPSD adalah sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi keunggulan, 

berkeadilan (equitable) dan menjunjung tinggi keberagaman,  

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset unggulan bidang keilmuan,  kebijakan 

pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan 

internasional. 

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan 

menyebarluaskan dan mendayagunakan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, 

pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembinaan kemahasiswaan untuk 

meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran 

alumni. 

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), 

dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan keunggulan universitas,. 

6. Mengembangkan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan 

tinggi otonom berbasis sistem informasi yang teregistrasi. 

7. Pengembangan Income Generating Unit (IGU). 

8. Kegiatan unggulan FPSD berupa kegiatan seminar dan meningkatkan kualitas jurnal.  

  

Karena dalam masa Pandemi Virus Covid 19, kebijakan menjadi bias dan terkendala oleh situasi 

dan kondisi di tahun ini, sehingga beberapa kebijakan bergeser untuk penanganan dan 

pencegahan terhadap kondisi dimaksud. 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA 

Rencana Indikator Kinerja Utama (IKU) FPSD tahun 2020, 30%  bertambah dari IKU 

2019. Berdasarkan rencana capaian kinerja pada IKU tahun 2020 dan realisasi  capaian 

tahun 2020, maka dalam bab III ini disampaikan hasil pengukuran kinerja, dan kegiatan 

yang secara tidak langsung mendukung ketercapaian IKU di lingkungan FPSD, analisis 

capaian kinerja, serta realisasi RKAT tahun 2020. Untuk melengkapi penjelasan mengenai 

pencapaian yang telah dicapai oleh FPSD, dalam laporan tahunan ini dilampirkan beberapa 

informasi, baik menyangkut informasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian maupun  

keuangan. Dari data hasil capaian kinerja ini, dilakukan analisis capaian kinerja di 

lingkungan  FPSD yang sesuai target dan capaian pada akhir tahun 2020. 

Pada umumnya rencana capaian indikator kinerja utama di FPSD pada tahun 2020 

sebagian besar belum tercapai bahkan tidak tercapai sama sekali, karena situasi dan kondisi 

Pandemi Virus Covid 19 yang berpengaruh besar untuk merealisasikan rencana indikator 

yang direncanakan. Adapun capaian kinerja untuk setiap indikator di dalam IKU dapat 

disampaikan sebagai berikut ini. 

 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama  FPSD Tahun 2020  

Tabel 3.1 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 

 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2019 

Target 

2020 

Capaian 

2020 

Startegi Pencapaian 

Program dan Kegiatan 

2019 
 

1. 

Jumlah Prodi 

terakreditasi A oleh 

BAN PT 

Prodi  3 3 3 

Pendampingan Penyusunan 

Borang Akreditasi  

2. 

Jumlah Prodi 

terakreditasi 

institusi 

internasional 

Prodi  1 2 1 

Pendampingan Penyusunan 

Borang Akreditasi 

Internasional 
 



 

 

 

3. 

Jumlah bahan ajar 

daring pada 

SPADA 

Kemenristekdikti; 

MK       

Sosialisasi dan workshop 

penggunaan media SPADA  

4. 

Jumlah dosen yang 

diakui secara 

internasional 

(rekognisi) 

Dosen   10   

Masih terus berupaya di 

motifasi dan mengadakan 

workshop sosialisasi teknis 

untuk semua dosen 

 

5. 
Jumlah dosen 

asing; 
Dosen   1 1 

Mencari dan menjajaki 

pembukaan kerjasama dengan 

PT di LN 

 

6. 
Jumlah mahasiswa 

asing; 
Mahasiswa   3   

Mencari dan menjajaki 

pembukaan Kerjasama 

dengan PT di LN 

 

7. 

Jumlah lulusan 

bersertifikat 

kompetensi 

Lulusan  -     

Seyogyanya di lingkungan 

sendiri mendirikan Lembaga 

Sertifikasi Kompentensi 

 

8. 

Jumlah 

inbound/outbound 

student exchange 

Mahasiswa  12 10   

Optimalisasi peran dosen 

wali ditingkatkan serta 

menjalin Kerjasama dengan 

PT di LN 

 

9. 
Jumlah kerjasama 

luar negeri  
Prodi   5   

Peningkatan jejajring dan 

Kerjasama dengan PT di LN 
 

10. 
Jumlah kerjasama 

dalam negeri 
Program   15 2 

Peningkatan jejajring dan 

Kerjasama dengan PT di DN 
 

11. 
Jumlah hibah 

penelitian 
Judul       

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian  
 

12. 

Jumlah riset dan 

publikasi 

kolaborasi 

internasional ; 

Publikasi       

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian  

13. 

Jumlah mahasiswa 

yang berpartisipasi 

dalam penelitian 

dosen 

Mahasiswa   30 4 

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian 

serta melibatkan Mahasiswa 

dalam berbagai kegiatan 

dosen 

 

14. 
Jumlah artikel 

terindeks scopus; 
Artikel  - 40 1 

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian 
 

15. 

Jumlah artikel per 

dosen terindeks 

scopus; 

Artikel  -     

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian  

16. 
Jumlah sitasi 

dosen; 
Sitasi   500   

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian 
 

17. 
Jumlah jurnal 

terindeks sinta; 
Jurnal   1   

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian 
 

18. 

Jumlah jurnal 

internasional 

terindeks 

Jurnal  -     

Mencari peluang dan 

melakukan terus penelitian  

19. 
Jumlah buku ber-

ISBN; 
Judul buku  1 10 3 

Memberikan motivasi dan 

memfasilitasi dosen supaya 

lebih produktif 

 



 

 

 

20. 

Jumlah buku per 

dosen terindeks 

sinta; 

Buku       

Memberikan motivasi dan 

memfasilitasi dosen supaya 

lebih produktif 

 

21. Jumlah inovasi ; Inovasi       

Memberikan motivasi dan 

memfasilitasi dosen supaya 

lebih produktif 

 

22. 
Jumlah HKI bidang 

pendidikan 
HKI  43 10 2 

Pendampingan pengusulan 

HKI serta memotivasi untuk 

terus berkarya 

 

23. 
Jumlah HKI bidang 

non pendidikan 
HKI   30   

Pendampingan pengusulan 

HKI serta memotivasi untuk 

terus berkarya 

 

24. 

Jumlah paten 

produk unggulan 

yang dapat 

dimanfaatkan 

industri 

Paten       

Pendampingan pengusulan 

HKI serta memotivasi untuk 

terus berkarya  

25. 
Jumlah prototipe 

industri 
Prototipe       

Pendampingan pengusulan 

HKI serta memotivasi untuk 

terus berkarya 

 

26. 
Jumlah program 

PkM; 
Judul       

Optimalisasi peran dosen 

wali ditingkatkan serta 

memotivasi Mhs untuk terus 

melakukan kdan membuat 

kreatifitas 

 

27. 

Jumlah mahasiswa 

yang berpartisipasi 

dalam kejuaraan 

tingkat nasional 

Mahasiswa  10 50 2 

Optimalisasi peran dosen 

wali ditingkatkan serta 

memotivasi Mhs untuk terus 

melakukan dan membuat 

kreatifitas serta berlatih untuk 

berprestasi 

 

28. 

Jumlah mahasiswa 

yang berpartisipasi 

dalam kejuaraan 

tingkat 

internasional 

Mahasiswa  1 10   

Optimalisasi peran dosen 

wali ditingkatkan serta 

memotivasi Mhs untuk terus 

melakukan dan membuat 

kreatifitas serta berlatih untuk 

berprestasi 

 

29. 

Jumlah Mahasiswa 

peraih medali emas 

pada kompetisi 

tingkat nasional 

Mahasiswa   7     

Optimalisasi peran dosen 

wali ditingkatkan serta 

memotivasi Mhs untuk terus 

melakukan dan membuat 

kreatifitas serta berlatih untuk 

berprestasi 

 

30. 

Jumlah Mahasiswa 

peraih medali emas 

pada kompetisi 

tingkat 

internasional 

Mahasiswa  1     

Optimalisasi peran dosen 

wali ditingkatkan serta 

memotivasi Mhs untuk terus 

melakukan dan membuat 

kreatifitas serta berlatih untuk 

berprestasi 

 

31. 
Jumlah mahasiswa 

berwirausaha; 
Mahasiswa  94 80   

Workshop Penyusunan 

Proposal PKM-W 
 



 

 

 

32. 

Jumlah Program 

Penalaran 

Mahasiswa 

Program   15 1 

Meningkatakan motifasi dan 

subsidi untuk pengembangan 

nalar Mhs. 

 

33. 

Jumlah program 

minta dan bakat 

mahasiswa 

Program   15 1 

Meningkatakan motifasi dan 

subsidi serta mewadahi untuk 

pengembangan minat dan 

bakat Mhs. 

 

34. 

Jumlah proposal 

program kreativitas 

mahasiswa (PKM) 

Judul   200   

Workshop Penyusunan 

Proposal PKM-W  

35. 

Masa tunggu kerja 

lulusan di bawah 

tiga bulan 

Lulusan   70   

Optimaliasi peran dosen 

pembimbing  

36. Jumlah guru besar Orang  2 2 2 

Memotifasi dan membantu 

peningkatan karya dan 

tridharma PT untuk dosen 

 

37. 
Jumlah dosen 

berkualifikasi S3 
Orang  28 28 28 

Memotifasi dan membantu 

peningkatan tingkat 

pendidikan untuk dosen 

 

38. 

Jumlah pegawai 

meningkat pangkat 

dan jabatan 

fungsional ke 

Lektor Kepala dan 

Guru Besar; 

Orang       

Memotifasi dan membantu 

peningkatan karya dan 

tridharma PT untuk seluruh 

pegawai 
 

39. 
Rasio 

dosen:mahasiswa 
Rasio       

  

40. 
Jumlah dosen tetap 

universitas 
Orang   12 4 

Membuat peta konsep 

peningkatan SDM 
 

41. 

Jumlah Mahasiswa 

dan/ atau lukusan 

yang berhasil 

menjadi wirausaha 

mahasiswa 

(tahunan) 

94 

5 

  

Optimalisasi peran dosen 

wali/ pembimbing 
 

42. 

Jumlah Mahasiswa 

yang mengikuti 

kegiatan Merdeka 

Belajar 

mahasiswa 

(tahunan) 

  

100 

  

Masih terus berupaya 

memotifasi dan memberikan 

visi dan misi kepada Mhs. 
 

43. 

Jumlah Dosen yang 

memiliki 

pengalaman 

bekerja di industri 

atau lembaga 

profesi minimal 1 

tahun dan/ atau 

bekerja di luar 

negeri minimal 1 

tahun 

dosen 

(kumulatif) 

  

3 

  

Membuat peta konsep 

peningkatan SDM 

 

 
 

 



 

 

 

2. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja merupakan uraian capaian kinerja di lingkungan FPSD.  

Beberapa indikator kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan 

antara target dan realisasi, membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian 

kinerja 3 tahun kebelakang. Selain itu dilakukan analisis penyebab keberhasilan/ 

kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi, serta analisis 

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. Adapun 

analisis kinerja tersebut dapat disajikan sebagai berikut. 

 

1) Jumlah Prodi Terakreditasi A 

- FPSD  pada tahun 2020 menargetkan 3 Departemen terakreditasi A hampir sama 

dengan target tahun 2019 karena berdasarkan pengamatan untuk tahun ini 

beberapa Prodi baru berdiri dan masih belum masuk dalam proses Akreditasi. 

Dari tiga Departemen yang ada di lingkungan FPSD, semuanya sudah 

memperoleh akreditasi A yaitu Departemen Pendidikan Tari dan Departemen 

Pendidikan Seni Rupa, dan  Departemen Pendidikan Musik. 

- Nilai akreditasi Departemen Pendidikan Seni Rupa pada tahun 2015 dan 2016 

adalah A berdasarkan SK BAN-PT No. 032/BAN-PT/Ak-XV/SI/2012. 

Departemen Pendidikan Seni Tari terakreditasi A berdasarkan SK BAN-PT No. 

041/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011, dan SK No. 1779/SK/BAN-

PT/Akred/VI/2017, dan Departemen Pendidikan Musik terakreditasi A sesuai 

dengan SK BAN-PT No. 247/BAN-PT/Akred/S/III/2019. Kondisi tersebut 

sudah sesuai dengan target tahun 2019.  

- Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut adalah adanya kegiatan 

pendampingan baik oleh Pimpinan fakultas maupun Tim Satuan Penjaminan 

Mutu (SPM) serta kerjasama dari pihak terkait dalam penyusunan borang 

akreditasi. 

 

 

 



 

 

 

2)  Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan Program Studi/ Departemen dalam IKU 

sebanyak 1. Pada akhir tahun 2020 target tersebut sudah tercapai masih sama 

seperti tahun sebelumnya, tidak tercapainya di tahun ini karena proses dan waktu 

Akreditasi diundur ke tahun berikutnya, mungkin karena situasi dan kondisi 

pengaruh dari Pandemi Virus Covid 19. 

- Tercapainya target di atas diwakili oleh Departemen Pendidikan Seni Tari yang 

mendapatkan sertifikat dari Accreditation Service for Internationan Colleges 

(ASIC). 

- Adapun keberhasilan diperolehnya sertifikat ASIC oleh Departemen Pendidikan 

Tari merupakan keinginan yang kuat dari pimpinan dan Departemen Pendidikan 

Tari serta upaya dan  kerja keras seluruh pimpinan dan keluarga besar FPSD UPI, 

adanya pendampingan dari Satuan Penjamin Mutu (SPM), serta bantuan dari 

Biro Sarana dan Prasarana UPI. 

- Untuk tahun mendatang target ini akan ditingkatkan lagi, sehingga pelayanan dan 

perolehan sertifikasi tingkat internasional juga lebih meningkat. 

 

3) Jumlah Bahan Ajar Dari pada SPADA Kemenristekdikti 

- Sampai akhir tahun 2020 belum ada data dan menerima dari semua dosen yang 

melakukan proses pembuatan bahan ajar pada Spada Kemenristekdikti, 

meskipun pada pelaksanaanya banyak sekali dosen yang melakukanhal ini, 

terutama secara tidak langsung hal ini menjadi tuntutan dan harus dilakukan 

berkaitan dengan masa pandemic covid `19. Selain itu juag FPSD telah 

melakukan proses sosialisasi dan workshop tentang pembuatan bahan ajar ini. 

4) Junlah Dosen yang Diakui Secara Internasional (Rekognisi) 

- Sampai akhir tahun 2020 belum ada dosen yang diakui secara internasional 

5) Jumlah Dosen Asing 

- Dengan terselenggaranya kegiatan proses perkuliahan yang melibatkan dosen 

dari luara negeri (Son Yae Ran) maka target FPSD tahun 2020 jumlah dosen 

asing sebanyak 1 orang telah tercapai 



 

 

 

6) Jumlah Mahasiswa Asing 

- Pada tahun 2020 FPSD mentargetkan jumlah mahasiswa asing sebanyak 3 orang, 

namun sampai akhir tahun 2020 target ini belum tercapai. 

- Tidak tercapainya target di atas karena sampai saat ini pengaruh dari situasi dan 

kondisi pandemic covid 19 masih berimbah ke seluruh pelosok dunia, termasuk 

jalur masuk dan keluar negeri masih sangat dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan. 

- Hal lain juga disebabkan peminat yang harus mengikuti program ini adalah 

tergolong mahasiswa reguler, di mana harus dimulai dari semester 1 sampai 

dengan semester akhir (8), dan ini sangat sulit untuk mencari mahasiswa tersebut. 

- Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mencari menjajagi kemungkinan 

Kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri semakin di optimalkan. 

 

7) Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi 

- Pada tahun 2020 FPSD mentargetkan jumlah lulusan bersertifikat kompetensi 

sebanyak 3 orang, namun masih belum memiliki target capaian lulusan yang 

bersertifikat kompetensi.  

- Penyebab tidak adanya target lulusan yang bersertifikat kompetensi, karena 

belum adanya lembaga resmi  yang dapat memberikan sertifikat keahlian tersebut 

terutama dalam bidang seni. 

- Adapun program yang sedang disusun untuk mencapai target tersebut yaitu 

dengan membuat lembaga sertifikat keahlian khususnya bidang seni dan budaya. 

 

8) Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Inbound/ Outbound Student Exchange 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah mahasiswa yang mengikuti 

inbound/ outbond sebanyak 10. Hal ini dilakukan karena melihat tahun 

sebelumnya yang melebihi target yang ditentukan. Pada akhir tahun 2020 target 

tersebut tidak tercapai. 

- Tidak tercapainya target di atas karena sampai saat ini pengaruh dari situasi dan 

kondisi pandemic covid 19 masih berimbah ke seluruh pelosok dunia, termasuk 

jalur masuk dan keluar negeri masih sangat dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan. 



 

 

 

- Pada tahun 2019 FPSD menargetkan Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti 

Inbound/ Outbound Student Exchange hanya 1 orang, tetapi di luar dugaan 

bahwa target tersebut target tercapai melibihi dari 100% yaitu sampai dengan 

akhir bulan Desember 2019 sebanyak 12 orang.  

- Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah jalinan kerjasama diantara 

lembaga-lembaga dari FPSD dengan lembaga di Luar Negeri dan lembaga 

pendidikan di dalam negeri lebih ditingkatkan lagi. 

 

9) Jumlah Kerjasama Luar Negeri 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah Kerjasama luar negeri sebanyak 5. 

Pada akhir tahun 2020 target tersebut tidak tercapai. Tidak tercapainya target di 

atas karena sampai saat ini pengaruh dari situasi dan kondisi pandemic covid 19 

masih berimbah ke seluruh pelosok dunia, termasuk jalur masuk dan keluar 

negeri masih sangat dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan. 

- Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah jalinan kerjasama diantara 

lembaga-lembaga dari FPSD dengan lembaga di Luar Negeri dan lembaga 

pendidikan di dalam negeri lebih ditingkatkan lagi. 

 

10) Jumlah Kerjasama Dalam Negeri 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah kerjasama dalam negeri sebanyak 

15. Pada akhir tahun 2020 target tersebut sudah tercapai.  

- Tercapainya target di atas adalah salah satu dampak dan pengaruh dari kebijakan 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa akan 

diberlakukan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. 

- Inti dari kebijakan di atas salah satunya adalah memperbolehkan setiap perguruan 

tinggi untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada seluruh 

mahasiswanya untuk belajar di luar bidang studinya bahkan sampai ke luar 

kampus atau perguruan tingginya sendiri. 



 

 

 

- Salah satu upaya yang harus terus dilakukan adalah jalinan kerjasama diantara 

lembaga-lembaga dari FPSD dengan lembaga di Luar Negeri dan lembaga 

pendidikan di dalam negeri lebih ditingkatkan lagi 

 

11) Jumlah Hibah Penelitian 

- Sampai saat ini jumlah hibah penelitian msih belum jelas progress dan 

peningkatannya, karena berkaitan dengan kegiatan dosen yang mana proses 

pengadministrasin dan pelaoran ke unit belum terlaksana dengan baik, sehingga 

berpengaruh terhadap pancatatan dokumen di fakultas. 

- Berdasarkan pengamatan terdapat juga beberapa dosen yang menerima hibah 

penelitian namun Kembali lagi progress dan kejelasan pendokumentasian dan 

pengadministrasion pelaporang ke unit belum dilakukan. 

- Upaya yang harus dilakukan adalah sosialisasi system dan mekanisme pelaporan 

harus terus disampaikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

12) Jumlah Riset dan Piblikasi Kolaborasi Internasional 

- Pada tahun 2020 FPSD telah menyelenggarakan seminar internasional Icade. 

Dalam rangkaian kegiatannya adalah melakuikan riset dan dipublikasikan ke 

dalam jurnal atau proseding. Selama ini seminar Icade selalu bekerjasama dan 

berkolaborasi dengan Proseding Atlantis Press dan sudah diterbitkan 

 

13) Jumlah Mahasiswa yang Berpartisipasi dalam Penelitian Dosen 

- Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya hal ini tidak ditargetkan, tetapi dalam 

beberapa kegiatan terdapat beberapa mahasiswa yang sudah dilibatkan secara 

langsung dalam penelitian dosen, sehingga pada tahun 2020 FPSD menargetkan 

jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian dosen sebanyak 30. 

- Sampai akhir tahun 2020 target dimaksud belum tercapai, hanya sebanyak 4 

mahasiswa yaitu Aditya Nughraha (music), Gina Fajri Aulia (DKV), Rafika 

Muliawan (DKV), dan Ardi Rasyad Coswara (DKV) 



 

 

 

- Tidak tercapainya target dimaksdu karena banayk beberapa penelitan dosen 

yang tertunda dan terhambat karena situasi dan kondisi pandemic covid 19 yang 

berpangaruh besar terhadap semua kegiatan dan perencanaan. 

 

14) Jumlah Artikel Terindeks Scopus 

- Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya hal ini tidak ditargetkan, tetapi karena 

hal ini sudah menjadi popular di kalangan para peneliti terutama dosen di 

seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahwa jurnal sekelas scopus menjadi 

target yang harus tercapai dengan segala kesulitan yang pasti akan dialami.  

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah artikel terindeks scopus sebanyak 

40, namun baru tercapai satu saja atas nama Dr. Diah Latifah dengan judul 

“Learning Experience on Salendro Scales for Student Having a Musical 

Cultural Gap” 

- Upaya tyang harus dilakukan untuk meningkatkan target ini salah satunya 

adalah terus memotifasi dan memberikan dukungan dalam berbagai untuk 

dosen sehingga terus berkarya dan produkstif dalam berbagai hal termasuk 

menulis. 

 

15) Jumlah Artikel Per Dosen Terindeks Scopus 

- Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya hal ini tidak ditargetkan, tetapi karena 

hal ini sudah menjadi popular di kalangan para peneliti terutama dosen di 

seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahwa jurnal sekelas scopus menjadi 

target yang harus tercapai dengan segala kesulitan yang pasti akan dialami.  

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah artikel terindeks scopus sebanyak 

40, namun baru tercapai satu saja atas nama Dr. Diah Latifah dengan judul 

“Learning Experience on Salendro Scales for Student Having a Musical 

Cultural Gap” 

- Upaya tyang harus dilakukan untuk meningkatkan target ini salah satunya 

adalah terus memotifasi dan memberikan dukungan dalam berbagai untuk 



 

 

 

dosen sehingga terus berkarya dan produkstif dalam berbagai hal termasuk 

menulis. 

16) Jumlah Sitasi Dosen  

- FPSD menargetkan sitasi karya ilmiah atau sitasi dosen pada tahun 2020 

sebanyak 50. Sampai akhir tahun 2020 belum bertambah dari tahun sebelumnya 

yaitu sebanyak 23 dan belum memenuhi target yang ditentukan. 

- Belum tercapainya target tersebut disebabkan karya ilmiah yang sudah 

dilakukan kebanyakan tidak dipublikasikan dan diinformasikan ke masyarakat 

secara umum baik secara manual maupun on line. 

 

17) Jumlah Jurnal Trindeks Sinta 

- FPSD pada tahun 2019 tidak memiliki target capaian untuk penerbitan jurnal 

nasional yang terakreditasi. Namun pada tahun 2020 menargetkan 1 untuk 

jumlah jurnal terindeks nasional terkareditasi atau Sinta, dan sampain akhir 

tahun 2020 terget tersebut belum tercapai. 

 

18) Jumlah Jurnal Internasional Terindeks 

- FPSD pada tahun 2020 tidak memiliki target  jumlah publikasi internasional 

terindeks. Tetapi dari jumlah artikel terindeks scopus berhasil satu artikel yang 

masuk ke dalam jurnal internasional terindeks. 

- Tidak ditargetkan bidanh ini disebabkan sulitnya memperoleh kelayakan untuk 

dipublikasikan dalam jurnal internasional, sehingga menjadi berkurangnya 

motivasi untuk membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. 

- Program penunjang keberhasilan tercapainya publikasi internasional terindeks 

yaitu diselenggarakannya workshop penulisan artikel ilmiah dan 

diselenggarakannya visiting Professor. Adapun yang menyebabkan kegagalan,  

karena dosen masih kurang aktif untuk menulis 

 

19) Jumlah penerbitan buku ber ISBN. 



 

 

 

- Pada tahun 2020 menargetkan penerbitan buku ber ISBN sebanyak 10 buku, 

namun sampai akhir tahun 2020 tercapai 3 buku, yaitu a. Dasar-dasar Koreografi 

penulis Dr. Ayo Sunaryo, M.Pd., b. Pengantar Estetika penulis Dr. Nanang 

Gandaprawira, M.Si., c. Seni Tadut penulis Dr. Uus Karwati, M.Sn. 

- Pada tahun 2019 FPSD menargetkan penerbitan buku ber ISBN sebanyak 6 buah, 

dan sampai bulan Desember 2019 target tersebut tercapai yaitu dua buah, maka 

target masih belum tercapai. 

- Tiga judul buku tersebut adalah: Sejarah Musik 1 dan 2, penulis Susi Gustina, 

penerbit Bintang Warli Artika dari Departemen Pendidikan Musik, dan Layang 

Salaka Domas, penulis Agus Supriyatna dan Dodi M Kholid, penerbit Bintang 

Warli Artika dari Departemen Pendidikan Tari dan Musik. 

- Pada tahun 2018 tercapai 2 buah. 

- Optimalisasi upaya pimpinan fakultas yang mendorong para dosen untuk menulis 

dan menerbitkan buku, masih belum berdampak baik pada dosen untuk menulis, 

belum termotifasi untuk terus mengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan 

menulis karya ilmiah 

- Adapun kegiatan  yang dilakukan FPSD adalah melakukan seleksi naskah 

penerbitan buku dan mendorong para dosen untuk menulis dengan mengadakan 

Workshop penulisan karya tulis ilmiah masih terus dilakukan supaya produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh 

masyarakat secara umum. 

 

20) Jumlah Buku Per Dosen Terindeks Sinta 

- Pada tahun 2020 FPSD belum menargetkan jumlah buku per dosen terindeks 

Sinta, namun secasra tidak langsung apabila menghitung jumlah buku ber ISBN 

dan di kirimkan ke buku yang terindeks Sinta berarti memiliki 3 buah judul buku. 

 

21) Jumlah Inovasi 

- Sampai akhir tahun 2020 FPSD belum menargetkan jumlah inovasi. Namun 

apabila melihat hasil karya karya dosen sepertinya sudah merupakan karya 



 

 

 

inovasi, hanya belum ada alat ukur atau kisi kisi bahwa suatu karya itu termasuk 

dalam kategori inovasi. 

 

22) Jumlah perolehan HKI Bidang Pendidikan 

- FPSD menargetkan perolehan HKI pada tahun 2020 sebanyak 10. Sampai akhir 

tahun 2020 yang sudah terealisasi mencapai 2 atas nama Dr. Ayo Sunaryo yaitu 

“Perempuan Bambu” dan Bambu Motif Kujang”Hal ini menunjukan bahwa 

sampai bulan Desember 2020 target belum tercapai.  

-  Tahun 2018 tercapai 18 buah. 

- Pada tahun 2019 target sebanyak 23. Sampai akhir tahun 2019 yang sudah 

terealisasi mencapai 43. Hal ini menunjukan bahwa sampai bulan Desember 2019 

target melampaui target yang ditentukan 

 

23) Jumlah perolehan HKI Non Pendidikan 

- Untuk jumlah target perolehan HKI non Pendidikan belum bisa dideskripsikan 

karena masih perlu mengkaji perbedaan antara Pendidikan dan non Pendidikan 

dan hal itu sudah dideskripsikan di atas. 

 

24) Jumlah Paten Produk Unggulan yang Dapat Dimanfaatkan Industri 

- FPSD sudah banyak menghasilkan produk atau karya yang sudah dinikmati oleh 

berbagai lapisan masyarakat, serta dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan. 

Namun sampai akhir tahun 2020 FPSD masih belum menentukan target produk 

unggulan yang dimanfaatkan industri. 

 

25) Jumlah Prototipe Industri 

- Pada tahun 2020 FPSD belum menargetkan jumlah prototipe Industri. 

 

26) Jumlah Program PKM  

- Seperti tahun-tahun sebelumnya target jumlah program PKM belum ditargetkan 

dan belum ada kegiatan yang terdefinisikan ini. 



 

 

 

- Belum ada target di atas disebabkan belum optimalnya pelatihan-pelatihan karya 

tulis ilmiah serta peran dari dosen pembimbing dan dosen wali masih terfokus 

pada sistem perkuliahan dan penyelesaiannya. 

 

27) Jumlah Mahasiswa yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan Tingkat Nasional 

- FPSD tahun 2020 menargetkan mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan 

tingkat nasional sebanyak 50. Dari target tersebut, sejak Januari sampai dengan 

bulan Desember  2020 jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan 

tingkat nasional sebanyak 2 dalam bentuk kelompok dan perorangan. 

- FPSD memberikan bantuan dana untuk meningkatkan dan memitivasi 

mahasiswa lain. Dan bantuan tersebut diberikan kepada a. HIMA Musik yang 

mengikuti kegiatan kompetisi Liga Musik Kampus, dan b. Aditya Nugraha dalam 

kegiatan 8th Valerio Virtual Guitar Festival. 

 

28) Jumlah Mahasiswa yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan Tingkat 

Internasional 

- FPSD tahun 2020 menargetkan mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan 

tingkat internasional sebanyak 10. Dari target tersebut, sejak Januari sampai 

dengan bulan Desember  2020 belum tercapai. 

- Hal tersebut diatas karena pengaruh dari mas pandemic covid 19 terhadap 

berbagai aspek kehidupan termasuk kegiatan ini. 

 

29) Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Nasional 

- FPSD tahun 2020 tidak menargetkan mahasiswa yang berpartisipasi dalam 

kejuaraan tingkat nasional 

- Meskipun tidak ditargetkan tetapi prestasi mahasiswa FPSD mendaptkan 2 

prestasi menjadi juara 1/ atau medali emas yaitu a. Juara 1 a.n. HIMA Musik 

yang mengikuti kegiatan kompetisi Liga Musik Kampus, dan b. Juara 1 a.n. 

Aditya Nugraha dalam kegiatan 8th Valerio Virtual Guitar Festival. 



 

 

 

- Tercapainya rencana capaian tersebut, karena adanya beberapa kegiatan yang 

diikuti mahasiswa FPSD seperti Pengembangan bakat dan minat, PKM dan 

LKTM. 

- Program yang bisa menunjang keberhasilan untuk memperoleh medali emas 

nasional yaitu adanya kegiatan bimbingan dari dosen pembimbing 

kemahasiswaan, serta adanya pembinaan kegiatan mahasiswa. 

 

30) Jumlah Mahasiswa peraih medali emas internasional 

- FPSD pada tahun 2020 tidak manargetkan mahasiswa yang meraih medali emas 

tingkat internasional. 

- Program yang bisa mendorong tercapainya target tersebut adalah adanya kegiatan 

bimbingan dari para dosen bidang kemahasiswaan serta dukungan untuk 

mendorong mahasiswa mengikuti even internasional. 

 

31) Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 

- Target FPSD  untuk jumlah mahasiswa yang berwirausaha pada tahun 2020 

sebanyak 80 orang. Dari target yang ditetapkan FPSD tahun 2019, mahasiswa 

FPSD yang berwirausaha  sampai akhir bulan Desember 2020 belum terdata 

karena terkendala dengan situasi dan kondisi pandemic covid 19. 

- Jumlah mahasiswa FPSD berwirausaha selama tiga tahun ke belakang 

mengalamai kenaikan. Pada tahun 2018 sebanyak 45 orang, dan  di akhir tahun 

2019 sebanyak 94 orang.   

- Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian realisasi target capaian ini 

tidak terlepas dari upaya FPSD dan UPI yang menyelenggarakan kegiatan 

Workshop penyusunan Proposal PKM-W. Selain itu upaya sosialisasi dan 

komunikasi dengan para alumni yang sudah berhasil dalam wirausaha terus 

digalakan untuk menjadi contoh dan salah satu motivator. 

 

32) Jumlah Penalaran Mahasiswa 



 

 

 

- Target ini belum terdata dengan baik karena masih dalam proses dan terkednala 

oleh situasi dan kondisi masa pandemic covid 19. 

 

33) Jumlah Program Minat dan Bakat Mahasiswa 

- Target ini belum terdata dengan baik karena masih dalam proses dan 

terkednala oleh situasi dan kondisi masa pandemic covid 19. 

34) Jumlah Proposal Program Kegiatan Kreativitas Mahasiswa (PKM)  

- Seperti tahun-tahun sebelumnya target jumlah program PKM belum ditargetkan 

dan belum ada kegiatan yang terdefinisikan ini. 

- Belum ada target di atas disebabkan belum optimalnya pelatihan-pelatihan 

karya tulis ilmiah serta peran dari dosen pembimbing dan dosen wali masih 

terfokus pada sistem perkuliahan dan penyelesaiannya. 

 

35) Masa Tunggu Kerja Alumni di Bawah Tiga Bulan  

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan masa tunggu kerja alumni di bawah tiga 

bulan sebanyak 70, namun sampai akhir tahun 2020 data belum dapat diterima, 

sehingga tidak dapat di deskripsikan capaian targetnya. 

- Target FPSD untuk masa tunggu alumni di bawah tiga bulan pada tahun 2019 

sebesar 60%, sedangkan yang sudah terealisasi sampai bulan Desember sebesar 

30%. Angka tersebut adalah hasil akumulasi dari jumlah lulusan yang langsung 

bekerja (84 orang) dibagi jumlah total lulusan selama satu tahun (280 orang) jadi 

84/280 =30, maka target  masih belum tercapai.  

- Ketercapaian masa kerja tunggu alumni bekerja yang tidak terlalu lama, karena 

lulusan FPSD UPI memang benar-benar sudah siap pakai untuk melaksanakan 

tugas di masyarakat, baik sebagai pendidik maupun sebagai praktisi seni. Adapun 

upaya yang dilakukan yaitu pimpinan mendorong para dosen untuk 

meningkatkan kualitas PBM serta diselenggarakannya Bimbingan Karir/tracer 

study. 



 

 

 

- Bimbingan karir merupakan salah satu program yang mendukung tercapainya 

daya serap alumni serta pembekalan keterampilan seni merupakan modal yang 

sangat besar terserapnya lulusan FPSD UPI. 

 

36) Jumlah Guru Besar 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah guru besar masih mengacu pada 

capaian di tahun 2019. 

- Tahun 2019  FPSD  sebagai fakultas baru menetapkan target capaian guru besar 

sebanyak dua orang. Dari target capaian tersebut, pada akhir tahun 2019 target 

tersebut sudah tercapai.   

- Untuk menunjang keberhasilan penambahan guru besar di FPSD dilakukan 

workshop penulisan karya tulis ilmiah terakreditasi nasional, internasional serta 

terindeks internatsional seperti scopus. 

 

37) Jumlah dosen berkualifikasi S3 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah dosen berkualifikasi S3 masih 

mengacu pada capaian di tahun 2019. 

- Tahun 2019 jumlah dosen yang berkualifikasi S3 ditargetkan sebanyak 27 orang, 

dari target tersebut sudah tercapai sebanyak 28 orang. Berdasarkan kondisi 

tersebut sampai bulan Desember tahun 2019 target dosen yang berkualifikasi S3 

melebihi target.  

- Kegiatan yang mendorong bertambahnya jumlah doktor adalah adanya dorongan 

dari pimpinan fakultas, serta adanya beasiswa bagi dosen yang melanjutkan 

pendidikan ke jenjang S3. Adapun solusi yang sudah dilakukan oleh pimpinan 

fakultas, adalah melakukan bimbingan dan arahan untuk segera menyelesaikan 

studinya. 

- Program yang menunjang keberhasilan yaitu senantiasa mengundang dosen yang 

sedang studi S3 untuk mengikuti workshop penulisan karya ilmiah. 

 



 

 

 

38) Jumlah Pegawai Meningkat Pangkat dan Jabatan Fungsional Ke Lektor 

Kepala dan Guru Besar 

- Sampai akhir tahun 2020 jumlah Pegawai Meningkat Pangkat dan Jabatan 

Fungsional Ke Lektor Kepala dan Guru Besar masih belum terdata dengan baik, 

karena masih banyak dalam proses pengajuan peningkatana pangkat maupun 

jabatan dari semua pegawai di lingkungan FPSD 

 

39) Rasio Dosen:Mahasiswa 

- Rasio dosen dan mahasiswa di lingkungan FPSD sepertinya tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, karena karakter dan jenis program studi yang 

kecenderungan banyak kelas kelas individual. 

 

40) Jumlah Dosen Tetap Universitas 

- Tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah dosen tetap universitas sebanyak 12, 

sesaui dengan proses rekruitmen yang dikeluarkan oleh universitas. Namun 

sampai akhir 2020 baru tercapai 4 orang, dan semuanya telah mengikuti proses 

prajabatan. 

 

41) Jumlah mahasiswa dan/ atau Lulusan yang Berhasil Menjadi Wirausaha 

- Tahun 2020 Target Jumlah mahasiswa dan/ atau Lulusan yang Berhasil 

Menjadi Wirausaha sebanyak 100 namun sampai saat ini belum secara 

definitive tertuliskan  karena data masih mengambil dari data jumlah 

mahasiswa yang berwirausaha 

 

- Target FPSD  untuk jumlah mahasiswa yang berwirausaha pada tahun 2019 

sebanyak 50 orang. Dari target yang ditetapkan FPSD tahun 2019, mahasiswa 

FPSD yang berwirausaha  sampai akhir bulan Desember 2019 sebanyak 94 

orang. Hal ini menunjukan bahwa target sudah melebihi yang ditetapkan. 



 

 

 

- Jumlah mahasiswa FPSD berwirausaha selama tiga tahun ke belakang 

mengalamai kenaikan. tahun 2018 sebanyak 45 orang, dan  di akhir tahun 2019 

sebanyak 94 orang.   

 

42) Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kegiatan Merdeka Belajar 

- Sampai akhir tahun 2020 target ini belum dapat dilihat karena proses dan 

pelaksanaan masih dalam tahap perencanaan.  

 

43) Jumlah Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja di Industri atau Lembaga 

Profesi Minimal 1 tahun dan/ atau Bekerja di Luar Negeri Minimal 1 tahun. 

- Target ini masih belum dapat di deskripsikan karena mengingat data dan proses 

pengiriman dosen yang mengatasnamakn Lembaga belum terdata dan selama ini  

sifat undangan dan bentuk Kerjasama baru bersifat pribadi, dan hanya berupa 

laporan saja 

 

 

3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

   Salah satu bentuk kegiatan untuk menciptakan kenyamanan pegawai yaitu 

kegiatan olah raga dan pembinaan pegawai. Kegiatan olah raga melibatkan unsur 

sivitas akademika FPSD, baik dosen, mahasiswa, maupun pegawai administrasi. 

Pendekatan melalui kegiatan dimaksud guna menjalin silaturahim senantiasa 

dilakukan dengan menyediakan konsumsi dan penyediaan alat/bahan untuk berbagai 

cabang olaha raga seperti bulutangkis, Bola Volly, tenis meja, dan olahraga lainnya. 

Harapannya semua kegiatan ini akan  terbentuk rasa kebersamaan dan meningkatkan 

etos kerja dan kinerja pegawai di lingkungan FPSD.  

 

4. Penggandaan/Fotokopi rutin FPSD 

Salah satu layanan Subbag Umum dan Perlengkapan FPSD Universitas Pendidikan 

Indonesia yang sangat penting adalah memberikan layanan operasional untuk 



 

 

 

kepentingan jalannya administrasi perkantoran, seperti layanan penggandaan atau 

fotokopi data/berkas yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kedinasan yang 

ada di lingkungan FPSD, pengguna layananan jasa potokopi adalah semua unit kerja 

yang ada di lingkungan FPSD. 

Namun pada tahun ini semuanya terpengaruh oleh masa pandemic covid 19, 

sehingga proses dan keberadaannya hamper tidak ada, sejak bulan Maret – Desember 

2020. 

 

3. Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung ketercapaian IKU 2020. 

Tingkat ketercapaian kinerja dan evaluasi capaian indikator program untuk masing-

masing kebijakan yang diimplementasikan dalam kegiatan RKAT FPSD tahun 2020 

adalah sebagai berikut: 

 

Kebijakan 1 : Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi 

Keunggulan, Berkeadilan (Equitable), dan Menjunjung Tinggi Keberagaman 

 

Kebijakan tersebut diimplementasikan kepada beberapa program dan kegiatan sebagai 

berikut. 

1) Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan 

berskala nasional dan internasional;  

2) Peningkatan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan pada tataran nasional, regional, 

dan internasional melalui pelibatan berbagai instansi, dunia usaha, dan industri;  

3) Peningkatan realisasi kerja sama akademik dengan berbagai lembaga di dalam dan luar 

negeri;  

4) Penciptaan atmosfir dan kultur akademik dalam proses pembelajaran. 

Upaya pengembangan pendidikan di FPSD disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020, serta  melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan 

kebijakan yang telah disusun oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kebijakan dalam 

bidang pendidikan dilaksanakan dengan berorientasi keunggulan, berkeadilan dan menjunjung 

tinggi keberagaman, sebagai upaya untuk mengembangkan mutu pendidikan khususnya dalam 



 

 

 

bidang disiplin ilmu pendidikan seni, desain dan film serta pendidikan disiplin ilmu seni, desain 

dan film yang bermutu, baik di tataran nasional, global, maupun internasional. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan, baik secara internal, mapun 

eksternal. Upaya peningkatan secara internal dilakukan dengan melakukan perbaikan dan 

pengembangan di dalam lembaga khususnya terkait peningkatan kualitas manajemen, perbaikan 

kurikulum, pemberian layanan serta berbagai perbaikan mulai dari proses penerimaan 

mahasiswa, proses pembelajaran, proses evaluasi dan kegiatan wisuda,  peningkatan kualitas 

Dosen, kualitas Tenaga Kependidikan, serta pemberian layanan akademik. Secara eksternal 

peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan melakukan berbagai kerjasama dengan 

instansi terkait atau lembaga-lembaga yang mendukung terhadap pengembangan pendidikan, 

khususnya pendidikan seni, desain dan film. 

Upaya pengembangan tersebut tetap dilandasi dengan pilar keimanan dan ketaqwaan, 

serta dengan memberi kesempatan kepada seluruh sivitas akademika secara profesional dan 

proporsional.  Proses pembelajaran di lingkungan FPSD mengacu kepada kurikulum 2013 

dengan perbandingan 40% kuliah teori dan 60% praktik. Namun sejak awal semester ganjil 

tahuan akademik 2019/ 2020 telah diberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2018, dan 

bersyukur sudah dapat di implementasikan dan berjalan pada semester ganjil yang lalu. 

 

❖ Pengembangan dan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akdemik. 

Sejak tanggal 2 April 2019, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) memiliki tiga 

departemen, yaitu Departemen Pendidikan Seni Rupa, Departemen Pendidikan Tari dan 

Departemen Pendidikan Musik, serta dua prodi baru yaitu Prodi Pendidikan Desain Komunikasi 

Visual (DKV), dan Prodi Film dan Televisi. 

Departemen Pendidikan Seni Rupa sudah terakreditasi dengan nomor SK 

5076/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, terhitung tgl 27 Desember 2017, dan Departemen 

Pendidikan Tari pada tanggal 6 Juni 2017 kembali Terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)  Nomor 1779/SK/BAN-

PT/Akred/VI/2017 dan  Departemen Pendidikan Musik terhitung tanggal 5 Maret 2019       telah 

memperoleh kareditasi A dari BAN PT, berdasarkan SK BANPT nomor: 

247/SK/BANPT/Akred/S/III/2019, sedangkan Prodi di DKV dan Film dan Televisi baru 



 

 

 

memperoleh akreditasi minimal untuk pendirian prodi baru. Adapun nilai akreditasi departemen 

yang ada di lingkungan FPSD adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini. 

 

TABEL 3.2 

NILAI AKREDITASI 

No 
Departemen/           

Program Studi 
Jenjang 

Nilai/ 

Peringkat 
Nomor SK Th SK Belaku s.d Ket. 

1 Pendidikan Seni 

Rupa 

S1 372/A 5076/SK/BAN-

PT/Akred/S/XII/2017 

2017 27/12//2022   

2 Pendidikan Tari S1 361/A Nomor 1779/SK/BAN-

PT/Akred/VI/2017. 

2017 6/6/2022   

3 
Pendidikan 

Musik 
S1 A 

247/SK/BANPT/Akred

/S/III/2019 
2019 5/3/2019  

4 

Prodi Desaian 

Komunikasi 

Visual 

S1 

Persyarat

an 

Minimal 

Akredita

si 

50/SK/BAN PT/Min-

Akred/S/III/2018 
2018   

5. 
Prodi Film dan 

Televisi 
S1 

Persyarat

an 

Minimal 

Akredita

si 

9/SK/BAN-PT/Min-

Akred/M/IV/2019 
2019   

6 Prodi Musik S1 

Persyarat

an 

Minimal 

Akredita

si 

Masih dalam proses  2020   

 

Berdasarkan nilai akreditasi yang diperoleh departemen-departemen di lingkungan 

FPSD, saat ini kualitasnya sudah sangat baik, akan tetapi masih harus dilakukan upaya 

peningkatan. Sesuai dengan target UPI bahwa 80% departemen yang ada di UPI harus 

terakreditasi A, untuk ini FPSD harus berupaya meningkatkan nilai akreditasi prodi desain 

Komunikasi Visual (DKV) dan prodi Flm dan Televisi. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas lembaga, serta mencapai salah satu indikator dalam IKU tahun 2019 serta 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan lulusan, dan untuk 

mendukung cita-cita Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yaitu menjadi World Class 

University. 


