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KATA PENGANTAR 

Penyusunan laporan Tengah Tahunan 2021 Fakultas Pendidikan Seni dan 

Desain (FPSD) ini merupakan gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021, serta hasil evaluasi dari 

pelaporan dengan sistem e-reporting.upi.edu. dan reaalisasi dari eplanning.upi.edu 

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 2021. Dalam laporan ini disampaikan pula berbagai kegiatan yang tidak 

secara langsung mendukung ketercapaian IKU dimaksud. Di dalam Bab III 

disampaikan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi capaian kinerja dan realisasi 

anggaran, di mana setiap indikator kinerja dilakukan analisis capaian kinerja 

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara 

realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai pertengahan 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. Pada Bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja unit kerja serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. 

Sebagai upaya untuk merealisasikan capaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) tahun 2021, FPSD melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan 

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

dalam 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 
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kesempatan kepada seluruh sivitas akademika secara profesional dan proporsional. 

Selain itu sebagai langkah untuk melakukan implementasi Tridharma Perguruan 

Tinggi, kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 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 sedang berkembang. Sebagai upaya menciptakan kampus yang dinamis, 

menghantarkan mahasiswa menjadi insan berprestasi, kreatif, dan berdaya saing, 

maka FPSD melakukan berbagai kerjasama dengan institusi  dan perguruan tinggi 

lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Upaya untuk 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) terus dimanfaatkan, 

sehingga FPSD kini dapat berkembang dan memberikan kontribusi pada 

masyarakat khususnya dalam bidang seni dan pendidikan seni. 

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan pula bahwa kondisi pandemi covid-

19 yang masih terjadi sampai saat telah memaksa keadaan untuk merestrukturisasi 

perencanaan, dan telah pula memengaruhi keseluruhan upaya pencapaian target 

kinerja. Namun demikian, seperti yang disampaikan pada bagian sebelumnya, 

sampai pertengahan tahun 2021 ini FPSD telah dapat melaksanakan keseluruhan 

upaya dalam pencapaian visi misi fakultas maupun mendukung pencapaian target 

kinerja universitas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada 

kita semua dalam upaya mewujudkan UPI sebagai World Class University dan 

leading and Outstanding. Aamiin. 

Bandung,    Juli 2021 

Dekan, 

 

 

 

 

Dr. Zakarias S. Soeteja, M.Sn. 

NIP  196707241997021001  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) terus berupaya untuk mengembangkan dan 

melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam 

rencana Induk Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021. 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. Selain ini FPSD terus melakukan 

berbagai kegiatan untuk menguatkan peran UPI di masyarakat dalam bidang seni budaya, 

desain, dan film, melalui langkah-langkah strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra FPSD 

2021-2025 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 2021, merupakan bagian dari IKU UPI tahun 2021, 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 2021. 

1. Visi FPSD UPI 

Visi FPSD UPI adalah: 

“Menjadi fakultas pelopor dan unggul dalam disiplin ilmu pendidikan seni dan desain serta 

pendidikan disiplin ilmu seni dan desain 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 sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar nasional dan 

internasional; 

b. Mengembangkan ilmu pendidikan dan disiplin ilmu seni dan desain yang berlandaskan 

pada pilar keimanan dan ketaqwaan, berkualitas unggul, profesional dan berwawasan 
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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 dan desain yang dapat meningkatkan kemaslahatan 

kehidupan masyarakat; serta 

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

internasional dalam bidang pendidikan dan disiplin seni dan desain 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 dan desain, dan pendidikan 

disiplin ilmu seni dan desain 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 dan desain serta disiplin ilmu 

seni dan desain 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 dan desain yang mampu bersaing di tingkat regional dan internasional. 
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BAB II 

PERENCAANAN KINERJA  

 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FPSD, pelaksanaan program sampai 

pertengahan tahun 2021 mengacu pada prioritas pengembangan universitas untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan oleh UPI.  Dari sekian banyak 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 46 indikator kinerja, baik di tingkat fakultas 

maupun departemen/ program studi (prodi). 

 Untuk melihat rencana Indikator Utama (IKU) tahun 2021 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: 2021 

     

No Indikator Kinerja Satuan 
Target UPI 

Tahun 2021 

Unit Kerja 

Target 
Tahun 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Rasio Dosen dan Mahasiswa Rasio 20 20 

2 Persentase mata kuliah yang mengunakan 

pembelajaran daring (blended learning) 
% 70 70 

3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi % 55 55 

4 Persentase keterserapan lulusan % 80 80 

5 Presentasi kelulusan mahasiswa PPG % 82.50 82.50 

6 Jumlah kelas berbahasa pengantar internasional Kelas 75 6 

7 Persentase jumlah mahasiswa asing % 1 1 

8 
Persentase mahasiswa yang mengikuti student 

mobility 
% 1.25 1.25 

9 Presentase prodi yang menerapkan pembelajaran 

Merdeka Belajar 
% 60 60 

10 Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu % 62 62 
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11 Persentase dosen yang memperoleh rekognisi 

internasional 
% 6.5 6.50 

12 Jumlah dosen yang mengikuti lecturer 

exchange/visiting scholar 
Dosen 40 3 

13 Persentase dosen asing % 3.5 3.50 

14 Jumlah jurnal terbitan UPI yang 

terakreditasi/terindeks nasional 
Jurnal 45 4 

15 Jumlah sitasi per-dosen Rasio 62 62 

16 Jumlah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal bereputasi 
Artikel 4300 54 

17 
Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat 

rekognisi internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen. 

Rasio 0.75 0.75 

18 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Mahasiswa 1500 115 

19 Jumlah Produk Inovasi Produk 300 23 

20 
Jumlah pameran/konser/pertunjukan IPTEK, seni 

dan budaya, serta penyelenggaraan forum ilmiah 
Kegiatan 75 6 

21 Jumlah Hak Kekayaan Intelektual HKI 925 4 

22 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen Mahasiswa 850 66 

23 
Jumlah luaran hasil PkM yang berhasil mendapat 

rekognisi internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen. 

Rasio 0.1 0.01 

24 
Jumlah kelompok mahasiswa yang didanai pada 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
Kelompok 100 4 

25 Jumlah mahasiswa yang berprestasi Mahasiswa 75 6 

26 Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang menjadi 

wirausaha 
% 2000 154 

27 
Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan 

kurang dari 3 bulan 
% 76 76 

28 Jumlah lembaga eksternal yang bekerjasama dalam 

pengembangan mahasiswa dan/atau lulusan 
Lembaga 250 20 

29 Persentase dosen berkualifikasi Doktor % 50 50 

30 Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar % 10 10 

31 Presentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala % 41 41 

32 Persentase pegawai yang menjadi anggota asosiasi 

profesi 
% 30 30 

33 
Persentase dosen yang memiliki sertifikat 

kompetensi 
% 40 40 

34 Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan 

praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja 
% 10 10 

35 Jumlah sumber daya manusia yang memperoleh 

penghargaan/award 
Orang 2   

36 
Jumlah laboratorium terakreditasi dan mendukung 

inovasi 
Laboratorium 8 1 
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37 Jumlah laboratorium microteaching Laboratorium 8 1 

38 Jumlah smart classroom Kelas 8 1 

39 Jumlah IGU Rp 40.000.000.000 3? 

40 Jumlah kerja sama SPK 1000 4 

41 Jumlah dosen yang mengajar di sekolah Dosen 50 4 

42 

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang 

menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di 

luar kampus 

% 32 32 

43 
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di 

kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu 

(QS100 by subject) 

% 20 20 

44 Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di 

dunia industri 
% 20 20 

45 
Persentase dosen membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 

% 20 20 

46 

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang 

menggunakan metode pembelajaran pemecahan 

kasus (case method) atau pembelajaran kelompok 

berbasis projek (team-based project) sebagai 

sebagian bobot evaluasi 

% 50 50 

 

 

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. 



 

 
 

6 LAPORAN TENGAH TAHUNAN  FPSD 

2020 

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya (SDM, administrasi umum, 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.  

  

Namun demikian oleh karena diperlukan penyesuaian pada masa Pandemi Covid-19, maka 

kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tidak seutuhnya dapat teralisasi, oleh karena harus 

fokus pada upaya penyesuaian dimaksud. Sauah hampir berjalan dua tahun lebih kondisi 

pandemi ini mempersulit dan menghambat dalam segala bidang, sehingga hampir semua 

lembaga pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya penanganan dan kegiatan lebih 

pada penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus covid 19. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA 

Rencana Indikator Kinerja Utama (IKU) FPSD tahun 2021, kurang lebih 30%  

bertambah dari IKU 2020. Berdasarkan rencana capaian kinerja pada IKU tahun 2021 dan 

realisasi  capaian sampai pertengahan tahun 2021, 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 2021.  

Untuk melengkapi penjelasan mengenai pencapaian IKU FPSD, dalam laporan 

tahunan ini dilampirkan beberapa informasi, baik menyangkut informasi akademik, 

kemahasiswaan, kepegawaian, maupun  keuangan. Data yang diperoleh berdasarkan hasil 

rekapitulasi dari beberapa program studi serta hasil dari laporan yang telah diinput ke dalam 

apilkasi melalui laman http://e-reporting.upi.edu yang kemudian di rekapa dalam rencana 

aksi dan realisasi pada http://eplanning.upi.edu. Dari data hasil capaian kinerja ini, 

dilakukan analisis capaian kinerja di lingkungan  FPSD yang sesuai target dan capaian pada 

akhir tahun 2021. 

Selain itu, sebagai bahan untuk menghitung capaian kinerja sampai pertengahan 

tahun 2021 baik secara akumulasi, rasio, dan presentase antara lain adalah: 

• Program Studi (prodi) yang ada di lingkungan FPSD sebanyak 6, yaitu; Prodi Pendidikan 

Seni Rupa; Prodi Pendidikan Seni Tari; Prodi Pendidikan Musik; Prodi Desain 

Komunikasi Visual (DKV); Prodi Film dan Televisi (FTV); dan Prodi Musik. 

• Jumlah pegawai yang tergabung di FPSD sebanyak 104 orang, dengan pembagian 76 

orang tenaga dosen, dan 28 orang tenaga kependidikan. 

• Jumlah mahasiswa aktif 1,830  orang dengan rincian 

a. Prodi Pendidikan Seni Rupa = 409 Mahasiswa 

b. Prodi Pendidikan Seni tari = 434 Mahasiswa 

c. Prodi Pendidikan Musik = 446 Mahasiswa 

d. Prodi Desain Komunikasi Visual = 294 

e. Prodi Film dan Televisi = 183 

f. Prodi Musik = 64 

http://e-reporting.upi.edu/
http://eplanning.upi.edu/
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Secara keseluruhan jumlah mahasiswa aktif ditambah cuti kuliah dan tidak kontrak 

kredit total berjumlah 1861 orang mahasiswa. 

• Jumlah lulusan wisuda gelobamg 1 sebanyak 20 orang dan wisuda gelombang 2 

sebanyak 64 orang. 

 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama  FPSD Tahun 2021  

Tabel 3.1 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UPI Tahun 

2021 

Unit Kerja 

Target 

Tahun 

2021 

Capaian 

s.d Juni 

tahun 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Rasio Dosen dan Mahasiswa Rasio 20 20 1:20 

2 

Persentase mata kuliah yang 

mengunakan pembelajaran daring 

(blended learning) 

% 70 70 100% 

3 
Persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi 
% 55 55 26% 

4 Persentase keterserapan lulusan % 80 80 80% 

5 Presentasi kelulusan mahasiswa PPG % 82.50 82.50 0% 

6 Jumlah kelas berbahasa pengantar 

internasional 
Kelas 75 6 7 

7 Persentase jumlah mahasiswa asing % 1 1  0,16% 

8 Persentase mahasiswa yang mengikuti 

student mobility 
% 1.25 1.25 0,2% 

9 Presentase prodi yang menerapkan 

pembelajaran Merdeka Belajar 
% 60 60 99% 

10 
Persentase kelulusan mahasiswa tepat 

waktu 
% 62 62 10,9% 

11 Persentase dosen yang memperoleh 

rekognisi internasional 
% 6.5 6.50 6,6% 

12 Jumlah dosen yang mengikuti lecturer 

exchange/visiting scholar 
Dosen 40 3 3 

13 Persentase dosen asing % 3.5 3.50 3,3%  

14 Jumlah jurnal terbitan UPI yang 

terakreditasi/terindeks nasional 
Jurnal 45 4  0 

15 Jumlah sitasi per-dosen Rasio 62 62 1:77 
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16 Jumlah artikel hasil penelitian yang 

dipublikasikan pada jurnal bereputasi 
Artikel 4300 54 87 

17 

Jumlah keluaran penelitian yang 

berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen. 

Rasio 0.75 0.75 1:5  

18 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

penelitian 
Mahasiswa 1500 115 115 

19 Jumlah Produk Inovasi Produk 300 23 17 

20 

Jumlah pameran/konser/pertunjukan 

IPTEK, seni dan budaya, serta 

penyelenggaraan forum ilmiah 

Kegiatan 75 6  32 

21 Jumlah Hak Kekayaan Intelektual HKI 925 4 19 

22 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

PkM dosen 
Mahasiswa 850 66 22 

23 

Jumlah luaran hasil PkM yang berhasil 

mendapat rekognisi internasional atau 

diterapkan oleh masyarakat per jumlah 

dosen. 

Rasio 0.1 0.01  1:8 

24 

Jumlah kelompok mahasiswa yang 

didanai pada Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) 

Kelompok 100 4  0 

25 Jumlah mahasiswa yang berprestasi Mahasiswa 75 6 8 

26 Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan 

yang menjadi wirausaha 
% 2000 154  26 

27 
Persentase lulusan yang mendapatkan 

pekerjaan kurang dari 3 bulan 
% 76 76 100% 

28 
Jumlah lembaga eksternal yang 

bekerjasama dalam pengembangan 

mahasiswa dan/atau lulusan 

Lembaga 250 20 6 

29 Persentase dosen berkualifikasi Doktor % 50 50 36,8% 

30 
Persentase dosen dengan jabatan Guru 

Besar 
% 10 10 2.6% 

31 Presentase dosen dengan jabatan Lektor 

Kepala 
% 41 41 34,2% 

32 Persentase pegawai yang menjadi 

anggota asosiasi profesi 
% 30 30 51% 

33 Persentase dosen yang memiliki 

sertifikat kompetensi 
% 40 40 92,1% 

34 
Persentase dosen tetap yang berasal dari 

kalangan praktisi profesional, dunia 

industri, atau dunia kerja 

% 10 10  6,8% 

35 Jumlah sumber daya manusia yang 

memperoleh penghargaan/award 
Orang 2   9 
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36 Jumlah laboratorium terakreditasi dan 

mendukung inovasi 
Laboratorium 8 1  0 

37 Jumlah laboratorium microteaching Laboratorium 8 1 1 

38 Jumlah smart classroom Kelas 8 1  0 

39 Jumlah IGU Rp 40.000.000.000 3 2jt 

40 Jumlah kerja sama SPK 1000 4 45 

41 Jumlah dosen yang mengajar di sekolah Dosen 50 4 29 

42 

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang menghabiskan paling sedikit 20 

(dua puluh) sks di luar kampus 

% 32 32  0 

43 

Persentase dosen yang berkegiatan 

tridarma di kampus lain, di QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS100 by 

subject) 

% 20 20 25% 

44 Persentase dosen yang bekerja sebagai 

praktisi di dunia industri 
% 20 20 25% 

45 

Persentase dosen membina mahasiswa 

yang berhasil meraih prestasi paling 

rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) 

Tahun Terakhir 

% 20 20 21% 

46 

Persentase mata kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang menggunakan metode 

pembelajaran pemecahan kasus (case 

method) atau pembelajaran kelompok 

berbasis projek (team-based project) 

sebagai sebagian bobot evaluasi 

% 50 50 80% 

 

 

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 yang lalu. 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) Rasio Dosen:Mahasiswa 

• Rasio dosen dan mahasiswa di lingkungan FPSD sepertinya tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, karena karakter dan jenis program studi yang 
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kecenderungan banyak kelas kelas individual. Namun demikian FPSD 

memperoleh rata-rata rasio antara dosen dan mahasiswa 1:20 (satu 

berbanding 20) seperti halnya yang ditagetkan pada IKU Universitas. 

• Sampai pertengah tahun 2021, rasio tersebut di atas sudah sesuai dengan 

target aksi yang di rencanakan yaitu 1:20. 

2) Presentase mata Kuliah yang Menggunakan Pembelajaran Daring (Blended 

Learning) 

• Rencana targaet aksi pada  IKU 2021 FPSD untuk  Presentase mata Kuliah 

yang Menggunakan Pembelajaran Daring (Blended Learning) seperti target 

yang ditetapkan Universitas yaitu sebanyak 70%. 

• Meskipun pada Triwulan I (Januari – Maret) target tersebut baru mencapai 

10%, namun di akhir Tri Wulan II (April – Juni) / pertengah tahun 2021 

target dimaksud sudah mencapi 100%. 

• Hal ini terjadi karena kewajiban dan tuntutan proses belajar mengajar dalam 

kondisi Pandemi serta sesuai arahan dari pimpinan Universitas bahwa 

Pembelajaran harus dilakukan secara Daring, maka semua pelaksaan PBM 

dilakukan secara daring atau blended  learning. 

• Hal lain yang menjadi motivasi untuk melaksanakan proses ini adalah sudah 

menjadi kebiasaan bahwa dengan waktu kurang lebih dua tahun kondisi dan 

situasi Pandemi menuntut akan hal ini ‘ala bisa karena biasa’. 

 

3) Presentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan presentase lulusan bersertifikat 

kompetensi sebanyak 55% seperti target yang di rencanakan oleh 

Universitas.  

• Di dalam  rencana aksi dan realisasi dari IKU FPSD tahun 2021 pada 

triwulan I sebanyak 10% dan tercapai 11%. Pada triwulan II merencanakan 

sebanyak 15% dan itupun tercapai sebanyak 15%. Sampai pertengahan 

tahun 2021 FPSD telah memperoleh sebanyak 26% sesuai dengan rencana. 
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• Berdasarkan hal di atas, maka rencana target yang di disusun dalam rencana 

aksi FPSD sudah mencapai target.   

• Untuk mencapai target keseluruhan sebanyak 55%, FPSD akan 

mengupayakan realisasinya pada triwulan berikutnya, sehingga seluruh 

target yang ditentukan mudah-mudahan akan tercapai bahkan bisa melebihi 

target yang ditentukan. 

• Seperti pada tahun 2020 target yang direncanakan  lulusan yang bersertifikat 

kompetensi, telah berhasil melebihi dari yang direncanakan, yang memiliki 

sertifikat kompetensi sebanyak 7 orang yaitu dari Program Studi DKV atas 

nama Muhammad Rizkal Andira dan Dino Fazarino Hiero dengan jenis 

kompetensi di bidang Animasi 3D, dan 5 orang lulusan dari Departemen 

Pendidikan Seni Tari. dan akan terus berupaya untuk meningkatkanya lagi 

sesuai dengan rencana target yang akan datang. 

• Adapun program yang sedang disusun untuk mencapai target tersebut yaitu 

dengan membuat lembaga sertifikat keahlian khususnya bidang seni dan 

budaya. 

 

4) Presentase Keterserapan Lulusan 

• Target indikator presentase keterserapan lulusan  baru di tentukan pada tahun 

2021, dan pada tahun tahun sebelumnya belum di rencanakan. 

• Universitas merencanakan target hal ini sebanyak 80%, dan FPSD juga 

menyesuaikan dengan terget yang direncanakan oleh universitas yaitu sebanyak 

80%. 

• Di dalam rencana aksi, FPSD tidak secara langsung merealisasikan target yang 

ditentukan secara keseluruhan, namun, secara bertahap dalam pembagian 

triwulan dari I s.d IV yaitu di bagi 4, sehingga setiap triwulan merencanakan 

sebanyak 20%. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 setiap triwulan sudah mencaoai target yang 

ditentukan, sehingga pada akhir bulan Juni target sudah tercaoai sebanyak 80%. 

Hal ini terbukti bahwa setiap lulusan dari FPSD selalu bekerja baik dalam 
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sebuah lembaga pendidikan maupun non pendidikan tempat kursus seni 

kemudian bidang seni yang berlatar belakan sebagai pendidik selalu ditunggu 

dan dicari. 

 

5) Presentase Kelulusan Mahasiswa PPG 

• Target presentase kelulusan mahasiswa PPG, FPSD merencanakan seperti yang 

ditagertkan oleh universitas yaitu sebanyak 82,50%. 

• Di dalam rencana aksi, FPSD tidak secara langsung merealisasikan target yang 

ditentukan secara keseluruhan, namun, secara bertahap dalam pembagian 

triwulan dari I s.d IV yaitu di bagi 4, sehingga setiap triwulan merencanakan 

sebanyak 20% sampai triwulan III dan pada triwulan IV sebanyak 22.50%. 

• Namun rencana tersebut di atas sampai pertengahan tahun 2021 masih belum 

bisa terealisasi. Hal ini karena program PPG di FPSD masih belum optimal 

dalam pelaksanaan programnya bahakan belum ada. 

 

6) Jumlah Kelas Berbahasa Pengantar Internasional 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan Jumlah kelas berbahasa pengantar 

internasional sebanyak 6, sedangkan universitas sendiri merencanakan 

sebanyak 75.  

• Di dalam  rencana aksi dan realisasi dari IKU FPSD tahun 2021, target ini di 

bagi ke dalam 4 tri wulan, dengan pembagian: triwulan I belum sebanyak 1, 

triwulan II sebanyak 1, triwulan III sebanyak 1, dan triwulan IV sebanyak 3. 

• Pada triwulan I dan II ternyata target sudah melebihi dari rencana yaitu 

sebanyak 7, sehingga samapai pertengahan tahun 2021 telah mencapai realisasi 

sebanyak 7. 

• Dari target yang sudah dicapai tersebut ternyata diperoleh dari mata kuliah 

bahasa inggris dengan pengajar dari prodi itu sendiri, 

• Apabila melihat target capaian ini, ke depannya FPSD akan merencanakan 

target lebih banyak lagi, dengan harapan beberapa mata kuliah di luar bahasa 

inggris juga menggunakan bahasa pengantar internasional. 
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7) Presentase Jumlah Mahasiswa Asing 

• Pada rencana tagert capaian presentase jumlah mahasiswa asing, meskipun hanya 

sedikit dan sesuai dengan target yang direncanakan universitas sebanyak 1 %, 

sampai pertengahan tahun 2021 FPSD berhasil memperoleh satu orang 

Mahasiswa dari Polandia, sehingga target baru tercapai sekitar 0,16%. 

• Salah satu penyebab kesulitan belum tercapainya target ini karena sirtuasi dan 

kondisi masa pandemi yang masih terus meningkat sampai akhir-akhir ini. 

Sehingga memepengaruhi terhadap minat dari calaon mahasiswa asing yang 

ingin bergabung di lingkungan UPI maupun di FPSD. 

• Namun demikian, FPSD masih mencoba merencanakan target tersebut pada 

triwulan IV, dan semoga hal ini bisa tercapai, dan situasi kondisi pandemi sudah 

dapat berkurang bahkan sudah tidak ada lagi. 

• Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah mahasiswa asing sebanyak 3 orang. 

Sampai akhir tahun 2020 target ini dapat dicapai 6 orang mahasiswa atas nama 

Mohamad Firdaus Bin Ahmad Burhan dan Norjasmin Binti Suhaimi, keduanya 

dari Malaysia yang mengikuti pendidikan di Departemen Pendidikan Seni Rupa 

FPSD. Dan 4 orang mahasiswa lagi yang memilih Program Studi FTV namun 

sampai saat ini masih menunggu konfirmasi tentang Nomor induknya. 

 

8) Presentase Mahasiswa yang Mengikuti Student Mobility 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan presentase mahasiswa yang mengikuti 

student mobility sebanyak 1.25 % seperti target yang di rencanakan oleh 

Universitas.  

• Di dalam  rencana aksi dan realisasi dari IKU FPSD tahun 2021 pada triwulan I 

belum direncanakan karena masih sulit untuk memperoleh link dan kerjasama 

dengan lembaga perguruan tinggi di luar. Pada triwulan II masih belum 

direncanakan, namun ternyata kesempatan muncul dan memperoleh sebanyak 2 

orang mahasiswa dari Prodi DKV atas nama 1803791 - DIANDRA AISYAH 

INDRIANTRI yang diterima di University of Pecs – Hunggaria, 1807824 - 
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EMILLY ADARA MEDINA yang diterima di University of Leicester – Amerika 

Serikat. 

• Dari dua orang mahasiswa tersebut berarti sampai pertengahan tahun 2021 FPSD 

telah memperoleh sebanyak 0,2 % meskipun tidak di rencanakan samapai 

pertengahan tahun ini tetapi untuk mencapai target yang direncanakan dalam satu 

tahun, FPSD baru akan terus berupaya merealisasikan dan menambah pada 

triwulan III dan IV. 

• Salah satu program yang memberikan konstribusi pencapaian target ini adalah 

terpilihnya mahasiwa dari prodi di atas dalam Indonesian Internasional Student 

Mobility Award (iisma). 

 

9) Presentase Prodi yang Menerapkan Pembelajaran Merdeka Belajar 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan presentase Prodi yang menerapkan 

pembelajaran Merdeka Belajar sebanyak 60% seperti target yang direncanakan 

oleh universitas. 

• Di dalam perencanaan dan realisasi. FPSD tidak secara langsung sebanyak 60%, 

tetapi di bagi ke dalam 4 triwulan, triwulan I sebanyak 10%, triwulan II 20%, 

triwulan III 10% dan triwulan IV sebanyak 20%. 

• Realisasi pada triwulan I tercapai sebanyak 66% dan triwulan II tercapai 33%, 

sehingga, sampai pertengahan  tahun 2021 sudah mencapai target sebanyak 99% 

yang berarti sudah melebihi target yang direncanakan. Hal ini karena, 

keberhasilan program studi pendidikan, Seni Rupa, Seni Tari dan Musik telah 

mengembangkan dan menyelenggarakan program yang di canangkan oleh 

Pemerintah yaitu MBKM, dan terlakasana dengan baik. 

• Pencapaian target secara keseluruhan akan direncanakan dan direalisasikan pada 

triwulan berikutnya, dan FPSD sangat optimis untuk dapat memenuhi target 

yang direncanakan jika melhat ketercapaian target sampai pertengahan tahun 

2021. 
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• Pada IKU tahun 2020 target ini baru direncanakan. Dan bersyukur dari tagret 

yang direncanakan sebanyak 100 orang mahasiswa tercapai sebanyak 144 orang 

melebihi target yang ditentukan. 

• Tercapainya target di atas merupakan hasil dan pengaruh dan program kerjasa 

sama dengan beberapa lembaga pendidikan atau perguruan tinggi lain dan hal 

inipula yang menjadi bekal optimis dari FPSD untuk terus memenuhi bahkan 

melebihi target yang direncanakan. 

 

10) Presentase Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan presentase kelulusan mahasiswa tepat 

waktu sebanyak 62% seperti target yang direncanakan oleh universitas. 

• Di dalam perencanaan dan realisasi. FPSD tidak secara langsung sebanyak 

62%, tetapi di bagi ke dalam 3 triwulan, triwulan I sebanyak 20%, triwulan II 

20%, dan triwulan III 22%, sedangkan triwulan IV tidak direncanakan 

mengingat proses sidang dan wisuda sudah tidak direncanakan oleh universitas. 

• Realisasi pada triwulan I tercapai sebanyak 4 orang mahasiswa dan triwulan II 

tercapai 3 orang mahasiswa, sehingga, sampai pertengahan  tahun 2021 sudah 

mencapai target sebanyak 10,9% dengan perhitungan jumlah mahasiswa tepat 

waktu dibagi jumlah lulusan di kali 100%, dan hal ini berarti belum mencapai 

target yang direncanakan. 

• Pencapaian target secara keseluruhan akan direncanakan dan direalisasikan 

pada triwulan III,  

• Presentasi target capaian FPSD untuk mahasiswa lulus tepat waktu  tahun 2019 

sebesar 60%, sedangkan realisasi capaian sampai bulan Desember 2019 sebesar 

61%. Angka tersebut diperoleh dari akumulasi Jumlah lulusan tepat waktu 

sebanyak 176 orang dibagi jumlah lulusan dalam setahun sebanyak 280 orang, 

maka 176/ 280 = 61. 

• pada tahun 2018 sampai bulan Juni 2018 terjadi penurunan yaitu 43%, 

walaupun pada bulan Desember 2018 kembali terjadi kenaikan sebesar 52,91%, 

namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80%. 
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• Penyebab terjadinya peningkatan presentase jumlah lulusan tepat waktu adalah 

terlibatnya dosen Pembimbing Akademik dalam memberikan motivasi kepada 

para mahasiswa untuk lebih fokus belajar, serta adanya semester padat yang 

sangat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan lebih cepat. 

Selain itu proses sidang dan wisuda menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa 

pada semester akhir. 

 

11) Presentase Dosen yang Memperoleh Rekognisi Internasional 

• Pada rencana tagert capaian presentase dosen yang memperoleh rekognisi 

internasional, FPSD merencanakan sebanyak 6.5% seperti yang direncanakan 

oleh universitas. 

• Di dalam perencanaan dan realisasi. FPSD tidak secara langsung sebanyak 

6.5%, bahkan baru direncanakan mulai triwulan II yaitu sebanyak 3%, dan 

triwulan ke II sebanyak 3.5%. Realisasi pada triwulan I berhasil sebanyak 3,5% 

dan realisasi pada triwulan II baru tercapai sebanyak 3.1%, sehingga sampai 

pertengahan tahun 2021 target tercapai sebanyak 6,6% 

• Salah satu penyebab kesulitan ini karena sirtuasi dan kondisi masa pandemi 

yang masih terus meningkat sampai akhir-akhir ini, sehingga mempengaruhi 

kesulitan untuk mencari link dan kerjasama terutama dengan instansi dan 

lembaga pendidikan di luar negeri. 

• Namun demikian, FPSD masih mencoba merencanakan target tersebut pada 

triwulan III dan mungkin juga pada triwulan IV, sehingga target yang 

direncanakan mudah-mudahan dapat terealisasi dengan baik. 

• Pada tahun 2020 FPSD menargetkan sebanyak 10 orang Dosen yang diakui 

secara internasional meskipun ditahun sebelumnya belum ditargetkan. Sampai 

akhir tahun 2020 FPSD berhasil memperoleh 11 orang dosen dari Departemen 

Pendidikan Seni Rupa atas nama Drs. Harry Sulistianto, M.Sn., yang diakui 

oleh Republik Korea melalui kegiatan International Invitational Poster 

Exhibition. serta yang lainnya dari Deparetemen Pendidikan Seni tari 4 orang, 

1 orang dari DKV, dan 3 orang dosen dari FTV. 
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12) Jumlah Dosen yang Mengikuti Lecturer Exchange/ Visiting Scholar 

• Rncana tagert capaian jumlah dosen yang mengikuti lecturer exchange/ visiting 

schollar, FPSD merencanakan sebanyak 3 orang sedangkan universitas 

merencanakan sebanyak 40 orang dosen. 

• Di dalam perencanaan dan realisasi. FPSD tidak secara langsung sebanyak 3 

orang dosen dan baru direncanakan mulai triwulan I yaitu sebanyak 1 orang, 

dan triwulan ke II sebanyak 2 orang. Realisasi pada triwulan II sudah tercapai 

sebanyak 3 orang atas nama Irvan Satya Prana, S.ST., M.Ds. ke UNM, Ria 

Sabaria, S.Pd., M.Pd. ke Universitas Jakarta, dan Nala Nandana Undiana, S.Pd., 

M.A ke Department of Intermedia University of Arts in Poznan. 

• Apabila melihat dari rencana setiap triwulan sebenanya FPSD sudah melebihi 

target dari yang direncanakan, sehingga sampai pertengahan tahun 2021 target 

sudah melebihi, namun karena proses target kinerja sampai satu tahun, maka 

akan terus berupaya supaya pada triwulan berikutnya dapat bertambah banyak. 

 

13) Presentase Dosen Asing 

• Rencana tagert capaian presentase dosen asing FPSD sebanyak 3.5% seperti 

target capaian universitas.  

• Sampai pertengahan tahun 2021 baru tercapai sebanyak 3 orang dosen yaitu 

Krzysztof Łukomski dari Polandia untuk memberikan perkuliahan di Prodi 

FTV; Son Yae Ran dalam perkuliahan di Departemen Pendidikan Seni Tari; 

dan Parka Nahoon dalam perkuliahan di Departemen Pendidikan Seni Tari, 

sehingga apabila di akumulasi kan dalam penjumlahan secara presentase sudah 

memperoleh sebanyak 3,3%. 

• Salah satu penyebab belum tercapainya target dimaksud ini karena sirtuasi dan 

kondisi masa pandemi yang masih terus meningkat sampai akhir-akhir ini, 

sehingga mempengaruhi terhadap proses dan kesulitan untuk bisa hadir atau 

berkunjung ke lembaga kita. 
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• Tercapainya target di atas adalah masih seperti pada target capaian di tahun 

2020, karena kontraknya masih berjalan sampai dengan tahun 2022. 

 

14) Jumlah Jurnal Terbitan UPI yang Terakreditasi/ Terindeks Nasional 

• Pada tahun 2021 universitas menargetkan jumlah jurnal terbitan UPI yang 

terakreditasi/ terindeks nasional sebanyak 45, sedangkan FPSD hanya 

menargetkan sebanyak 4 jurnal. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target dimaksud masih belum dapat terealisasi. 

Hal ini sebenarnya masih dalam proses menuju ke terakreditasi/ terindeks dan 

samapi saat ini beberapa jurnal yang diterbitkan oleh beberapa Prodi di FPSD 

baru mendapatkan ISSN saja. 

• Apabila melihat produktivitas dari beberapa dosen sudah cukup aktif dalam 

membuat karya tulis ilmiah, hanya belum memberikan laporan ke prodi atau ke 

unit apakah di terbitkan ke dalam jrunal terakreditasi atau tidak.   

• 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 sampai akhir tahun 

2020 terget tersebut telah berhasil mencapai sebanyak 19 Jurnal terindeks Sinta.  

 

15) Jumlah Sitasi per-Dosen 

• Pada tahun 2021, FPSD menargetkan Jumlah Sitasi per-Dosen sebanyak 62 

secara rasio, seperti yang direncanakan juga oleh universitas sebanyak 62. 

• Capaian pada triwulan I sebanyak 1982, dan triwulan II sebanyak 3134 dari 

beberapa dosen dan beberapa karya ilmiah yang telah di terbitkan baik secara 

nasional maupun internasional. 

• Dari jumlah tersebut di atas jika di hitung secara rasio maka hasilnya adalah 

5116 dibagi jumlah dosen maka perbandingannya sekitar 1:77. Dari hasil 

perhitungan tersebut menandakan bahwa target sudah tercapai bahkan melebihi 

dari rencana selama satu tahun. 
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• Untuk menambah capaian sampai akhir tahun FPSD yakin akan tersu 

berkembang jika melihat capaian sampai pertengahan tahun ini. 

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

sebanyak 500. Sampai akhir tahun 2020 belum bertambah dari tahun 

sebelumnya yaitu sebanyak 78 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. 

 

16) Jumlah Artikel Hasil Penelitian yang Dipublikasikan pada Jurnal Bereputasi 

• Pada tahun 2021 universitas menargetkan jumlah jurnal artikel hasil penelitian 

yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi sebanyak 4300, sedangkan FPSD 

hanya menargetkan sebanyak 54 artikel. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target dimaksud sudah terealisasi dengan baik 

bahkan melebihi rencana yang di tentukan dalam setiap triwulan, di mana dalam 

satu tahun (empat triwulan) sebanyak 54 artikel, sementara sampai triwulan II 

sudah mencapai sebanyak 87 artikel. 

• Tercapainya target tersebut di atas, adalah pengaruh dari kegiatan seminar 

internasional yang diselenggarakan oleh FPSD yaitu Internastional Arts and 

Design of Education (ICADE), dan setiap dosen di FPSD sebagian besar turut 

serta sebagai presenter dengan membuat artikel karya ilmiahnya. Dari artikel 

artikel yang masuk kemudian dibuat menjadi satu proceding yang diterbitkan 

oleh Altantis Press dari negara Belanda. 

 

17) Jumlah Keluaran Penelitian yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional 

atau Diterapkan oleh Masyarakat per Jumlah Dosen 

• Pada tahun 2021 universitas menargetkan jumlah keluaran penelitian yang 

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen  sebanyak 0.75 dalam bentuk rasio per dosen, sedangkan FPSD 

menargetkan seperti yang ditargetkan oleh universitas. 
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• Sampai pertengahan tahun 2021 target dimaksud sudah terealisasi dengan 

menghasilkan 2 hasil penelitian pada triwulan I dan 2 penelitian pada triwulan 

II, sehingga ketika di akumulasi menjadi skala rasio adalah 4 dibagi jumlah 

dosen (76) di kali 100% = 5,2%, dengan asumsi rasio sebanyak 1:5 

• Pada target IKU tahun sebelumnya indikator ini masih belum di rencanakan. 

   

18) Jumlah Mahasiswa yang Terlibat dalam Penelitian 

• Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya indikator ini tidak ditargetkan, tetapi 

dalam beberapa kegiatan terdapat beberapa mahasiswa yang sudah dilibatkan 

secara langsung dalam penelitian dosen, sehingga pada tahun 2021 FPSD 

menargetkan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian dosen 

sebanyak 115. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target dimaksud sudah tercapai dengan baik, 

hal ini kita ambil dari keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang telah 

berjalan sejak semester ganjil di tahun 2020. 

• Selain itu tercapainya tagert ini disebabkan keterbukaan para dosen untuk 

melibatkan mahasiwa dalam penelitiannya, selain memebantu dalam proses 

juga sekaligus memeberikan pengalaman dalam mata kuliah yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

19) Jumlah Produk Inovasi 

• Pada tahun 2021 FPSD merencanakan target Jumlah produk inovasi sebanyak 

23, dari target universitas sebanyak 300. Dan pada tahun ini FPSD merencakan 

target dimaksud, karena berdasarkan hasil capaian pada tahun 2020 meskipun 

pada tahun 2020 FPSD tidak menargetkan jumlah Inovasi, namun sampai akhir 

tahun 2020 FPSD telah berhasil memperoleh jumlah inovasi sebanyak 10 

diantaranya: Bamboo Mask, World Dance Day, Rebranding Destinasi Wisata 

Waduk Darma Kuningan, dan Senandung Burung-Burung, dari prodi FTV dan 

Prodi Pendidikan Musik. 
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• Dari 23 target yang direncanakan, sampai pertengahan tahun 2021 baru 

memperoleh 7 produk inovasi. Dari ke 7 produk tersebut 5 dihasilkan oleh prodi 

FTV dengan produk video klip, 1 dari DKV dengan webdesign nya Universitas, 

dan 1 dari Seni Rupa berupa inovasi masker bermotif batik. 

• Berdasarkan pengamatan kami sebenarnya 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. 

 

20) Jumlah Pameran/ Konser/ Pertunjukan IPTEK, Seni dan Budaya, serta 

Penyelenggaraan Forum Ilmiah 

• Pada tahun 2021 FPSD merencanakan target Jumlah Pameran/ Konser/ 

Pertunjukan IPTEK, Seni dan Budaya, serta Penyelenggaraan Forum Ilmiah 

sebanyak 6, dari target universitas sebanyak 75.  

• Jika melihat indikator ini sebenarnya target yang direncanakan terlalu sedikit, 

karena FPSD adalah tempatnya untuk memberikan kontribusi kegiatan dalam 

indikator dimaksud. Hal terbukti ketika target direncanakan sebanayk 6, maka 

sampai pertengahan tahun 2021 sudah mencapai 32 bentuk kegiatan pameran, 

konser dan pertunjukan. 

• Sebagai upaya untuk meningkatkan terus target capaian pada triwulan 

berikutnya sampai menjelang akhir tahun, FPSD akan terus melakukan kegiatan 

kegiatan serupa, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional, dengan 

harapan semua target yang direncanakan oleh universitas di wakili oleh kami. 

 

21) Jumlah Hak Kekayaan Intelektual 

• Pada tahun 2021, FPSD menargetkan jumlah hak kekayaan intelektual 

sebanayk 4, sedangkan universitas menargetkan sebanyak 925. 

• Target yang direncanakan FPSD adalah selama satu tahu, sementara rencana 

realisasinya di bagi ke dalam 4 triwulan. 
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• Sampai pertengahan tahun 2021, target dimaksud sudah tercapai sebanyak 19. 

14 HKI capaian dari triwulan I, dan 5 HKI capaian dari triwulan II, sehingga 

target sampai bulan Juni 2021 sudah melebihi target dari yang di rencanakan. 

• Capaian HKI di atas adalah campuran antara bidang pendidikan dan non 

pendidikan, berbeda dengan capaian pada tahun 2020 yang di cantumkan secara 

terpisah 

• Jumlah perolehan HKI Bidang Pendidikan 

- FPSD menargetkan perolehan HKI Bidang Pendidikan pada tahun 2020 

sebanyak 10. Sampai akhir tahun 2020 yang sudah berhasil memperoleh 

sebanyak 36.. 

- Tahun 2018 tercapai 18 buah. 

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

terealisasi mencapai 43. Hal ini menunjukkan bahwa sampai bulan 

Desember 2019 target melampaui target yang ditentukan 

 

• Jumlah perolehan HKI Non Pendidikan 

- Pada tahun 2020 FPSD menargetkan Jumlah perolehan HKI non Pendidikan 

sebanyak 30. 

- Sampai akhir tahun 2020 telah tercapai sebanyak 21, sehingga belum 

mencapai tagert yang direncanakan. 

• Strategi yang terusu diupayakan adalah dengan dibentuknya team untuk 

membantu proses perolehan HKI bagi dosen dosen yang akan mengajukan 

karya karyanya. 

 

22) Jumlah Mahasiswa yang Terlibat dalam PkM Dosen. 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM 

dosen sebanyak 66 orang mahasiswa, dimana universitas menargetkan sebanyak 

850 orang mahasiswa. 

• Meskipun pada triwulan I belum direncanakan dan belum memperoleh target, 

tetapi pada triwulan II direncanakan sebanyak 22 orang dan telah tercapai 
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sebanayk 22 orang mahasiswa, sehingga samapai pertengaha  tahun 2021 target 

sudah tercapai. 

• Pemenuhan keseluruhan target sebanayk 66 akan di upayakan pada triwulan III 

dan IV, sehingga tingkat ketercapainnya dapat diperoleh dengan baik, bahkan 

mungkin berlebih. 

 

23) Jumlah Luaran Hasil PkM yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional 

atau Diterapkan oleh Masyarakat per Jumlah Dosen 

• Pada tahun 2021 universitas menargetkan jumlah luaran hasil PkM yang 

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen sebanyak 0,1, sedangkan FPSD sendiri menargetkan sebanyak 

0,01. 

• Target realisasi FPSD telah diperoleh pada triwulan I sebanyak 5 kegiatan PkM, 

dan pada triwulan II sebanyak 1 kegiatan PkM, sehingga apabila di akumulasi 

secara rasio adalah 6 dibagi 76 dikali 100 hasilnya 7,9 artinya diasumsikan 

rasionya adalah 1:8. 

 

24) Jumlah Kelompok Mahasiswa yang Didanai pada Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan jumlah kelompok mahasiswa yang di 

danai pada program kreativitas mahasiswa (PKM) sebanyak 4 dari 100 target 

yang direncanakan oleh universitas. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target dimaksud masih belum tercapai. 

• Salah satu faktor belum tercapainya target ini adalah belum barhasilkan 

mendapatkan dana dari program ini, meskipun beberapa rencana yang 

dibuatkan dalam proposal sudah cukup banyak. 

• Upaya yang harus terus di upayakan adalah peran dosen pembimbing dan 

pelatihan atau workshop dalam penulisan karya tulis untuk program kerativitas 

mahasiswa ini terus di laksanakan.  
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25) Jumlah Mahasiswa yang Berprestasi 

• Pada tahun 2021, FPSD menargetkan jumlah mahasiswa yang berprestasi 

sebanyak 6, sedangkan universitas menargetkan sebanyak 75. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 FPSD telah berhasil memperoleh sebanyak 8 

orang mahsiswa, artinya target ini sudah tercapai bahkan melebihi dari rencana. 

• Tercapainya target di atas terlihat dari beberapa mahasiswa mengikuti ajang 

kejuaraan dalam bidang seni yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan 

dan lembaga pendidikan tinggi seperti Kemdikbud dan beberapa perguruan 

tinggi dan selalu memperoleh prestasi yang cukup membanggakan. 

• Prestasi-prestasi di atas berupa karya karya desain, film, musik, rupa dan tari 

yang dikemas dalam bentuk virtual sekaitan dengan situasi dan kondisi masa 

pandemi covid 19. 

• Prestasi ini juga terus diraih pada tahun tahun sebelumnya, misalnya pada tahu 

2020: 

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. 
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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. 

 

26) Jumlah Mahasiswa dan/ atau Lulusan yang Menjadi Wirausaha 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan jumlah mahasiswa dan/ atau lulusan yang 

menjadi wirausaha sebanyak 154, dari target universitas sebanyak 2000. 

• Banyaknya target yang direncanakan FPSD, karena keyakinannya akan tercapai 

jika melihat sejak mahasiswa saja sudah banyak yang menggeluti dunia usaha, 

baik secara personal maupun secara kelompok dalam bidang jasa dan sarana 

prasarana pendukung dalam dunia seni baik secara langsung maupun online. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target tersebut sudah tercapai sebanyak 26. 

Bidang yang tampak terlihat adalah bidang jasa tata rias pengantin, jasa 

wedding oragnizer, jasa pembuatan desain, jasa seni pertunjukan, serta 

penyewaan busana pertunjukan, pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga 

berupa mebelair dsb. 

• Belum tercapainya target di atas akan terus di upayakan mencari data dan 

komunikasi  dengan beberapa lulusan yang sudah memiliki bidang usaha atau 

wirausaha, sehingga di triwulan berikutnya akan segera terpenuhi. 

 

27) Presentase Lulusan yang Mendapatkan Pekerjaan Kurang dari 3 Bulan 

• Pada tahun 2021 FPSD menargetkan presentase lulusan yang mendapatkan 

pekerjaan kurang dari 3 bulan sebanyak 76 seperti halnya target yang 

direncanakan oleh univesitas. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target di atas sudah tercapai. Hal ini dapat 

dilihat pula pada indikator no 4 presentase keterserapan lulusan sebanyak 26%. 
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• Tercapainya target diatas adalah hasil rekapitulasi dari rencana triwulan I dan 

II, namun jika melihat secara keseluruhan dalam satu memang masih belum 

tercapai. 

• Asumsi bahwa akan tercapainya target di atas adalah setiap lulusan dari prodi-

prodi di FPSD selalu dicari dan di tunggu oleh lembaga pendidikan maupun 

lembaga kursus di bidang seni, serta dalam bidang bidang jasa seni. 

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

bulan sebanyak 70. Sampai akhir tahun 2020 suad berhasil memperoleh 

sebanyak 62.  

• 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 

 

28) Jumlah Lembaga Eksternal yang Bekerjasama dalam Pengembangan 

Mahasiswa dan/ atau Lulusan 

• Pada tahun 2021 FPSD memiliki target jumlah lembaga eksternal yang 

bekerjasama dalam pengembangan mahasiswa da/ atau lulusan sebanyak 20, 

sedang univesritas memiliki rencana target sebanyak 250. 
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• Sampai pertengahan tahun 2021, FPSD baru mempeoleh sebanyak 6 bentuk 

kerja sama, sehingga target secara keseluruhan dalam satu masih belum 

tercapai, namun apabila melihat rencana pertriwulan sudah tercapai. 

• Tercapainya 6 bentuk kerjasama di atas adalah asumsi dari setiap prodi 

memiliki kerjasama dengan lembaga eksternal. 

 

29) Presentase Dosen Berkualifikasi Doktor 

• Pada tahun 2021 FPSD merencanakan target presentase dosen berkualifikasi 

doktor sebanyak 50%, seperti halnya target yang diencanakan oleh universitas. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 dosen yang telah berhasil menyelesaikan studi 

di jenjang S3 sebanyak 28 orang, sehingga apabila di akumulasi dalam bentuk 

presentase adalah 28 dibagi 76 dikali 100% berjumlah 36,8%. Sebenarnya 

jumlah dosen yang berkualifikasi Doktor itu sudah berjumlah 30, hanya dalam 

kurun waktu sampai pertengahan tahun 2021 telah meninggla dunia beberapa 

orang dosen. 

• Apabila melihat rencana pada triwulan I dan triwulan II target tersebut sudah 

tercapai dengan baik, hanya untuk mencapai target dalam satu tahun akan di 

uoayakan pada triwulan berikutnya. 

• Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah dosen berkualifikasi S3 masih 

mengacu pada capaian di tahun 2019 yaitu sebanyak 28, tetapi sampai akhir 

tahun 2020 FPSD telah berhasil menambah 2 orang dosen yang berkualifikasi 

S3, maka jumlah menjadi 30, berarti sudah melebihi target yang sudah 

direncanakan 

• 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 
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oleh pimpinan fakultas, adalah melakukan bimbingan dan arahan untuk segera 

menyelesaikan studinya. Selain itu program yang menunjang keberhasilan yaitu 

senantiasa mengundang dosen yang sedang studi S3 untuk mengikuti workshop 

penulisan karya ilmiah. 

 

30) Presentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar 

• Pada tahun 2021 FPSD memiliki rencana target presentase dosen dengan jabatan 

guru besar seperti yang di rencanakan oleh universitas yaitu sebanyak 50%. 

• Sampai pada pertengahan tahun 2021 target tersebut masih mencapai seperti pada 

tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2 orang, sehingga jika dipresentasekan 

sebanyak 2.60%. 

• 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 

 

31) Presentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala 

• Pada tahun 2021 FPSD memiliki rencana target presentase dosen dengan jabatan 

lektor kepala seperti yang di rencanakan oleh universitas yaitu sebanyak 41%. 

• Sampai pada pertengahan tahun 2021 target tersebut baru mencapai sebanyak 26 

orang, sehingga jika dipresentasekan sebanyak 34,2%. 

• Apabila melihat rencana dan realiasasi pada triwulan I dan II tagert tersebut 

masih belum tercapai. Tetapi, pada triwulan berikutnya akan diupayakan sudapay 

capaian itu dapat terealisasi dengan baik. Meskipun jika melihat hasil dari tahun 

2020 jumlah Pegawai Meningkat Pangkat dan Jabatan Fungsional Ke Lektor 

Kepala dan Guru Besar masih belum terdata dengan baik, karena masih banyak 
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dalam proses pengajuan peningkatana pangkat maupun jabatan dari semua 

pegawai di lingkungan FPSD 

 

32) Presentase Pegawai yang Menjadi Anggota Asosiasi Profesi 

• Rencana aksi dan realisasi dari IKU FPSD pada indikator presentase pegawai 

yang menjadi anggota profesi sebanyak 30%. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 realisasi dari target dimaksud sudah tercapai 

sebanyak 53 orang pegawai, sehingga apabila diakumulasikan kedlam presentase 

maka 53 dibagi 104 dikalikan 100% berjumlah 51%. 

• Jumlah 53 orang tersebut tidak hanya diperoleh dari kalangan dosen, tetapi, dari 

tenaga kependidikan juga ada yang menjadi anggota profesi. 

 

33) Presentase Dosen yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 

• Pada tahun 2021 FPSD merencanakan target presentase dosen yang memiliki 

sertifikat kompetensi sebanyak 40%, sama halnya seperti yang direncanakan oleh 

universitas. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 tagert tersebut sudah tercapai dengan baik, 

bahkan melebihi dari rencana yaitu sebanyak 92,1%. 

• Tercapainya target di atas adalah hampir semua dosen sudah me,iliki sertifikat 

dosen (serdos) sebagai tenaga pendidik, dan selain itu tambahannya adalah 

banyak sekali kompetensi dosen dalam seni juga telah berhasil dan memperoleh 

serifikat dalam bidang seni, baik desain, perfileman, tari, mudik dan seni rupa. 

 

34) Presentase Dosen Tetap yang Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, 

Dunia Industri, atau Dunia Kerja. 

• Pada tahun 2021 FPSD memiliki rencana aksi dan realisasi dalam IKU indikator 

presentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia 

industri, atau dunia kerja sebanyak 10%. 

• Pada dasarnya indikator ini masih dalam proses diskusi, karena tenaga dosen 

tetap itu berasal dari formasi yang dikeluarkan oleh universitas dalam rangka 
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rekruitmen pegawai, oleh karena itu hampir tidak ada aian ini karena dasar 

penerimaan dosen tetap itu adalah dari kalangan akademisi yang berlatar 

belakang pendidikan minimal S2. 

• Namun demikian sampai pertengahan tahun 2021FPSD telah berhasil 

memperoleh 4 orang dosen, sehingga jika di akumulasi kedalam presentase 

adalah sebanyak 6,8%. 

• 4 orang dosen tersebut di atas memang benar benar dari kalangan parktisi dan 

industri, namun statusnya menurut kami bukan dosen tetap tetapi sebagai dosen 

luar biasa 

 

35) Jumlah Sumber Daya Manusia yang Memperoleh Penghargaan/ Award 

• Pada tahun 2021 Universitas memiliki rencana target jumlah sumber daya 

masnuia yang memperoleh penghargaan/ award sebanyak 2 orang, dan FPSD 

tidak merencanakan indikator ini. 

• Meskipun demikian jika melihat perolehan pengharagaan seperti satya lencana 

dari Presiden atau dari Universitas selama pengabdiannya dari 10, 20, 30 tahun, 

FPSD telah memiliki sejumlah 9 orang. 

 

36) Jumlah Laboratorium Terakreditasi dan Mendukung Inovasi 

• Pada indikator jumlah laboratorium terakreditasi dan mendukung inovasi FPSD 

pada tahun 2021 memiliki rencana target sebanyak 1. 

• Target tersebut diatas masih belum dapat terealisasi sampai pertengahan tahun 

2021. Hal ini karena jenis laboratorium yang terkareditasi dimaksud harus 

diajukan dulu kemudian di uji oleh lembaga akreditasi, dan selama ini lembaga 

dimaksud masih sulit, tetapi jika laboratorium itu yang mendukung inovasi, tentu 

saja FPSD memiliki kurang lebih  sebanyak 6 lab, dengan asumsi setiap prodi 

memasukan satu laboratorium saja, dan pada kenyataannya ada beberapa prodi 

yang memiliki lebih dari satu. 
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37) Jumlah Laboratorium Microteaching 

• Pada tahun 2021 FPSD memiliki rencana tagert  indikator jumlah laboratorium 

microteaching sebanyak 1. 

• Target tersebut diatas sudah terealisasi sebanyak 1, sejak awal tahun 2021. 

Namun bentuk dan perlengkapan pendukung tidak seperti laboratorium 

microteaching pada umumnya. Laboratorium di FPSD lebih kepada bentuk 

studio untuk memproduksi berbagai macam kegiatan selain belajar mengajar, 

tetapi juga untuk broadcasting, talkshow live streeming, dan sebagainya sesuai 

dengan karakter dan kebutuhan dari setiap prodi yang ada di FPSD. 

 

38) Jumlah Smart Classroom 

• Pada tahun 2021, FPSD merencanakan target jumlah smart classroom sebanyak 

satu buah. Target tersebut sesuai dengan anjuran dari pimpinan universitas bahwa 

di setiap unit harus memiliki ruangan dalam bentuk smart class yang difasilitasi 

dengan dana tersendiri untuk pengembangan laboratorium. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target tersebut masih belum tercapai, mengingat 

situasi dan kondisi pandemi masih terus berkembang serta konsep dari bentuk 

smart class masih terus di diskusikan dengan harapan ruangan ini menjadi 

ruangan yang multi fungsi sesuai dengan kebutuhan tiap prodi yang ada di 

lingkungan FPSD, 

• Pada triwulan III, realisasi rencana dimaksud akan segera dilaksanakan, 

mengungat waktu untuk menggunakan anggaran atau daya serap anggaran supya 

tidak terlalu tertunda samapai akhir tahun, serta pada tahun ajaran baru sudah 

dapat dipergunakan. 

 

39) Jumlah IGU 

• Rencana target jumlah IGU, adalah suatu indikator yang sangat sulit sekali untuk 

merealisasikan pada masa pandemi seperti sekarang ini, apalagi dengan besaran 

target  lebih dari satu miliar. 
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• Samapai pertengahan tahun 2021 target tersebut masih belum tercapai, FPSD 

hanya bisa mendapatkan IGU sebesar kurang lebih 2 juta rupiah. 

 

40) Jumlah Kerjasama 

• Pada tahun 2021, FPSD merencanakan target jumlah kerjasama sebanyak 4, 

sedangkan universitas sebanyak 1000 kerjasama. 

• Pada triwulan I telah tercapai sebanyak 5 bentuk kerjasama, dan triwulan II 

tercapai sebanyak 10, sehingga samapai pertengahan tahun 2021 telah tercapai 

sebanyak 15, artinya target telan melibihi dari rencana yang ditentukan. Apalagi 

ketika melihat bentuk perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan pada tahun 

sebelumnya 2020 dan masih berlaku sampai tahun 2022 berati target telah 

tercapai sebanyak 50. 

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

Pada akhir tahun 2020 target tersebut tercapai 3. Pertama dengan 

Musikhochschule Lubeck – Republik Federal Jerman, kedua Korean Foundation 

– Republik Korea, dan ketiga dengan negara Polandia. 

• 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. 

• Pada tahun 2020 FPSD menargetkan jumlah kerjasama dalam negeri sebanyak 

15. Pada akhir tahun 2020 target tersebut tercapai sebanyak 35. Bentuk kerjasama 

ini terkait dengan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seni dan 

pendidikan seni, industri, seni desain komunikasi visual dan pertukaran pelajar 

(student exchange). 

• 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 
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41) Jumlah Dosen yang Mengajar di Sekolah 

• Pada tahun 2021, FPSD merencanakan target jumlah dosen yang mengajar di 

sekolah sebanyak 4 orang. 

• Sampai pertengahan tahun 2021, FPSD sudah berhasil memperoleh sebanyak 9 

orang dosen yang mengajar di sekolah, berarti target sudah tercapai nahkan 

melebihi dari rencana yang di tentukan dalam Capaian Kinerja IKU 2021. 

• Dari ke 9 orang dosen tersebut jenis dan jenjang sekolahnya beragam, mulai dari 

tingkat TK, SMP sampai SMA/ SMK 

 

42) Presentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 

(dua puluh) SKS di Luar Kampus 

• Target capaian untuk indikator presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang 

menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus sebanyak 32 

seperti targetnya universitas adalah indikator yang sulit untuk merealisasikanya. 

• Situasi dan kondisi pandemi samapai saat ini merupakan faktor penghambat 

utama, kemudian jumlah minimal SKS sebanyak 20 adalah hal yang sulit karena 

pasti akan terdiri dari beberapa mata kuliah, apalagi diselenggarakan di luar 

kampus. 

 

43) Presentase Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Kampus Lain, di QS100 

Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject) 

• Pada tahun 2021, FPSD memiliki rencana target Presentase Dosen yang 

Berkegiatan Tridharma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu 

(QS100 by Subject) sebanyak 20% seperti yang direncanakan juga oleh 

universitas. 

• Rencana aksi dan realisasi dalam IKU FPSD sebenarnya di masukan kedalam 

triwulan II 10% dan triwulan IV sebanyak 10%, namun pada triwulan I FPSD 

telah berhasil memperoleh sebanyak 10 orang dosen, dan triwulan II sebanyak 9 

orang dosen, sehingga apabila di hitung secara akumulasi presentase adalah 19 

dibagi 76 dikali 100% berjumlah 25%. 
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• Sampai pertengahan tahun 2021 target sudah tercapai sebanyak 25%, artinya 

target sudah melebihi dari rencana yang telah ditentukan. 

 

44) Presentase Dosen yang Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri 

• Pada tahun 2021, FPSD memiliki rencana target Presentase Dosen yang bekerja 

sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 20% seperti yang direncanakan juga 

oleh universitas. 

• Rencana aksi dan realisasi dalam IKU FPSD sebenarnya di masukan kedalam 

triwulan II 10% dan triwulan IV sebanyak 10%, namun pada triwulan I FPSD 

telah berhasil memperoleh sebanyak 9 orang dosen, dan triwulan II sebanyak 10 

orang dosen, sehingga apabila di hitung secara akumulasi presentase adalah 19 

dibagi 76 dikali 100% berjumlah 25%. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target sudah tercapai sebanyak 25%, artinya 

target sudah melebihi dari rencana yang telah ditentukan. 

• FPSD menargetkan Jumlah Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja di 

Industri atau Lembaga Profesi Minimal 1 tahun dan/ atau Bekerja di Luar Negeri 

Minimal 1 tahun sebanyak 3 orang. 

• Sampai akhir tahun 2020 target ini sudah memperoleh sebanyak 20 orang, dan 

target sudah tercapai bahkan berlebih. 

• Pencapaian target ini diawali dengan hasil rekruitmen tenaga dosen baru untuk 

prodi baru yaitu FTV dan Musik, ternyata mereka yang telah berhasil menjadi 

tenaga dosen di prodi dimaksud memiliki latar belakang dan pengalaman kerja 

yang baik dan rata telah diakui oleh beberapa kalangan industri 

 

45) Presentase Dosen Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Paling 

Rendah Tingkat Nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir 

• Pada tahun 2021, FPSD memiliki rencana target Presentase Dosen yang 

membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi peling rendah tingkat nasional 

dalam 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 20% seperti yang direncanakan juga oleh 

universitas. 
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• Rencana aksi dan realisasi dalam IKU FPSD  di masukan kedalam 4 (empat) 

triwulan masing masing sebanyak 5%. Pada triwulan I FPSD telah berhasil 

memperoleh sebanyak 4 orang dosen, dan triwulan II sebanyak 6 orang dosen, 

sehingga apabila di hitung secara akumulasi presentase adalah 10 dibagi 76 dikali 

100% berjumlah 13,1%. 

• Sampai pertengahan tahun 2021 target sudah tercapai sebanyak 13,1%, artinya 

target sudah melebihi dari rencana yang telah ditentukan dalam dua triwulan 

pertama, namun jika melihat target selama satu tahun masih belum tercapai dan 

akan terus diupayakan pada triwulan berikutnya. 

 

46) Presentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang Menggunakan Metode 

Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran Kelompok 

Berbasis Projek (Team Based Project) sebagai Sebagian Bobot Evaluasi 

• Pada tahun 2021, FPSD memiliki rencana target Presentase Mata Kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case 

Method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (Team Based Project) 

sebagai Sebagian Bobot Evaluasi sebanyak 50% seperti yang direncanakan juga 

oleh universitas. 

• Rencana aksi dan realisasi dalam IKU FPSD  di masukan kedalam 4 (empat) 

triwulan masing masing sebanyak 12,5%. 

• Apabila melihat proses perkuliahan yang terjadi khususnya di semua prodi di 

FPSD dengan jenis mata kuliah praktek, semua sudah melakukan kegiatan ini, 

artinya jika melihat semua itu kira kira sudah mencapai target sekitar 85%, 

artinya target sudah melebihi dari rencana yang telah ditentukan. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

 

Realisasi Anggaran s.d. 30 Juni Tahun 2021 

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain 

       

No Kegiatan 
 Jumlah 

Pagu  
 Realisasi  

Penyerapan 
(%) 

 Sisa Pagu  

1 Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Bidang 
Seni 

            
3.050.000  

                             
-  

0,00%             
3.050.000  

2 Pengembangan SAP, silabus, bahan ajar, dan 
buku ajar 

        
169.000.000  

            
8.000.000  

4,73%         
161.000.000  

3 Perkuliahan dari dosen tamu dalam negeri         
106.900.000  

          
46.050.000  

43,08%           
60.850.000  

4 Penyelenggaraan visiting scholar           
12.000.000  

                             
-  

0,00%           
12.000.000  

5 Perkuliahan dari dosen tamu luar negeri           
22.000.000  

                             
-  

0,00%           
22.000.000  

6 Penyelenggaraan seminar/konferensi 
nasional 

            
9.050.000  

                             
-  

0,00%             
9.050.000  

7 Fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah nasional 
terakreditasi dan/atau terindeks (termasuk 
antologi) 

          
22.050.000  

            
3.400.000  

15,42%           
18.650.000  

8 Pengembangan jurnal nasional terakreditasi           
55.275.000  

            
3.550.000  

6,42%           
51.725.000  

9 Penyelenggaraan seminar/konferensi 
internasional terindeks 

          
60.000.000  

                             
-  

0,00%           
60.000.000  

10 Seleksi, Monitoring dan Evaluasi Penelitian           
11.000.000  

                             
-  

0,00%           
11.000.000  

11 Hibah penelitian         
152.770.000  

                             
-  

0,00%         
152.770.000  

12 Pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah nasional             
2.600.000  

                             
-  

0,00%             
2.600.000  

13 Bantuan untuk persiapan publikasi pada 
jurnal internasional terindeks scopus 

          
35.000.000  

                             
-  

0,00%           
35.000.000  

14 Pengembangan model dan teknologi 
pembelajaran 

          
28.000.000  

                             
-  

0,00%           
28.000.000  

15 Pelaksanaan 
pameran/pertunjukan/pagelaran/workshop 
seni 

          
49.400.000  

          
13.889.000  

28,12%           
35.511.000  

16 Fasilitasi pengusulan HKI dan insentif peraih 
HKI 

          
20.000.000  

                             
-  

0,00%           
20.000.000  

17 Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 
(PkM) 

        
158.516.000  

                             
-  

0,00%         
158.516.000  

18 Pendampingan Program Kreativitas 
Mahasiswa 

          
13.450.000  

                
880.000  

6,54%           
12.570.000  

19 Fasilitasi program pembinaan dan 
pengembangan minat dan bakat 

          
92.500.000  

            
6.500.000  

7,03%           
86.000.000  
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20 Penghargaan mahasiswa berprestasi dalam 
bidang akademik, keagamaan, seni budaya 
dan olah raga 

          
25.000.000  

                             
-  

0,00%           
25.000.000  

21 Fasilitasi keikutsertaaan pada kejuaraan, 
kegiatan ilmiah, festival, dan seni tingkat 
nasional 

          
10.000.000  

                             
-  

0,00%           
10.000.000  

22 Pemilihan mahasiswa berprestasi           
11.650.000  

                             
-  

0,00%           
11.650.000  

23 Pembinaan alumni dan ikatan alumni           
17.000.000  

                             
-  

0,00%           
17.000.000  

24 Keringanan UKT bagi mahasiswa         
262.000.000  

        
219.331.250  

83,71%           
42.668.750  

25 Pelaksanaan tracer study             
5.000.000  

                             
-  

0,00%             
5.000.000  

26 Bantuan bagi dosen yang melakukan 
pendidikan lanjut 

          
24.000.000  

          
18.000.000  

75,00%             
6.000.000  

27 Pembayaran tunjangan pejabat 
perbendaharaan dan pengelola keuangan 

          
59.400.000  

          
19.860.000  

33,43%           
39.540.000  

28 Pembayaran honorarium pejabat dan 
panitia pengadaan barang dan jasa 

          
28.320.000  

                             
-  

0,00%           
28.320.000  

29 Pembayaran Insentif keagamaan           
88.750.000  

          
88.750.000  

100,00%                              
-  

30 Lembur pegawai           
47.808.000  

            
6.978.000  

14,60%           
40.830.000  

31 Bingkisan Hari Raya           
31.500.000  

          
31.060.941  

98,61%                 
439.059  

32 Pembayaran honorarium pengelola 
akademik (SKM, GKM, Pembina 
Kemahasiswaan, dan Kepala Lab.) 

        
116.200.000  

                             
-  

0,00%         
116.200.000  

33 Pembayaran tunjangan tugas tambahan         
922.056.000  

        
402.527.000  

43,66%         
519.529.000  

34 Percepatan pengusulan guru besar bagi yang 
sudah memenuhi syarat 

          
21.150.000  

                             
-  

0,00%           
21.150.000  

35 Kerja sama prodi dengan asosiasi profesi           
26.880.000  

                             
-  

0,00%           
26.880.000  

36 Kerja sama prodi dengan asosiasi profesi 
non-guru 

            
6.000.000  

            
1.000.000  

16,67%             
5.000.000  

37 Pembinaan motivasi dan peningkatan 
kinerja pegawai 

          
67.200.000  

                             
-  

0,00%           
67.200.000  

38 Peningkatan kompetensi tenaga 
kependidikan 

          
16.650.000  

                             
-  

0,00%           
16.650.000  

39 Bantuan Pendidikan dan pelatihan pegawai           
10.000.000  

                             
-  

0,00%           
10.000.000  

40 Pemilihan dan pemberian penghargaan 
pegawai berprestasi 

          
16.300.000  

                             
-  

0,00%           
16.300.000  

41 Pengembangan laboratorium         
982.215.000  

                             
-  

0,00%         
982.215.000  

42 Pengelolaan Aset             
7.200.000  

                             
-  

0,00%             
7.200.000  

43 Pemeliharaan peralatan laboratorium           
60.500.000  

            
8.114.300  

13,41%           
52.385.700  
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44 Pengadaan alat dan bahan praktikum         
191.203.450  

        
115.834.000  

60,58%           
75.369.450  

45 Pelaksanaan praktikum           
22.395.000  

          
10.395.000  

46,42%           
12.000.000  

46 Penataan arsip             
3.000.000  

            
1.500.000  

50,00%             
1.500.000  

47 Penyusunan RKAT             
6.500.000  

                             
-  

0,00%             
6.500.000  

48 Penyusunan laporan tahunan dan laporan 
tengah tahunan 

            
6.500.000  

                             
-  

0,00%             
6.500.000  

49 Peningkatan kerja sama dengan berbagai 
lembaga di dalam negeri 

          
12.000.000  

                             
-  

0,00%           
12.000.000  

50 Penyelenggaraan kuliah umum/eminence 
lecture 

          
31.450.000  

                             
-  

0,00%           
31.450.000  

51 Pemberian bantuan sosial           
33.500.000  

            
7.500.000  

22,39%           
26.000.000  

52 Pelepasan wisudawan           
21.500.000  

            
2.100.000  

9,77%           
19.400.000  

53 Fasilitasi penanggulangan penyebaran 
covid-19 

        
116.200.000  

          
35.798.506  

30,81%           
80.401.494  

54 Perjalanan dinas           
57.600.000  

            
1.850.000  

3,21%           
55.750.000  

55 Pemeliharaan gedung dan bangunan           
55.414.000  

          
47.442.600  

85,61%             
7.971.400  

56 Pengadaan bahan habis pakai dan 
operasional perkantoran 

        
158.000.000  

          
26.569.000  

16,82%         
131.431.000  

57 Pemeliharaan kebersihan dan keindahan 
kampus 

            
4.500.000  

                
550.000  

12,22%             
3.950.000  

58 Peningkatan kegiatan keagamaan             
1.500.000  

                             
-  

0,00%             
1.500.000  

59 Pelaksanaan MOKAKU           
12.650.000  

                             
-  

0,00%           
12.650.000  

60 Pemeliharaan peralatan pendidikan dan 
perkantoran 

          
12.000.000  

            
4.630.100  

38,58%             
7.369.900  

61 Pengadaan barang cetakan           
15.500.000  

            
5.500.000  

35,48%           
10.000.000  

62 Pelaksanaan pembekalan perkuliahan awal 
tahun 

            
8.500.000  

                             
-  

0,00%             
8.500.000  

63 Pelaksanaan kegiatan olah raga rutin 
pegawai 

          
16.360.000  

                
660.000  

4,03%           
15.700.000  

64 Pemeliharaan kendaraan dinas           
21.000.000  

            
8.824.540  

42,02%           
12.175.460  

65 Pengadaan peralatan pendidikan dan 
perkantoran 

          
52.139.000  

            
6.184.800  

11,86%           
45.954.200  

66 Pengadaan pakaian seragam/dinas           
71.500.000  

                             
-  

0,00%           
71.500.000  

67 Penyediaan keperluan operasional dan 
kerumahtanggaan kantor 

        
197.827.550  

          
69.892.572  

35,33%         
127.934.978  

68 Rapat rutin/koordinasi/komisi/pokja           
72.000.000  

            
4.049.900  

5,62%           
67.950.100  
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69 Pembuatan video profil             
4.800.000  

                             
-  

0,00%             
4.800.000  

70 Pengembangan dan pengelolaan website           
68.750.000  

            
1.000.000  

1,45%           
67.750.000  

71 Akreditasi program studi BAN PT           
58.900.000  

            
2.700.000  

4,58%           
56.200.000  

72 Akreditasi/sertifikasi internasional program 
studi 

          
60.000.000  

                             
-  

0,00%           
60.000.000  

73 Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP) 

            
7.850.000  

            
3.000.000  

38,22%             
4.850.000  

Jumlah     
5.286.379.000  

    
1.233.871.509  

23,34%     
4.052.507.491  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan di atas, sampai pertengahan tahun 2021 

(30 Juni), tingkat target capaian rencana kegiatan yang di tetapkan dalam IKU FPSD 2021 

sebesar 23,34% sudah memenuhi target capaian, bahkan beberapa indikator melampaui target 

yang ditetapkan. Selain itu masih terdapat beberapa target yang belum tercapai, hal ini akan 

menjadi evaluasi dikemudian hari dan menjadi skala prioritas untuk meningkatkan capaian 

target khususnya pada triwulan III dan triwulan IV. Berdasarkan hasil analisa perbandingan 

capaian dari tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2021 terjadi fluktuasi capaian. 

Adapun yang memengaruhi target capaian baik yang tercapai maupun belum tercapai dalam 

target IKU adalah jumlah mahasiswa  yang masuk ke FPSD,  kompetensi dan aktivitas 

mahasiswa dalam mengikuti berbagai kegiatan, serta aktivitas dosen dalam melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya situasi dan kondisi masa pandemi covid 19 yang 

belum berakhir sampai saat ini. 

Untuk meningkatkan tingkat capaian dan upaya mencapai target capaian, maka perlu 

adanya upaya dari pimpinan fakultas, untuk menumbuhkan iklim pelayanan yang lebih baik 

lagi, memotivasi kegiatan dan aktivitas mahasiswa, meningkatkan motivasi, mendorong dan 

memfasilitasi dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta berupaya 

meningkatkan kualitas manajemen. 

Total anggaran FPSD sampai pertengahan tahun 2021 dari rencana Rp 5.286.379.000,-  

terserap  Rp 1.233.871.509,-  atau 23,34 % dengan sisa anggaran Rp. 4.052.507.491,- 

 

B. Strategi Meningkatkan Kinerja 

Untuk mencapai target capaian yang telah direncanakan dalam IKU pada tahun 2021, 

serta untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan di dalam 

RKAT tahun 2021, FPSD akan terus menata administasi dan manajemen sumber daya, fasilitas 

serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk alumni dan pengguna 

lulusan. Selain itu FPSD akan terus mendorong para dosen dan tenaga kependidikan untuk 
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meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, melalui Pendidikan formal maupun non formal 

workshop, seminar, pelatihan serta kegiatan yang dapat mendukung kemampuan 

keterampilan. Pimpinan juga akan terus berupaya melakukan bimbingan dan pembinaan 

sebagai upaya meningkatkan motivasi bagi dosen, pegawai dan mahasiswa untuk terus 

berprestasi dalam berbagai bidang.  
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