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KATA PENGANTAR 

 Pada era informasi global, tantangan yang dihadapi Program Studi 

Magister Manajemen Universitas Narotama semakin besar dan menuntut langkah-

langkah antisipasi guna menjawab tantangan tersebut. Pandangan visioner, 

pemikiran kritis, dan semangat perubahan untuk mencapai cita-cita perlu sesegera 

mungkin diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Program Studi 

Manajemen , 2005-2015, serta penyusunan agenda kegiatan prioritas dalam 

bentuk Rencana Operasional.  

 Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Magister Manajemen, 

Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Narotama Surabaya 

merupakan penjabaran dari rencana strategi (Renstra) Program Studi Manajemen 

(2020 -2030)  

 Rumusan  Rencana Operasonal ini memuat  program  dan  kebijakan  serta 

rencana  dan  target  yang  bersifat  kuantitatif  dan  operasional  dari  masing-

masing  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai untuk tahun 2020 – 2014. 

Dalam Recana  Operasional (RENOP) ini, secara   rinci   akan   dipaparkan   

rencana   operasional   mencakup  sasaran   indikator   kinerja   untuk   mengetahui   

pencapaian   tujuan,   sasaran termasuk target-target kuantitatif  dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi  program studi manajemen tahun 2020 

 Rencana Operasional (RENOP) a merupakan sebuah proses dari hasil 

pemikiran bersama dari seluruh komponen yang ada pada Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Narotama, sehingga diharapkan dapat t terlaksana dengan 

baik dengan dukungan dari seluruh komponen Universitas Narotama. 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Merujuk pada Dokumen Rencana Strategis Program Studi Magister 

Manajemen tahun 2020-2035 yang memuat  rencana pengembangan program 

studi Magister Manajemen secara umum, maka penyusunan Dokumen Rencana 

Operasional ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Program Studi 

Magister Manajemen tahun 2020 – 2035.  

 Rumusan  Rencana Operasonal ini memuat  program  dan  kebijakan  serta 

rencana  dan  target  yang  bersifat  kuantitatif  dan  operasional  dari  masing-

masing  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai untuk tahun 2020 – 2025. 

Dalam Renana  Operasional (RENOP) ini, secara   rinci   akan   dipaparkan   

rencana   operasional   mencakup  sasaran   indikator   kinerja   untuk   mengetahui   

pencapaian   tujuan,   sasaran termasuk target-target kuantitatif  dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi  program studi manajemen tahun 2035. 

 

1.2 Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran 

1. Visi Program Studi Magister Manajemen 

Menjadi Pusat Pendidikan bidang Ilmu Manajemen Bisnis yang 

mengikuti perkembangan jaman serta mampu menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat khususnya bidang Sumber Daya Manusia, 

Pemasaran, Keuangan dan investasi pada tahun 2025. 

2. Misi Program Studi Magister Manajemen 

1. Menghasilkan lulusan magister manajemen yang memiliki 



integritas dan rasa nasionalisme tinggi, kemandirian, kerjasama, 

dan penumbuhan rasa etika profesional serta mampu 

mengembangkan bisnis terapan dengan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi 

terhadap masyarakat dan pengembangan ilmu manajemen. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan 

sumber daya manusia serta meningkatkan nilai tambah bagi 

masyarakat. 

3. Tujuan Program Studi Magister Manajemen 

1. Mencetak lulusan yang analitis, adaptif, evaluatif, dan bersikap 

profesional dalam menerapkan ilmu Manajemen khususunya 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran dan 

Manajemen Keuangan, serta bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah, 

penemuan-penemuan inovatif pada bidang manajemen 

sumberdayamanusia, manajemen pemasaran dan manajemen 

keuangan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat mengunakan hasil-

hasil penelitian dan penemuan-penemuan inovatif untuk 

pemberdayaan masyarakat  serta meningkatkan nilai tambah bagi 

masyarakat. 

 

 



1.3. Profil lulusan Program Studi Magister Manajemen   

Profil lulusan Program Studi Magister Manajemen  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Narotama adalah sebagai berikut : 

1. Manajer SDM, Manajer Keuangan dan investasi, Manajer Pemasaran 

2. Konsultan SDM, Konsultan Keuangan dan Investasi, Konsultan Pemasaran 

3. Peneliti dan Akademisi 

 

1.4. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Kompetensi Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap  

masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 



j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 

Kompetensi Pengetahuan 

a. Memahami konsep ilmu manajemen khususnya di bidang SDM, 

Keuangan dan Pemasaran Perusahaan 

b. Menguasai konsep dan keilmuan strategi dibidang SDM, Keuangan 

dan Pemasaran Perusahaan 

c. Mampu mengembangkan ilmu manajemen dengan pendekatan 

ilmiah pada organisasi/ perusahaan. 

Kompetensi Keterampilan Umum 

a. Mampu dan menguasai ilmu manajemen khususnya di bidang 

SDM, Keuangan dan Pemasaran Perusahaan 

b. Mampu menganalisis dan menyusun strategi dibidang SDM, 

Keuangan dan Pemasaran Perusahaan 

c. Mampu menerapkan ilmu manajemen dengan pendekatan ilmiah 

pada organisasi/ perusahaan. 

d. Mampu menghasilkan karya inovatif dalam ilmu manajemen 

e. Mampu menghasilkan produk inovatif dan terpublikasi 

Kompetensi Keterampilan Khusus 

a. Menunjukkan sikap  yang adaptif,selektif  dengan  pola pikir terbuka peka 

terhadap perubahan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi 



b. Menginternalisasi sikap yang bermutu dengan menyadari akan cinta tanah 

air, yang menjadikannya manusia yang bermartabat, mulia serta amanah, 

serta mawas diri. Disiplin dan bertanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

EVALUASI PROGRAM 
 

2. LAPORAN EVALUASI KINERJA 

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

Dasar penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Narotama (UNNAR) adalah perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi memasuki era persaingan Dan kebutuhan revolusi industri 4.0 yang 

akan mempengaruhi manajemen pengelolaan pendidikan tinggi. Revolusi industri 

4.0 telah melahirkan tuntutan-tuntutan baru pada institusi pendidikan tinggi. Salah 

satu pemicu tuntutan itu adalah pencapaian kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.Sehingga diperlukan strategi 

yang merumuskan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. 

Tujuan 

Tujuan dari penyusunan visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Narotama untuk mengarahkan dan mengintegrasikan dengan visi misi 

dan tujuan Universitas Narotama. Demikian pula juga untuk memberikan arah 

yang jelas pada program studi di bawah naungan Fakultas Ekonomi Universitas 

Narotama Surabaya. 

Rasional 

Penetapan visi misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan 

hal yang mutlak untuk dilakukan dimana memiliki urgensi untuk mengarahkan 

operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis berikut program studi di bawah 

naungannya menuju pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan 



menggambarkan tahapan-tahapan dan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada 

setiap periodenya pada setiap unit atau departemennya dan pada personal atau 

SDM yang terlibat di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

 

Mekanisme 

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 10/NR/03/XI/2019 tentang 

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Di Lingkungan Universitas 

Narotama yang dilaksanakan melalui SOP Nomor PM-MHK-10 tentang 

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

dilakukan secara integrated dengan memperhatikan kejelasan, kerealistikan, 

dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Narotama, serta 

melibatkan berbagai unsur dari Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, 

Alumni, Asosiasi Profesi, dan Pengguna Lulusan. 

2. Kemudian dilakukan pembahasan analisis S.W.O.T. tentang Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang menghasilkan usulan Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sesuai usulan dan Rekomendasi hasil 

FGD maka diajukan ke Rektor dan Senat Akademik untuk ditetapkan Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. melalui SK Rektor 

Nomor 11/NR/03/I/2020 Ditetapkan Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama Tahun 2030.Yang 



kemudian dijadikan sebagai arah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan Operasional Universitas Narotama. 

3. Bedasarkan mekasnisme penyusunan Visi,Misi, Tujuan dan sasaran 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis diatas melalui SK Rektor Nomor 

11/NR/03/I/2020 dimana : 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama adalah 

Terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang modern dan bermutu 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2025. 

 

Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama adalah 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sarjana strata satu dan 

strata dua bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki integritas dan rasa 

nasionalisme tinggi, kemandirian, kerjasama, dan penumbuhan rasa etika 

profesional dengan pemanfaatan teknologi informasi serta berwawasan global. 

1. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang manajemen dan akuntansi yang 

memberikan konstribusi bagi kesejahteraan masyarakat khususnya pada 

sektor Usaha Kecil dan menengah 

2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hasil 

kajian dan produk ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan akuntansi 

yang bermanfaat bagi masyarakat Khususnya pada Sektor Usaha Kecil dan 

Menengah



Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi Magister 

Manajemen dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dilakukan dengan 

melibatkan beberapa unsur dari stakeholder Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

khususnya program studi Magister Manajemen serta dengan memperhatikan 

perkembangan informasi terakhir yang berhubungan dengan program studi 

Magister Manajemen meliputi : 

a. Pimpinan Universitas dan Fakultas 

Keterlibatan Pimpinan Universitas dilakukan dalam bentuk penyusunan 

Kebijakan Mutu, Rencana Strategis Universitas dan Rencana Strategis Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (Surat Tugas Dekan No. 045/NR-FEB/03/I/2020 tanggal 10 

Januari 2020) melalui surat tugas tersebut tim bekerja menyusun Draft 

Renstra,Renop yang dijadikan pedoman dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan 

sasaran program studi. 

b. Dosen dan Tenaga Akademik 

Keterlibatan Dosen dan Tenaga Akademik dilakukan dengan cara diskusi 

dan rapat di Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 13 Januari 

2020 dihadiri oleh 10 orang mengenai evaluasi akademik per semester program 

studi sebagai masukan bagi pengembangan Jurusan, sehingga dapat diketahui 

tentang harapan dan persepsi mereka tentang Program Studi Magister Manajemen. 

c. Mahasiswa 

Keterlibatan mahasiswa dilakukan melalui dengar pendapat langsung 

dengan Mahasiswa yang dilaksanakan pada 14 Januari 2020 dan dihadiri oleh 17 

Mahasiswa. 

d. Alumni 

Keterlibatan Alumni dilakukan melalui tracer study dan diskusi dengan 



perwakilan alumni Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis untuk mendapatkan masukan terkait dengan pengembangan mutu 

program studi yang sesuai dengan perkembangan profesi dan keilmuan di 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan yang 

dilaksanakan pada 14 Januari 2020 dan dihadiri oleh 11 orang alumni. 

  Masyarakat pengguna dari KADIN, REI, Astronaci, Dinas Koperasi & 

UMKM, Dinas Perdagangan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Asosiasi 

Manajer, Forum Dosen Manajemen, ISEI, dan GDM SDM Jawa Timur, GNIK 

Jawa Timur. Dilaksanakan tanggal 17 Januari 2020. 

e. Penetapan Visi dan Misi Program Studi Magister Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 

012/NR-R/03/I/2020 

 

Visi 

Menjadi Pusat Pendidikan bidang Ilmu Manajemen Bisnis 

yang mengikuti perkembangan jaman serta mampu 

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya 

bidang Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Keuangan dan 

investasi pada tahun 2025 

Misi 

1. Menghasilkan lulusan magister manajemen yang memiliki 

integritas dan rasa nasionalisme tinggi, kemandirian, 

kerjasama, dan penumbuhan rasa etika profesional serta 

mampu mengembangkan bisnis terapan dengan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi 



terhadap masyarakat dan pengembangan ilmu manajemen. 



3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan 

sumber daya manusia serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat 

 

Tujuan 

1. Mencetak lulusan yang analitis, adaptif, evaluatif, dan bersikap profesional 

dalam menerapkan ilmu Manajemen khususunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Keuangan, serta 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah, 

penemuan-penemuan inovatif pada bidang manajemen sumberdayamanusia, 

manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat mengunakan hasil-hasil 

penelitian dan penemuan-penemuan inovatif untuk pemberdayaan 

masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat 

3. Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi Magister Manajemen 

telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik melalui instruksi kerja sebagai 

berikut : 

 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan dilakukan baik secara offline maupun online. 

Secara offline dilakukan melalui Rapat Dosen, Perkuliahan Pencatuman Visi Misi 

pada dukumen Program Studi, dokumen penjaminan mutu dan sosialisasi kepada 

pengguna lulusan baik dari lembaga pemerintahan maupun sawasta melalui 

beberapa kunjungan. Secara online dilakukan melalui website Fakultas 

www.fenaro.narotama.ac.id dan di website Prodi www.mm.narotama.ac.id 

 

http://www.fenaro.narotama.ac.id/
http://www.mm.narotama.ac.id/


Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Manajemen maka dirumuskan 

sasaran Program Studi dalam rencana strategi program studi Magister Manajemen tahun 2020 – 

2025 sebagai berikut: 

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

Sasaran yang akan dicapai oleh program studi Manajemen di bidang pendidikan dan pengajaran 

adalah: 

a) Indek Prestasi Kumulatif lulusan ≥ 3,00 (100%) 

b) Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat waktu 1.5 – 2 tahun ≥ 80%. 

c) Kelengkapan bahan ajar berupa kontrak perkuliahan, silabus, Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS), dan kisi-kisi soal yang divalidasi dalam setiap semester (100 %). 

d) Menigkatkan kualifikasi tenaga kependidikan ≥ 80%. 

e) Jenjang Pendidikan Dosen tetap S3 sebanyak 100% tahun 2015. 

f) Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik professional ditahun 2020 ≥ 80% 

g) Proses penyusunan = 6 bulan sebesar 75%. 

h) Jabatan fungsional dosen tetap lektor 50%, lektor kepala 25 % dan Profesor 25 % di tahun 

2020. 

i) Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik professional ditahun 2020 ≥ 70% 

j) Kegiatan dosen tetap sebagai narasumber ≥ 80% 

k) Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi bidang akademik dan profesi ≥ 50% 

l) Penyelenggarakan kegiatan akademik (seminar, workshop, symposium, lokakarya atau bedah 

buku) setiap 3 bulan sekali. 



m) Penyediaan bahan pustaka berupa buku, Tesis, desertasi, jurnal ilmiah, dan akses 

perpustakaan di luar program studi, Jurnal terakreditasi DIKTI  ≥ 3 judul 

n) Penyediaan Jurnal internasional ≥ 3 judul, Prosiding seminar ≥ 5, dan Akses perpustakaan 

diluar Perguruan Tinggi. 

 

b. Bidang Penelitian 

Sasaran yang akan dicapai sebagaimana table berikut: 

 

TAHUN 2020-2025 

NO JENIS PENELITIAN 2020 - 2025 

1 HAKI/Paten 10 

2 Penelitian (Jurnal Nasional) 50 

3 
Penelitian (Jurnal 

Internasional) 

10 

4 Penelitian Kerja Sama 10 

5 Penelitian Mandiri 30 

6 Penelitian Hibah 10 

 

c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sasaran yang akan dicapai oleh program studi Magister Manajemen di bidang pengabdian kepada 

masyarakat adalah untuk terwujudnya daya saing UMKM baik dari sisi manajerial maupun tingkat 

kemampuan menghasilkan labanya karena efisiensi pada pengelolaan SDM dan Pemasaran. 

 

Strategi Pencapaiannya 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

a. Peningkatan kompetensi mahasiswa yang lebih mandiri melalui Proses Belajar Mangajar dengan 



memperhatikan ranah pendidikan. 

b. Menggabungkan kemampuan praktisi untuk pengembangan proses belajar mengajar. 

c. Materi kuliah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk Capaian Pembelajaran lulusan yang telah 

ditetapkan. 

d. Memaksimalkan pembelajaran edutainment dan pelayanan akademik dengan pemanfaatan IT. 

e. Pengembangan desain pembelajaran dan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan level 6 (enam) 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan disusun berdasarkan masukan dari semua stakeholders. 

f. Mengadakan lebih banyak kunjungan ke perusahaan. 

g. Mengundang lebih banyak praktisi untuk memberikan seminar/pelatihan/workshop. 

2. Bidang Penelitian 

a. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dioptimalisasi dengan mendapatkan hibah. 

b. Kerjasama dengan pihak ketiga lebih diperkuat sehingga penelitian dan Abdimas menjadi kualitas. 

c. Penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

d. Publikasi karya ilmiah di Jurnal akreditasi baik lokal,Nasional, Internasional. 

e. Kebijakan jumlah minimal penelitian yang harus dilakukan dosen per semester. 

f. Secara periodik mengirim dosen dan atau mengadakan worshop metodelogi penelitian, dan 

melakukan kegiatan asistensi penelitian oleh dosen pemenang hibah. 



g. Mengikuti Hibah Penelitian dari Dikti yang diadakan setiap tahun 

h. Penyebar luasan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara 

lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 

i. Road map penelitian yang sesuai dengan visi misi program studi Magister Manajemen serta Rencana 

Induk Penelitian Universitas Narotama (RIP Narotama) yang berbasis kebutuhan industri (UMKM dan 

Perusahaan Terbuka), serta topik Tesis mahasiswa diarahkan ke roadmap penelitian 

 

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

b. Secara periodik mengirim dan mengadakan workshop untuk dosen dan mahasiswa tentang penyusunan 

proposal pengabdian masyarakat. 

c. Penyelenggaraan seminar swadaya dengan mendatangkan pembicara yang berkompenten di bidangnya 

oleh Mahasiswa per angkatan. 

d. Intensifikasi kegiatan kerjasama dengan PT lain, dunia usaha dalam hal optimalisasi resources sharing, 

serta mengembangkan kerjasama program pengabdian kepada masyarakat dengan Industri, 

pemerintahan, Asosiasi, masyarakat secara luas. 

e. Penyusunan dan Pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 

f. Penyusunan dan Pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

g. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 

 

2. Indikator Kinerja 

2.1 Indikator Kinerja Utama 

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 011/NR- 

FEB/03/I/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Program Studi Manajemen Fakultas 



Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 

 

 

No. 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Sat. 

Target 

2020- 

2025 

Target 

2020 2021 

1 Pendidikan dan 

Pengajaran 

Prosentase capaian indikator 

kinerja Pendidikan dan 

Pengajaran 

 

% 

 

100 

25 50 

2 Penelitian Prosentase capaian indikator 

kinerja Penelitian 

% 100 
25 50 

3 Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Prosentase capaian indikator 

kinerja Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

% 

 

100 

25 50 

4 Ketercapaian Tujuan 

Renstra 

Prosentase Ketercapaian Tujuan 

Renstra 

% 100 25 
50 



2.2 Indikator Kinerja Tambahan 

 

No. 

 

Sasaran 

Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Sat. 

Target 

2020- 

2025 

Target 

2020 2021 

1 Pengembangan 

Kompetensi 

keunikan Prodi 

Jumlah penambahan 

kompetensi keunikan prodi 

 

jumlah 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3. Evaluasi Capaian Kinerja dan Tindak Lanjut 

 

 

No. 

 

Sasaran 

Strategis 

 

Indikator Kinerja 

Utama 

 

Sat. 

Target 

2020- 

2025 

Capaian 2020 

Target Realisasi 

1 Pendidikan dan 

Pengajaran 

Prosentase capaian 

indikator kinerja 

Pendidikan dan 

Pengajaran 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

25 

 

 

20 

2 Penelitian Prosentase capaian 

indikator kinerja 

Penelitian 

 

% 

 

100 

 

25 

 

25 

3 Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Prosentase capaian 

indikator kinerja 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

% 100 25 20 

4 Ketercapaian 

Tujuan Renstra 

Prosentase 

Ketercapaian Tujuan 

Renstra 

 

% 

 

100 

 

25 

 

20 

 

 

No. 

 

Sasaran 

 

Indikator Kinerja 

 

Sat. 

Target 

2020- 

Capaian 2020 

Target Realisasi 



Strategis Tambahan 2025 

1 Pengembangan 

Kompetensi 

keunikan Prodi 

Jumlah penambahan 

kompetensi keunikan prodi 

 

jumlah 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh program studi Magister Manajemen 

Universitas Narotama tahun 2020 dengan ruang lingkup dalam monitoring dan evaluasi ini mencakup seluruh 

kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama dan tambahan Magister Manajemen Universitas Narotama 

sampai dengan tahun 2020. Monitoring dan evaluasi sasaran mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020 

dilaksanakan pada 3- 4 Februari 2021 , dimana pelaksanaannya mengikuti jadwal audit mutu internal yang 

dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Magister Manajemen. Monitoring dan evaluasi internal ini dilakukan 

oleh tim monev yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang secara koordinasi kerjanya dibawah tanggung jawab Badan 

Penjaminan Mutu Universitas Narotama.Berdasarkan monitoring ketercapaian sasaran mutu universitas yang 

tertuang didalam renstra Magister Manajemen universitas periode 2020-2025. Analisis yang digunakan dalam 

monev adalah analisis SWOT dan cause root analysis. 

Pada Sasaran Menjadi Pusat Pendidikan bidang Ilmu Manajemen Bisnis yang mengikuti perkembangan 

jaman pada bidang Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Keuangan dan investasi, sampai dengan bulan 

November 2020 capaiannya mencapai tercapai 25% hanya 20% yang belum tercapai yakni pada kenaikan 

jumlah mahasiswa baru yang ditargetkan 20 mahasiswa baru tercapai 



hanya 19 mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa asing 2 baru tercapai 0, 

jumlah produk inovatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketidak 

tercapaian dari target jumlah mahasiswa baru dikarenakan penurunan animo 

masyarakat terhadap program magister manajemen, dimana pada wilayah 

LLDIKTI VII ratarata penurunan jumlah mahasiswa baru berkisar 15%. 

Untuk mengatasi hal tersebut beberapa kebijakan telah dibuat diantaranya 

adalah : 

1. Program bebas uang DPP 

2. Program beasiswa 

3. Program kerjasama dengan industri 

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi., secara 

keseluruhan semua indicator telah tercapai 100 % dari target yang telah di 

tetapkan. Hal ini dikarenakan telah berjalannya dengan baik Sistem 

Penjaminan Mutu di Lingkungan Magister Manajemen Universitas 

Narotama. 

Sasaran Menjadikan SDM unggul Prodi Magister Manajemen secara 

keseluruhan semua indikator telah tercapai 100 % dari target yang telah di 

tetapkan. Hal ini dikarenakan telah berjalannya dengan baik Sistem 

monitoring beban kerja dosen dan laporan kinerja dosen di Lingkungan 

Magister Manajemen Universitas Narotama. 

 

 

No 

Permasalahan Pengendalian dan Peningkatan 

Gejala 
Akar 

Masalah 

Tindakan 

Perbaikan 

Rencana Kegiatan yang 

Diusulkan 



1 
Menurunnya jumlah 

peminat Program Studi 

Magister Manajemen di 

lingkungan PTS Jatim 

1) Adanya 

pandemic 

covid-19 

2) Menurunny a 

tingkat 

kemampua n 

masyarakat 

untuk kuliah 

Magister 

1) Pemberian 

bebas uang DPP 

2) Pemberian 

beasiswa 

1. Pemberian bebas uang DPP 

2. Pemberian beasiswa 

3. Penyelenggaraan kelas industri 

Rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat 

pada pendidikan 

program Magister 

Penyelenggaraan 

program Kerjasama 

dengan industry 

untuk meningkatkan 

minat Masyarakat 

terhadap program 

magister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    RENCANA STRATEGI &  

                                                                    OPERASIONAL 

                                                               ( Tahun 2011-2016) 

 

 

 

 

BAB 

III 



 

3.1  Agenda Rencana Operasional tahun 2011-2016 

 Secara keseluruhan rencana operasional jangka menengah Program Studi 

Manajemen untuk tahun 2010-2014 tampak seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 :  Agenda Prioritas Pengembangan Prodi Manajemen 

Tahap Kedua 2011-2016 

Agenda dan Bentuk Kegiatan Outcome 

Peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya 

manusia 

 

1) Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama 

pimpinan, staf akademik dan non akademik. 

2) Pengembangan self control unit pada sistem Audit 

organisasi dan sumberdaya. 

3) Pengembangan sistem kepegawaian yang berbasis 

IT mencakup staf akademik dan non akademik. 

4) Meningkatkan pendidikan dan kepangkatan staf 

akademik ke jenjang yang lebih tinggi 

5) Meningkatkan sertifikasi keahlian yang dimiliki 

oleh staf akademik maupun non akademik 

6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian staf 

akademik sesuai bidang keahlian dan pendidikan 

yang dimiliki 

 

1) Peningkatan kapasitas SDM terutama dalam hal 

komitmen dan kolaborasi pimpinan, staf akademik 

dan non-akademik. 

2) Sistem evaluasi kinerja yang menumbuhkan 

motivasi kerja, disiplin dan rasa memiliki yang 

tinggi. 

3) Profil staf yang modern dan bermutu. 

4) Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi staf 

untuk pencapaian visi dan misi universitas 

5) Banyaknya sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh 

staf akademik maupun non akademik 

6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas  penelitian 

staf akademik sesuai bidang keahlian dan 

pendidikan yang dimiliki 

 



Peningkatan kualitas Sistem Informasi kegiatan 

akademis  

 

1) Pembangunan sistem terpadu Pelaksanaan 

pendidikan, dan pengembangan program 

akademik. 

2) Meningkatkan kualitas sistem assessment 

kebutuhan IPTEK/Lab/Praktikum dan kebutuhan 

dasar 

3) Pembangunan sistem pelayanan akademik terpadu 

berbasis sistem informasi. 

4) Peningkatan pelayanan kegiatan riset melalui 

sistem informasi manajemen terpadu 

 

 

 

1) Sistem informasi akademik terpadu yang 

menunjang kebutuhan mahasiswa dan 

pengembangan manajemen akademik 

2) Peningkatan Kualifikasi academic excellen 

mahasiswa. 

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas akses 

sumberdaya , informasi dan kebutuhan yang 

menopang kegiatan akademis mahasiswa 

4) Peningkatan jumlah dan kualitas produk unggulan 

program akademik  

 

Peningkatan Kualitas Sistem Penjaminan Mutu 

1) Pembangunan SIM untuk sistem penjaminan mutu 

kurikulum dan silabi secara berkelanjutan 

2) Peningkatan kompetensi riset yang memberikan 

solusi penyelesaian permasalahan bangsa  

3) Peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat 

yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat 

4) Peningkatan kuantitas daya saing dan kompetensi 

lulusan 

 

 

1) Meningkatnya Kepuasan dan kepercayaan 

mahasiswa terhadap sistem penjaminan mutu 

2) Meningkatnya jumlah riset kerja sama dengan 

dunia usaha,dan pemerintah. 

3) Meningkatnya jumlah MOU untuk penyelesaian 

permasalahan masyarakat 

4) Pencapaian pertumbuhan dan relevansi kegiatan 

akademik terhadap kebutuhan masyarakat 

5) Efisiensi dan produktivitas lulusan 

6) Percepatan  masa tunggu lulusan bekerja 



Peningkatan kualitas sistem akuntansi dan 

sumberdaya aset 

  

1) Transparansi keuangan melalui sistem informasi  

keuangan terpadu  

2) Peningkatan kualitas sistem informasi sumberdaya 

keuangan,dan sarana prasarana terpadu. 

3) Sistim informasi Manajemen aset terpadu 

4) Sistim informasi  unit komersial terpadu 

 

 

1) Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan keuangan. 

2) Meningkatnya pencitraan universitas 

3) Meningkatnya kepuasan dan sistim koordinasi 

antar staf 

4) Efektivitas dan Efisiensi Tata kelola organisasi 

5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas lulusan Universitas narotama. 

 

Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen 

publik relation dan perluasan networking 

universitas 

 

1) Menciptakan sistim informasi manajemen 

pemasaran terpadu 

2) Peningkatan jaringan dan aliansi dalam sistem 

kemitraan yang saling menguntungkan. 

3) Peningkatan jumlah agen perubahan eksternal 

kampus(masyarakat). 

 

1) Meningkatnya jumlah dan kualitas kerjasama 

dengan lembaga sosial masyarakat -pemerintah 

dan swasta, dalam dan luar negeri. 

2) Penguatan Sosialisasi dan Promosi FE Universitas 

Narotama  

3) Sistem dan jaringan informasi pendididkan tinggi 

yang terncana dan terhubung dengan seluruh 

perguruan tinggi didalam dan luar negeri 

4)  Penguatan daya saing melalui perluasan budaya 

kooperatif pada semua lini yang ada di UNNAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indikator RENCANA OPERASIONAL (RENOP) Tahun 2011 -2016 

3.2.1 Pengembangan sumber daya manusia 

No. Rencana Operasional Indikator  

1 Meningkatkan kolaborasi dan kerja 

sama pimpinan, staf akademik dan non 

akademik. 

 

1. Melaksanakan rapat rutin staf akademik dan non 

akademik. 

2. Mengikutsertaan staf akademik dan non akademik pada 

pelatihan etos kerja. 

2 Pengembangan self control unit pada 

sistem Audit organisasi dan 

sumberdaya. 

1. Penyusunan key performance indikator untuk pejabat  

struktural  

2. Penyusunan beban kerja dosen 

 

3 Pengembangan sistem kepegawaian 

yang berbasis IT mencakup staf 

akademik dan non akademik. 

Penyusunan database kebutuhan kompetensi dosen untuk 

tiap matakuliah. 

4 Meningkatkan pendidikan dan 

kepangkatan staf akademik ke jenjang 

yang lebih tinggi 

1. Mendorong dosen untuk studi lanjut 

2. Memfasilitasi kegiatan dosen yang dapat menunjang 

pengurusan kepangkatan. 

 Meningkatkan sertifikasi keahlian yang 1. Menyelenggarakan sosialisasi dan workshop sertifikasi 



5 dimiliki oleh staf akademik maupun 

non akademik 

dosen 

2. Menyertakan staf non akademik dalam kegiatan yang 

dapat menunjang skill bekerja. 

6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas 

penelitian staf akademik sesuai bidang 

keahlian dan pendidikan yang dimiliki 

Mewajibkan dosen dalam melakukan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kpd masyarakat dalam tiap semester. 

 

3.2.2 Pengembangan Sistem Informasi kegiatan akademis 

No. Rencana Operasional Indikator  

1 Pembangunan sistem terpadu 

Pelaksanaan pendidikan, dan 

pengembangan program akademik. 

Melaksanakan sistem PBM berbasis TI dengan mengupload 

bahan ajar ke server. 

2 Meningkatkan kualitas sistem 

assessment kebutuhan 

IPTEK/Lab/Praktikum dan kebutuhan 

dasar 

 Menetapkan matakuliah yang berpraktikum 

3 Pembangunan sistem pelayanan 

akademik terpadu berbasis sistem 

informasi. 

Menyusun database mahasiswa, dan akses akademik pada 

jaringan TI kampus. 

4 Peningkatan pelayanan kegiatan riset 

melalui sistem informasi manajemen 

terpadu 

Memberikan informasi karya ilmiah yang tersedia pada web 

fakultas ekonomi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.3 Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu 

No. Rencana Operasional Indikator  

1 Pembangunan SIM untuk sistem 

penjaminan mutu kurikulum dan silabi 

secara berkelanjutan 

Membuat database kurikulum pada jaringan TI kampus 

2 Peningkatan kompetensi riset yang 

memberikan solusi penyelesaian 

permasalahan bangsa 

Pelatihan penyusunan proposal riset bagi dosen 

3 Peningkatan mutu pengabdian pada 

masyarakat yang diarahkan untuk 

kesejahteraan masyarakat 

Menciptakan fokus kegiatan pengabdian kpd masyarakat  

melalui model pendampingan usaha. 

4 Peningkatan kuantitas daya saing dan 

kompetensi lulusan 

1. Mewajibkan mahasiswa untuk memiliki sertifikat keahlian 

sebagai syarat menumpuh skripsi. 

2. Menyusunkegiatan magang kerja mahasiswa melalui 

model  pendampingan usaha. 

 

 

3.2.4 Peningkatan kualitas sistem akuntansi dan sumberdaya aset 

 No. Rencana Operasional Indikator  

1 Transparansi keuangan melalui sistem 

informasi  keuangan terpadu   

Intergrasi tertib administrasi pembayaran biaya pendidikan 

yang dikaitkan dengan hak akademik mahasiswa. 

2 Peningkatan kualitas sistem informasi 

sumberdaya keuangan,dan sarana 

prasarana terpadu. 

 

Mewajibkan mahasiswa untuk meenyimpan hasil tugas akhir 

pada keping CD. 

3 Sistim informasi Manajemen aset 

terpadu 

Pengadaan software matakuliah berpraktikum. 



4 Sistim informasi  unit komersial 

terpadu 

Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk memperoleh 

sumber pembiayaan kegiatan dosen. 

 

3.2.5 Penguatan sistem informasi manajemen public relation dan 

networking universitas 

No. Rencana Operasional Indikator  

 

1 

Menciptakan sistim informasi 

manajemen pemasaran terpadu 

 

 

Membuat alat informasi pemasaran yang terstruktur. 

2 Peningkatan jaringan dan aliansi dalam 

sistem kemitraan yang saling 

menguntungkan. 

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, instansi 

pemerintah, maupun lembaga Swadaya Masyarakat. 

3 Peningkatan jumlah agen perubahan 

eksternal kampus(masyarakat 

Membuat model kegiatan berbasis masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Roadmap Rencana Operasional Tahap Ketiga  (2011-2016) 

 

No. Rencana Strategis Rencana Operasional Indikator 

Agenda Pelaksanaan 

11 12 13 14 15 

1. Pengembangan 

sumber daya 

manusia 

Meningkatkan 

kolaborasi dan kerja 

1. Melaksanakan rapat rutin 

staf akademik dan non 

 

● 

 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 



sama pimpinan, staf 

akademik dan non 

akademik. 

 

akademik. 

2.Mengikutsertaan staf 

akademik dan non 

akademik pada pelatihan 

etos kerja. 

 

● 

Pengembangan self 

control unit pada 

sistem Audit 

organisasi dan 

sumberdaya. 

1.Penyusunan key 

performance indikator 

untuk pejabat  struktural  

2. Penyusunan beban kerja 

dosen 

 

 

● 

 

 

● 

 

● 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

Pengembangan 

sistem kepegawaian 

yang berbasis IT 

mencakup staf 

akademik dan non 

akademik. 

Penyusunan database 

kebutuhan kompetensi dosen 

untuk tiap matakuliah. 

  

 

● 

 

 

● 

  

Meningkatkan 

pendidikan dan 

kepangkatan staf 

akademik ke jenjang 

yang lebih tinggi 

1. Mendorong dosen untuk 

studi lanjut 

2. Memfasilitasi kegiatan 

dosen yang dapat 

menunjang pengurusan 

kepangkatan. 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

Meningkatkan 

sertifikasi keahlian 

yang dimiliki oleh 

staf akademik 

maupun non 

akademik 

1.Menyelenggarakan 

sosialisasi dan workshop 

sertifikasi dosen 

2.Menyertakan staf non 

akademik dalam kegiatan 

yang dapat menunjang 

skill bekerja. 

 

● 

 

 

● 

 

● 

 

 

● 

   



Meningkatnya 

kuantitas dan kualitas 

penelitian staf 

akademik sesuai 

bidang keahlian dan 

pendidikan yang 

dimiliki 

Mewajibkan dosen dalam 

melakukan kegiatan 

penelitian dan pengabdian 

kpd masyarakat dalam tiap 

semester. 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

        

2. Pengembangan 

Sistem Informasi 

kegiatan akademis 

Pembangunan sistem 

terpadu Pelaksanaan 

pendidikan, dan 

pengembangan 

program akademik. 

Melaksanakan sistem PBM 

berbasis TI dengan 

mengupload bahan ajar ke 

server. 

 

● 

 

● 

   

Meningkatkan 

kualitas sistem 

assessment 

kebutuhan 

IPTEK/Lab/Praktiku

m dan kebutuhan 

dasar 

 Menetapkan matakuliah 

yang berpraktikum 

  

 

● 

   

Pembangunan sistem 

pelayanan akademik 

terpadu berbasis 

sistem informasi. 

Menyusun database 

mahasiswa, dan akses 

akademik pada jaringan TI 

kampus. 

 

  

● 

   

Peningkatan 

pelayanan kegiatan 

riset melalui sistem 

informasi manajemen 

terpadu 

Memberikan informasi karya 

ilmiah yang tersedia pada web 

fakultas ekonomi. 

  

● 

   



         

3. Pengembangan 

Sistem Penjaminan 

Mutu 

Pembangunan SIM 

untuk sistem 

penjaminan mutu 

kurikulum dan silabi 

secara berkelanjutan 

Membuat database kurikulum 

pada jaringan TI kampus 

  

● 

 

● 

  

Peningkatan 

kompetensi riset yang 

memberikan solusi 

penyelesaian 

permasalahan bangsa 

Pelatihan penyusunan 

proposal riset bagi dosen 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

Peningkatan mutu 

pengabdian pada 

masyarakat yang 

diarahkan untuk 

kesejahteraan 

masyarakat 

Menciptakan fokus kegiatan 

pengabdian kpd masyarakat  

melalui model pendampingan 

usaha. 

  

 

● 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

● 

Peningkatan kuantitas 

daya saing dan 

kompetensi lulusan 

1. Mengupayakan mahasiswa 

untuk memiliki sertifikat 

keahlian sebagai syarat 

menumpuh skripsi. 

2. Melaksanakan kegiatan 

magang kerja mahasiswa 

melalui model  

pendampingan usaha. 

 

   

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

         

 

4 

Pengembangan 

Akuntabilitas 

Penyelenggaraan 

Transparansi 

keuangan melalui 

sistem informasi  

Intergrasi tertib administrasi 

pembayaran biaya 

pendidikan yang dikaitkan 

  

 

● 

   



Pendidikan keuangan terpadu 

  

dengan hak akademik 

mahasiswa. 

Peningkatan kualitas 

sistem informasi 

sumberdaya 

keuangan,dan sarana 

prasarana terpadu. 

 

Mewajibkan mahasiswa 

untuk meenyimpan hasil 

tugas akhir pada keping CD. 

  

 

● 

   

Sistim informasi 

Manajemen aset 

terpadu 

Pengadaan software 

matakuliah berpraktikum. 

  

● 

 

● 

  

Sistim informasi  unit 

komersial terpadu 

Menjalin kerjasama dengan 

pihak luar untuk memperoleh 

sumber pembiayaan kegiatan 

dosen. 

 

 

 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

        

5. 

Penguatan sistem 

informasi 

manajemen public 

relation dan 

networking 

universitas 

Menciptakan sistim 

informasi manajemen 

pemasaran terpadu 

 

 

Membuat alat informasi 

pemasaran yang terstruktur. 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

Peningkatan jaringan 

dan aliansi dalam 

sistem kemitraan 

yang saling 

menguntungkan. 

Menjalin kerjasama dengan 

pihak swasta, instansi 

pemerintah, maupun lembaga 

Swadaya Masyarakat. 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

Peningkatan jumlah 

agen perubahan 

Membuat model kegiatan 

berbasis masyarakat. 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 



eksternal 

kampus(masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    MONITORING 

                                                   DAN EVALUASI INTERNAL 
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 Monitoring   adalah   proses   pengumpulan   dan analisis    informasi    

(berdasarkan    indikator    yang ditetapkan)  secara sistematis dan kontinu tentang 

kegiatan   program   sehingga   dapat       dilakukan tindakan   koreksi  untuk  

penyempurnaan  program itu selanjutnya dan melakukan klarifikasi keberhasilan, 

kendala dan dampak atas kegiatan yang dilakukan. 

 Evaluasi  adalah  proses  penilaian  pencapaian tujuan   dan   

pengungkapan   masalah   kinerja program  untuk  memberikan  umpan  balik  

bagi peningkatan kualitas kinerja program 

 Prinsip Pelaksanaan Monitoring  dan Evaluasi dilakukan  berdasarkan  

prinsip-prinsip  sebagai   berikut: 

1.  Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan  jadwal  yang telah 

ditetapkan. 

2. Pelaksanaan dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel. 

3. Kejelasan tujuan monitoring dan evaluasi dan dilakukan  secara  efektif  

dan  efisien,  artinya  target  waktu dan sumber daya yang digunakan. 

4. Dilakukan oleh  pihak internal yang memiliki kewenangan 

melaksanakan Monevin. 

5. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi hanya mencakup indikator 

dalam rencana operasional Program Studi Manajemen,Fakultas 

Ekonomi Universitas Narotama Surabaya 

 

 

 



 Mekanisme Pelaksanaan Monitoring  dan Evaluasi  dilakukan   mulai   dari   

pelaksana   kegiatan akademik, pelaksana kegiatan administrasi 

dan pelaksana penunjang akademik selaku unit pengendali  mutu,   

 

 

 

selanjutnya  hasil  monitoring  dan  evaluasi  secara  berjenjang  dilaporkan  ke  

atas, yaitu  Rektor dan Wakil Rektor.  

 

 

 

               Gambar  4.1 : Hirarki Monitoring dan Evaluasi Internal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                         PENUTUP  

 

  

 

 

 Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Manajemen, Fakultas 

Ekonomi Universitas Narotama Surabaya merupakan penjabaran dari rencana 

strategi (Renstra) Program Studi Manajemen ( 2005-2020)  

 Rencana Operasional ini  merupakan acuan tahap pertama bagi 

pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan   sivitas   akademika untuk tahun 

2005-2009 di lingkungan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Narotama Surabaya.  

BAB 
V 



 Dengan   Rencana Operasional   ini   diharapkan   Pimpinan Rektor 

maupun Dekan Fakultas Ekpnomi mendapat gambaran rinci mengenai kegiatan 

program studi manajemen, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan  langkah   yang   berupa   kebijakan-kebijakan untuk  mencapai  

tujuan  sehingga  semua  kegiatan  yang  ada  di  lingkungan program studi 

manajemen  lebih  terarah.   

 Rencana Operasional Program Studi Manajemen ini sewaktu-waktu dapat 

disesuaikan atau direvisi apabila kondisi internal yang tidak mendukung bagi 

terlaksananya  rencana oprasional ini seperti; kondisi force majuer, ataupun 

kebijakan penting  pimpinan tertinggi, serta  kondisi eksternal yang tidak 

mendukung seperti : adanya  tuntutan perubahan yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat maupun sebagai akibat dampak kebijakan dari otoritas pendidikan. 

 Demikian Rencana Operasional Prodi Manajemen ini disusun untuk 

dilaksanakan dengan baik dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberikan perlindungan dan anugrah-Nya sehingga   Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran Program Studi Manajemen dapat terwujud dengan baik dan sukses, Amin. 

Narotama…, Jaya 

 

 

 

 


