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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Gambaran Umum Universitas HKBP Nommensen 

Jauh sebelum ada perguruan tinggi di Sumatera bagian utara, seseorang yang 

menyatakan dirinya sebagai “seseorang pencinta  bagi  bangsa  Batak”  (sahalak 

parholong ni roha di bangso Batak) telah mengungkapkan arti pentingnya suatu 

Universitas bagi bangsa Batak pada tahun 1918 dengan menyatakan: “ai aha ma bangso 

Batak mortimbanghon angka bangso na asing anggo so adong universitet“ (terjemahan 

bebas: apakah kelebihan bangsa Batak dari bangsa lain jika tidak memiliki Universitas). 

Pernyataan tersebut sesungguhnya menggambarkan visinya tentang arti penting 

pembukaan perguruan tinggi di tengah-tengah  bangsa  Batak.Beliau  mengharapkan  

kalau perguruan tinggi tersebutlah yang akan menghasilkan calon-calon  pemimpin  

bangsa yang bijaksana dan cendikia (asa lam tama parrohaon dohot pamingkirion ni na 

deba, nanaeng gabe partogi di bangso). Namun demikian hingga lebih dari tiga  

dasawarsa harapan tersebut belum wujud walaupun gerakan hamajuan  di  kalangan  

orang Batak telah menyebabkan jumlah pemuda Batak yang mengecap pendidikan dasar 

dan menengah semakin banyak, baik yang belajar di Tapanuli maupun di luar Tapanuli. 

Sebelum dekade 1950-an banyak diantara mereka yang  ingin  melanjutkan  pendidikan-

nya ke perguruan tinggi, akan tetapi harus ke pulau Jawa karena pada saat itu semua 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia terpusat di  sana.  Selain pertimbangan jarak yang 

relatif jauh dan hubungan transportasi dan komunikasi yang belum memadai, tentulah 

pertimbangan dana sangat menentukan keputusan  orang  tua  untuk  mengirimkan anak-

anaknya belajar ke Pulau Jawa ketika itu. 

Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah, baik yang 

dibiayai oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta mendorong HKBP untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah-sekolah yang didirikannya agar dapat 

melayani warga gereja, bangsa dan negara. Sesudah Indonesia merdeka, sekolah-sekolah 

yang diasuh oleh HKBP semakin besar jumlahnya, semakin beraneka ragamnya, dan 

semakin tinggi tingkatannya. Perkembangan dalam masalah-masalah ekonomi, politik, 

dan sosial pun merupakan dorongan untuk meningkatkan mutu pendidikan HKBP mulai 

dari sekolah dasar hingga pendidikan lanjutan. Mendirikan universitas adalah 

perkembangan logis dari jaringan persekolahan yang diasuh Huria Kristen Batak 

Protestan. 
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Ide untuk mendirikan universitas barulah awal tahun 1950-an yang  mulai 

disuarakan dalam Sinode Godang HKBP tahun 1952 dan tahun 1953 telah dibentuk 

panitia pendirian. Kenyataan-kenyataan seperti disebutkan di atas dan keinginan anggota-

anggota dan para tokoh gereja (HKBP) saat itu untuk mendirikan perguruan tinggi yang 

bernuansa Kristiani bagi penduduk Sumatera Utara adalah alasan-alasan yang terpenting 

untuk mendirikan satu Universitas milik gereja. Keputusan untuk mendirikan Universitas 

HKBP Nommensen hanya beberapa bulan terlambat dari dua Universitas yang telah lebih 

dahulu berdiri di Medan. Kedua universitas  dimaksud  adalah Universitas Islam Sumatera 

Utara (UISU)  dan  Universitas  Sumatera  Utara (USU) yang didirikan pada pertengahan 

tahun 1952 yang pada  mulanya  merupakan  suatu yayasan. Kedua universitas tersebut 

berjalan dengan nuansa masing-masing dan rencana pendirian universitas milik gereja 

akan memberi nuansa nuansa Kristiani. Hasilnya direalisasikan dengan mendirikan 

universitas pada 7 Oktober 1954 di Pematangsiantar yang diberi nama Universitas HKBP 

Nommensen. 

Memberikan nama “Nommensen” dalam univeritas tersebut dilandasi sejumlah 

pemikiran. Nama tersebut didasari fakta bahwa Dr. I.L. Nommensen adalah  hamba  

Tuhan (parhitean ni Debata) yang menyebarkan Injil di Tanah Batak. Nommensen 

bekerja di Tanah Batak untuk memberitakan berita keselamatan dan telah berhasil 

mengkristenkan masyarakat Batak. Keberhasilan tersebut sudah  melahirkan  satu  

organisasi gereja, yakni Huria Kristen Batak Protestan  (HKBP) dan merupakan salah  

satu organisasi gereja terbesar di Indonesia. Dengan demikian, semua orang yang 

mengetahui sejarah, apabila mendengar nama Nommensen, maka akan teringat dengan 

“Kristen” dan sekaligus dengan “Batak”. Berdasarkan latar belakang pemikiran 

sedemikianlah, peserta rapat memutuskan nama yang  indah  bagi  universitas  dan mereka 

sangat mengharapkan bahwa perguruan tinggi yang akan  didirikan  itu  kelak akan 

mengalami kemajuan baik dalam jumlah fakultas, mahasiswa dan tetap menjaga kualitas, 

yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Universitas HKBP Nommensen didirikan dalam rangka menjalankan Tri Tugas 

Panggilan HKBP. Universitas didirikan sewaktu perguruan tinggi negeri belum ada di 

Sumatera bagian Utara dan sarana pendidikan tinggi swasta yang ada masih sangat 

terbatas. Perguruan tinggi negeri yang terdekat ketika itu berada di Pulau Jawa dan 

tentunya hanya penduduk yang berada saja yang mampu menyekolahkan anak-anak 

mereka waktu itu ke Pulau Jawa. Jadi Universitas HKBP Nommensen diharapkan, diidam-

idamkan dan dicita-citakan supaya dapat menjadi “tangki pemikir” bagi warga HKBP 



4  

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dan dari salah satu dokumen yang 

dikeluarkan oleh panitia disebutkan bahwa Universitas HKBP  Nommensen didirikan 

adalah: “Asa parsamean ni angka partogi na bisuk dohot na malo do Universiteit on di 

bangsonta, dohot mangurupi angka na hurang di sibahenon pasikolahon angka 

ianakkonnasida tu parsikolaan na timbo na adong di Pulo Jawa, do umbahen 

dipanjongjong”. Sesungguhnya, apa yang dituliskan oleh para pendiri Universitas ini, 

adalah pernyataan resmi dari misi khusus Universitas HKBP  Nommensen. 

Pada awal berdirinya, hanya 3 fakultas yang didirikan  bersamaan  dengan 

berdirinya Universitas HKBP Nommensen, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Teologia 

dan Fakultas Hukum. Kini telah mengasuh 10 fakultas ditambah dengan 1 pasca sarjana. 

Total program studi sebanyak 31. 

 

1.2. Rasional Penyusunan Renstra 

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  

Tinggi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, maka setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki dokumen Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra),  yang  digunakan  

sebagai landasan penyusunan Rencana Operasional (Renop) pengembangan perguruan 

tinggi dalam jangka pendek, dan menjadi bagian integral dari proses akreditasi institusi. 

Penyusunan Rencana Strategis Universitas HKBP Nommensen tahun 2019-2023 

(Renstra UHKBPN 2019-2023) merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan 

Universitas HKBP Nommensen Tahun 2013-2033 (RIP UHKBPN 2013-2033)  yang  

telah disahkan Senat UHKBPN, dan menjadi landasan dalam seluruh kebijakan 

pengembangan UHKBPN untuk 4 tahun ke depan, yang didasarkan kepada analisis 

lingkungan internal daneksternal. 

Dokumen Renstra UHBPN 2019-2023 merupakan arahan strategis dalam rangka 

mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam  RIP  UHKBPN  2013-2033  

yakni : Menjadi Universitas Terkemuka di Asia Tenggara Dalam Pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro  

Deo et Patria). Oleh sebab itu, dokumen Renstra  ini  merupakan  respon  adaptif  

terhadap kondisi yang akan datang, berangkat dari apa yang dapat terjadi,  bukan apa  

yang terjadi, sehingga UHKBPN mampu menghadapi persaingan dalam tataran nasional 

dan internasional melalui penyiapan kebijakan, program dan aksi dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi tahun 2019-2023. 
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Adapun arah pernyataan Visi ini dikembangkan dalam lima tahap, sebagai berikut: 

1. Visi 2014-2018 : 

Terwujudnya Universitas Bersahabat  (Cordial University) dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). 

2. Visi 2019-2022 : 

Terwujudnya Universitas Pembuat Perubahan (Changemaker University) dalam 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu 

Pertiwi (Pro Deo et Patria). 

3. Visi 2023-2026 : 

Terwujudnya Universitas Dipercaya (Reputable University) dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). 

4. Visi 2027-2030 : 

Terwujudnya Universitas Transformasi (Transforming  University) dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et 

Patria). 

5. Visi 2031-2033 : 

Terwujudnya Universitas Terkemuka di Asean (Prominent  University in ASEAN) dalam 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu 

Pertiwi (Pro Deo et Patria). 

 

Peta Jalan (Road map) Pengembangan UHN 

Tahap I  

TA 2014-2018 

Tahap II 

TA 2019-2022 

Tahap III 

TA 2023-2026 

Tahap IV 

TA 2027-2030 

Tahap V 

TA 2031-2033 

Fase  

Dasar 

 

(Cordial  

University) 

Fase  

Lanjutan 

 

(Changemaker 

University) 

 

Fase  

Akselerasi 

 

(Reputable 

University) 

Fase 

Pematangan  

 

(Transforming 

University) 

Fase 

Akhir 

 

(Prominent  

University) 

 

Universitas 

terkemuka di 

ASEAN 

 

 



6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Peta Jalan (Road Map) Pengembangan UHN 2013-2033 

 

1.3. Dasar Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pengembangan Universitas HKBP 

Nommensen tahun 2019-2023 secara legal formal didasarkan pada beberapa dokumen 

penting, yakni : 

1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 –2025. 

2)  Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3)  Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi. 

4)  Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 

5)  Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

6)  Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

7)  Permenristek dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

9)  Permenristekdikti No. 24 Tahun 2019 tentang  Manajemen  Inovasi  Perguruan  

Tinggi. 

10)  Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun2009. 

11)  Statuta Universitas HKBP NommensenTahun 2009. 

2014-2018 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2033

Cordial
University

Changemaker
University

Reputable
University

Transforming
University

Prominet
University
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12) Surat Keputusan Yayasan UHKBPN  No.  066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018  tanggal 

10 Desember 2018 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Haposan Siallagan, SH. MH. 

sebagai Rektor Universitas HKBP Nommensen Periode 2018 –2022. 

13) Berita Acara Pengesahan No. 012/Senat-UHN/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 tentang 

Pengesahan Rencana Induk (RIP) Pengembangan Universitas HKBP Nommensen 

2013-2033. 

14) Surat Keputusan Rektor Universitas HKBP  Nommensen  No.110/SK/R/I/2019 

tentang Penyusunan Renstra Pengembangan Universitas HKBP Nommensen Tahun 

2019-2023. 

 

1.4. Renstra 2019 - 2023 

RENSTRA merupakan dokumen pedoman pengembangan jangka pendek 

universitas dengan durasi waktu empat tahun (2019 - 2023), kurun waktu empat tahun 

sesuai dengan masa jabatan pimpinan Universitas. 

Milestone dari RENSTRA 2019 - 2023 adalah tercapainya kriteria Changemaker 

University pada tahun 2021 menuju Reputable University  pada  tahun 2023. Education 

based masih menjadi fokus yang utama, sementara itu Universitas  HKBP Nommensen 

harus memulai peran sebagai Reputable University  pada  tahun  2023. Milestone dari 

RENSTRA 2019 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.2. Pada tahun 2020 dan 2021, 

Universitas HKBP Nommensen memperkuat  pondasi  untuk  mewujudkan education-

based digital system. Pada tahun 2021 dan 2022, Universitas HKBP Nommensen 

memperkuat pondasi kualitas inovasi pada education based digital system. Sedangkan 

pada tahun 2022 dan 2023, Universitas HKBP Nommensen mulai melangkah menuju 

reputable university sebagai dasar dari perwujudan menuju World Class University 

dengan memperkuat penyelenggaraan riset. 

Penyusunan RENSTRA 2019 - 2023 mengacu kepada RIP Universitas HKBP 

Nommensen 2013-2033 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kepentingan 

(stakeholder) yang terdiri dari pimpinan Yayasan Universitas HKBP Nommensen, 

pimpinan Universitas HKBP Nommensen, pimpinan Fakultas/Prodi, dosen, mahasiswa, 

alumni dan industri. Selain itu dilakukan studi banding (benchmarking) dan  analisis 

situasi strategis terhadap lingkungan bisnis Perguruan Tinggi. 

 

 

 



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Milestone Visi Universitas HKBP Nommensen 2019 - 2023  

 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Universitas HKBP 

Nommensen Tahun 2019-2023 ini mempunyai tujuan umum yakni: memberikan 

arahan strategis seluruh kebijakan dalam rangka pengelolaan Universitas HKBP 

Nommensen untuk 4 tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Sedangkan tujuan khusus adalah : memberikan arahan dalam 

penyusunan Rencana Operasional (Renop) Pengembangan Universitas HKBP 

Nommensen untuk tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang ada di 

lingkungan UHKBPN. 
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BAB II 

ANALISIS SITUSIONAL 

 

2.1. Analisis Kapabilitas Internal 

Untuk dapat mencapai visi changemaker university menuju reputable university 

(world class university), perlu ditinjau kemampuan institusi  saat  ini,  berdasarkan  

capaian RENSTRA periode 2013 - 2018. Kemampuan dilihat dari capaian beberapa key 

performance indikator dari RENSTRA 2013 – 2018. Sebenarnya terdapat banyak 

indikator, namun dalam hal ini diambil beberapa indikator yang lebih krusial terkait 

dengan kesiapan untuk mencapai visi changemaker university menuju  reputable 

university dengan observasi yang dilakukan untuk kurun waktu 2014 -2018. 

Saat ini Yayasan UHKBPN memiliki Akta Notaris Badan  Hukum  

Penyelenggaraan dan Perubahannya sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 13 Nopember 

2014 dan Akta Nomor 7 Nopember 2014 yang teregistrasi oleh Menteri Hukum dan  

HAM Nomor: AHU AH.01.06/1162 tertanggal 17 Desember 2014.  Dalam  Pangkalan 

Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) UHKBPN memiliki 31 program studi aktif, yang 

terdiri dari 4 Program Studi (Prodi) S2, 25 Prodi S1, 1 Prodi D3 dan 1 Program Profesi 

Dokter. Dilihat dari akreditasi, tingkat nasional dapat dilihat prestasi UHKBPN maupun 

program studi dalam Tabel 2.1.sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Akreditasi Prodi UHKBPN Tahun 2018 Berdasarkan BAN PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BAN PT 2018 
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Tabel 2.2. Profil Akreditasi Prodi UHKBPN Tahun 2018 Berdasarkan BAN PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BAN PT 2018 
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2.1.1. Mahasiswa 

Tabel 2.3. Profil Mahasiswa UHKBPN 

 

No 

 

Fakultas/Program Studi 

Ganjil 

17/18 

Genap 

17/18 

Ganjil 

18/19 

 

Genap 18/19 

1 FAKULTAS EKONOMI     

 a. Prodi Akuntansi 1,311 1050 1318 1225 

 b.Prodi Administrasi Perpajakan 76 56 78 78 

 c.Prodi Ekonomi Pembangunan 116 79 108 92 

 d.Prodi Manajemen 727 569 780 701 

 Jumlah Mahasiswa Aktif 2,230 1754 2284 2096 

2 FAKULTAS TEKNIK     

 a. Prodi Teknik Elektro 79 72 98 93 

 b. Prodi Teknik Mesin 205 176 255 235 

 c. Prodi Teknik Sipil 210 189 298 286 

 Jumlah Mahasiswa Aktif 494 437 651 614 

3 FAKULTAS HUKUM 1,076 929 1156 1067 

Jumlah Mahasiswa Aktif 1076 929 1156 1067 

4 FAKULTAS PERTANIAN 

a. Prodi Agroekoteknologi b.Prodi 

Agribisnis 

c.Prodi THP 

 

239 

251 

29 

 

199 

212 

17 

 

276 

263 

24 

 

241 

238 

20 

Jumlah Mahasiswa Aktif 519 428 563 499 

5 FAKULTAS PETERNAKAN 158 94 118 117 

Jumlah Mahasiswa Aktif 158 94 118 117 

6 FISIPOL 

a. Prodi AdministrasiNegara 

b. Prodi AdministrasiNiaga 

 

252 

113 

 

202 

89 

 

241 

123 

 

228 

116 

Jumlah Mahasiswa Aktif 365 291 364 344 

7 FAKULTAS PSIKOLOGI 188 173 247 236 

Jumlah Mahasiswa Aktif 188 173 247 236 

8 FAKULTAS BAHASA DAN SENI     

 a. Prodi Bahasa Inggris 70 56 83 81 

 b. Prodi Seni Musik 195 144 163 173 

 Jumlah Mahasiswa Aktif 265 200 246 254 

9 FKIP MEDAN     

 a. Prodi Pendidikan Ekonomi 259 224 203 737 

 b. Prodi Pendidikan Agama Kristem 55 49 55 166 

 c. Prodi Pendidikan Bah Indonesia 393 319 349 633 

 d. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 598 541 556 1149 

 e. Bahasa Jerman    22 

 f. Prodi Pendidikan Fisika 101 96 90 156 

 g. Prodi Pendidikan Matematika 457 413 423 895 

 h. PPKN   13 92 

 Jumlah Mahasiswa Aktif FKIP Medan 1,863 1642 1689 3850 

10 FKIP PEMATANG SIANTAR     

 a. Prodi Pendidikan Ekonomi 997 780 551 

 b. Prodi Pendidikan Agama Kristem 190 153 121 

 c. Prodi Pendidikan Bah Indonesia 590 450 318 

 d. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 1,115 842 640 

 e. Prodi Pendidikan Bahasa Jerman 27 22 22 

 f. Prodi Pendidikan Fisika 136 101 68 

 g. Prodi Pendidikan Matematika 885 670 497 

 f . Prodi PKn 142 112 85 

 Jumlah Mahasiswa Aktif FKIP P.Siantar 4,082 3130 2302 

 TOTAL MAHASISWA FKIP MEDAN +SIANTAR 5,945 4772 3991 

11 FAKULTAS KEDOKTERAN     

 a. Prodi Pendidikan Dokter 184 141 216 218 

 b.Prodi Profesi Dokter - 153 99 99 

 Jumlah Mahasiswa Aktif 184 294 315 317 

 TOTAL MAHASISWA AKTIF SEM GANJIL TA 2017/2018 11,424 9372 9935 9394 

Sumber: Data PSI UHN 
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2.1.2. Dosen 

Dosen tetap di lingkungan UHKBPN pada sub bab ini akan dijelaskan hal-hal: (1) 

rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap, (2) berpendidikan Doktor, dan (3) 

persentase dosen tetap dengan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala. 

Tabel 2.4 Data dosen tetap UHKBPN berdasarkan jenjang akademik dan pendidikan 

 

   Sumber: PD-DIKTI 2018 

 

Jumlah dosen tetap yang dimiliki UHKBPN pada Tahun Akademik 2018/2019 

sebanyak 372 orang dan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 10.320 orang, dengan  

demikian maka besarnya rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap adalah 1: 28. 

Artinya 1 (satu) orang dosen akan melayani sebanyak 28 orang mahasiswa untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian padamasyarakat. 

Jumlah dosen tetap UHKBPN yang berpendidikan doktor (S-3/Sp-2) sebanyak 47 

orang (1 orang dosen pengangkatan khusus) dari 372 dosen tetap. Artinya yang meraih S-

3/Sp-2 hanya atau 12,63% dan yang sedang tugas belajar S-3 saat ini sebanyak 86  orang 

(4 orang dosen pengangkatan khusus) atau sebanyak 23,12% dari semua dosen tetap. yang 

masihS-2. 

Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar hanya 2,15% dan dengan jabatan Lektor 

Kepala sebanyak 15,86%. Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan  dengan  jumlah 

dosen tetap dengan 31 program studi jenjangS-1. 

Persentase dosen tetap UHKBPN berdasarkan tingkat pendidikannya dalam Gambar 

2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Grafik persentase dosen tetap UHN berdasarkan tingkat pendidikan 

Jumlah dosen tetap UHN dengan jabatan Guru Besar sebanyak 8 orang dari 372 

dosen tetap atau 2,15% dari jumlah dosen tetap. Persentase dosen tetap  UHN  

berdasarkan jabatan fungsionalnya sebagaiberikut: 

 

Gambar 2.2. Persentase dosen tetap berdasarkan jenjang akademik 

Tabel 2.5 Data Dosen Tetap yang Tugas/Ijin Belajar 

  

      Sumber: Ka Biro SDM dan Hukum 

Pada tahun ajaran 2018/2019 UHN mempunyai 372 dosen tetap dengan distribusi 

gelar akademik S-3/Sp-2 sebanyak 47 orang, S-2/Sp-1 sebanyak 198 orang, dan Profesi/S-

1/D-4 sebanyak 41 orang. Sedangkan dosen tetap  yang  sedang  mengikuti tugas belajar 
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S-3/Sp-2 dalam dua tahun akademik terakhir sebanyak 23,12%. 

 

2.1.3. Tenaga Kependidikan 

Tabel 2.6 Data tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan 

 

Sumber: Ka Biro SDM dan Hukum 

Data tenaga kependidikan yang bekerja melayani mahasiswa dilingkungan 

Universitas HKBP Nommensen disajikan dalam Tabel 2.6. Jumlah 

laboran/teknisi/analis/operator/programmer yang memiliki sertifikat  hanya  12  orang  

atau 5,71%. Jumlah ini terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh tenaga 

kependidikan. Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa adalah 1: 54 yang berarti  

tiap orang tenaga kependidikan melayani sekitar 54 orang mahasiswa. Rasio  ini  

tergolong cukup besar sehingga dalam 4 tahun ke depan akan diatur sedemikian juga 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga pelayanan kepada mashasiswa dan 

stakeholder akan semakin baik. 

 

2.1.4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Tabel 2.7 Jumlah judul penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dalam 

lima tahun terakhir 

 

Sumber: LPPM UHN 2018 



15  

Berdasarkan data Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah penelitian dosen 

tetap per tahun selama lima tahun terakhir adalah 0,68  judul/dosen/tahun.  Angka  ini 

lebih kecil dari satu, yang berarti secara rata-rata setiap dosen tidak mencapai satu judul 

penelitian setiap tahun. Hal ini memberi indikasi kurangnya minat dosen untuk 

melaksanakan penelitian setiap tahun akademik. Selain itu jumlah hibah/dana penelitian 

yang diperoleh dosen dari institusi diluar UHKBPN, misalnya dari Kemdiknas/ 

Kementerian lain, sangat kecil yaitu rata-rata 0,06 hibah/dosen/tahun. Untuk itu perlu 

memotivasi dan mensupport dosen untuk melaksanakan penelitian internal dan dalam 

pembuatan proposal penelitian eksternal termasuk dari institusi dalam dan luarnegeri. 

Sementara itu jumlah PkM pun sangat rendah, yakni 0,37 kegiatan/ dosen/tahun. 

Artinya, secara rata-rata tidak ada satu kegiatan PkM pun yang dilaksanakan dosen per 

tahun. Hal ini menunjukkan minat dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat sangat rendah. Dilihat dari segi pembiayaan, sekitar 42% bersumber dari 

pembiayaan sendiri dan lebih dari 44% dibiayai institusi. Sisanya dari 

Kemendiknas/Kemenristekdikti termasuk institusi dalam negeri lainnya (Tabel 2.8). 

Dalam pelaksanaan PkM ini pun perlu memotivasi dan mensupport dosen untuk 

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk dengan menjalin 

kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri. 

Tabel 2.8 Jumlah kegiatan PkM berdasarkan sumber pembiayaan selama 

lima tahun terakhir 

 

Sumber: LPPM UHN 2018 
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Tabel 2.9 Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan dosen tetap 

selama lima tahun terakhir 

 

Sumber: LPPM UHN 2018 

Berdasarkan data dalam Tabel 2.9 diketahui jumlah publikasi dosen tergolong 

sangat minim dan menunjukkan fluktuasi tahun demi tahun. Lebih dari  50%  jumlah  

karya ilmiah dalam 5 tahun terakhir adalah publikasi dalam jurnal ilmiah internasional. 

Sementara itu jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti termasuk buku ajar tingkat 

nasional sangat sedikit sedangkan untuk institusi dalam dan luar  negeri hamper nihil. 

Terkait dengan karya ilmiah dosen tetap, karya dosen  yang  memperoleh  Hak 

Cipta (HKI) selama lima tahun terakhir hanya ada 7 Surat Pencatatan Ciptaan dari 

Kemenkumham RI. Untuk itu setiap dosen tetap perlu didorong untuk meningkatkan 

jumlah karya-karya ilmiah untuk dipublikasi dalam jurnal termasuk untuk menghasilkan 

buku-buku ajar. 

 

2.1.5. Sumber Penerimaan dan Belanja Universitas 

Untuk membiaya operasional pelaksanaan tridharma perguruan tinggi  di 

Universitas HKBP Nommensen hanya mengandalkan penerimaan dari uang kuliah 

mahasiswa. Sumber pendanaan dari luar uang kuliah masih  sulit  diperoleh  secara  

teratur. Dari Tabel 2.10 diketahui sumber utama penerimaan  universitas  adalah  dari 

uang kuliah mahasiswa, masing-masing diatas 80% setiap tahunnya dan cenderung 

meningkat.Penerimaan yang bersumber dari uang kuliah meningkat dari Rp. 5.962.426 

T.A. 2015/2016 menjadi Rp. 8.506.993 pada T.A.2017/2018. 

Sumber lainnya, seperti dari Dikti/Pemerintah berupa hibah penelitian, hibah 
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pengabdian, sertifikasi dosen, gaji dosen Kopertis, beasiswa S-3, dan bidik misi. Memang 

masih di atas 10% tetapi  cenderung  menurun.Sumber  lainnya  berasal dari jasa dan 

bunga bank, kerjasama universitas/pemda namun jumlahnya sangat kecil, yakni dibawah 

2%. Untuk masa mendatang diharapkan sumber penerimaan dari mahasiswa akan ditekan 

sedangkan dari sumber lainnya akan diusahakan meningkat. 

Sementara itu, alokasi belanja pegawai, masing-masing di atas  44%  dan  

cenderung meningkat.Belanja pendidikan dan penelitian cenderung menurun. Kemudian, 

rasio pengeluaran per mahasiswa cenderung meningkat dari Rp. 7.201.591 T.A. 

2015/2016 menjadi Rp. 8.794.130 pada T.A. 2017/2018. Walaupun sudah meningkat 

namun diharapkan akan ditingkatkan selama 4 tahun ke depan dengan  cara  meningkatkan 

sumber-sumber penerimaan dan sekaligus meningkatkan pelaksanan tridharma perguruan 

tinggi dengan melibatkan mahasiswa. 

Tabel 2.10 Sumber Penerimaan Universitas HKBP Nommensen (Rp) 
 

No. Sumber Penerimaan Tahun 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Uang Kuliah Mhs 75.800.327.000 

(81,91%) 

91.091.037.553 

(84,80%) 

97.183.886.851 

(85,10%) 

2. Yayasan 2.250.000.000 

(2,43%) 

2.516.500.000 

(2,34%) 

2.850.000.000 

(2,50%) 

3. Dikti/Pemerintah 12.796.000.000 

(13,83%) 

12.653.000.000 

(11,78%) 

12.648.500.000 

(11,08%) 

4. Sumber lainnya 1.697.500.000 

(1,83%) 

1.155.000.000 

(1,08%) 

1.520.000.000 

(1,33%) 

 Total 92.543.827.000 

(100,00%) 

107.415.537.553 

(100,00%) 

114.202.386.851 

(100,00%) 

Jumlah Mahasiswa 12.713 11.171 11.424 

Rerata Penerimaan dari 

Mahasiswa 

5.962.426 8.154.242 8.506.993 

Angka dalam kurung adalah persentase, Sumber: Bagian Keuangan UHKBPN 
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2.1.6. Alokasi Belanja Universitas HKBP Nommensen (Rupiah) 
 

No. Jenis Belanja Tahun 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Belanja Pegawai 41.078.600.875 

(44,87%) 

42.862.361.545 

(45,72%) 

45.928.890.158 

(45,72%) 

2. Belanja Pendidikan 30.946.189.478 

(33,80%) 

31.120.750.966 

(33,20%) 

31.853.801.505 

(31,71%) 

3. Belanja Penelitian 2.839.035.401 

(3,10%) 

2.566.235.401 

(2,74%) 

2.816.160.401 

(2,80%) 

4. Belanja PkM 1.945.271.297 

(2,12%) 

1.160.775.867 

(1,24%) 

1.577.888.120 

(1,57%) 

5. Belanja Investasi Sarana 8.332.150.391 

(9,10%) 

9.284.752.067 

(9,90%) 

10.442.493.113 

(10,39%) 

6. Belanja Investasi 

Prasarana 

2.276.463.855 

(2,49%) 

2.276.463.855 

(2,43%) 

2.194.328.440 

(2,18%) 

7. Belanja Investasi SDM 3.944.846.651 

(4,31%) 

4.329.389.466 

(4,62%) 

5.543.822.889 

(5,52%) 

8. Belanja Lainnya 191.269.052 

(0,21%) 

139.558.347 

(0,15%) 

106.752.105 

(0,11%) 

 Total 91.553.827.000 93.740.287.514 100.464.136.730 

Jumlah Mahasiswa 12.713 11.171 11.424 

Rasio Pengeluaran dengan 

Mahasiswa 

7.201.591 8.391.396 8.794.130 

Angka dalam kurung adalah persentase, Sumber: Bagian Keuangan UHKBPN 

 

2.2. Analisis Kapabilitas UHKBPN terhadap Lembaga Lain 

2.2.1. Kerjasama Institusi 

Pada Tahun Akademik 2017/2018, UHKBPN telah  menjalin  sebanyak  47  

kerjasama dengan institusi/organisasi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri, 

mulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Selain itu UHKBPN menjalin 

kerjasama dengan 56 universitas diseluruh dunia yang tersebar di delapan negara pada 

kelima benua. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan payung kerjasama 

tersebut adalah mengirimkan mahasiswa S1 dan S2 sebanyak 100 mahasiswa mengikuti 

student exchange ke 8 universitas di tiga negara, 12 mahasiswa internship research 

program ke tiga universitas di dua negara, serta 3 orang dosen mengikuti 

internship/exchange research program ke dua universitas di dua negara. Selain itu 17 
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orang dosen dari 5 fakultas telah melaksanakan studi banding ke 15 universitas di 4 

negara. 

Selain itu, manfaat dari kerjasama tersebut adalah adanya 16  dosen/Profesor yang 

menjadi pembicara/narasumber pada workshop/ conference  yang diselenggarakan  di 

UHKBPN. 

 

2.2.2. Peringkat Institusi 

Jika mengacu kepada SINTA 2, peringkat UHKBPN saat ini (Mei 2019) adalah 

pada peringkat 201, dimana terdapat 60 dokumen terindeks scopus dan disitasi sebanyak 

177 kali serta 2311 dokumen/artikel yang terindeks di Google Scholar dan disitasi 5593 

kali dengan jumlah dosen tetap yang mempublikasi ada sebanyak 202 orang. 

Jika mengacu kepada pemeringkatan Perguruan Tinggi dari  Kemenristekdikti  

tahun 2018, posisi UHKBPN saat ini berada pada posisi 335 diantara perguruan tinggi 

lainnya di Indonesia dengan rata-rata nilai 1,358 dengan komposisi penilaian SDM 

sebesar 2,71; Aspek Kualitas Manajemen sebesar 1,2; Kualitas Kegiatan Mahasiswa 

sebesar 0,0 dan Kualitas Publikasi Penelitian sebesar 0,6. 

Sementara itu berdasarkan Webometric, UHKBPN berada  pada  posisi  326 diantara 

perguruan tinggi lainnya di Indonesia Tahun 2019. Indikator  Webometric  meliputi yaitu, 

presence, impact, openness,  dan  excellence. Capaian  peringkat Webometric tergantung 

bagaimana UHKBPN menerapkan kebijakan pada penanganan websitenya, terkait 

aktifitas akademik dan publikasi ilmiah. Dan  berdasarkan  4ICU  posisi UHKBPN berada 

posisi 238 diantara perguruan tinggi lainnya diIndonesia. 

 

2.3 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Rencana Strategic UHKBPN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita menuju suatu 

masyarakat modern dimana hampir semua aspek dalam kehidupan dipermudah melalui 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan ekonomi, pergeseran paradigma 

tersebut memberikan implikasi terhadap terjadinya proses transisi perekonomian dunia 

yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis 

pengetahuan (Knowledge Based Economy). Transformasi dari ekonomi berbasis sumber 

daya menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Ekonomi Berbasis Sumber Daya 

Modal Lahan Energi 

 

 

Ekonomi Berbasis Pengetahuan 

IPTEK Kreativitas Inovasi 

 

Gambar 2.3. Transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan 

 

Untuk mempersiapkan masyarakat dalam transformasi ini maka diperlukan 

kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan  berbagai  pihak  (pemerintah,  

perusahaan, masyarakat, institusi pendidikan). Salah satu perspektif  yang  dapat  

digunakan untuk melihat tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi transformasi 

paradigma ekonomi adalah menggunakan Global Competitiveness Indeks (GCI) yang 

merupakan suatu bentuk penilaian terhadap kesiapan daya saing suatu negara dalam 

menghadapi era globalisasi. 

Dalam The Indonesia Competitiveness Report tahun  2017-2018  Indonesia berada 

di peringkat 36 dari 137 negara yang dinilai oleh World Economic Forum. Penilaian GCI 

dilakukan terhadap 12 pilar daya saing, yang mencerminkan faktor yang beragam dan 

saling terkait serta diperkirakan memiliki dampak penting dalam menciptakan potensi 

guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran. Pendidikan 

Tinggi merupakan salah satu pilar yang digunakan dalam mengukur GCI dari  suatu 

negara (pilar nomor 5) yang merupakan salah satu factor bagi efisiensi pergerakan 

ekonomi, dimana untuk GCI 2017-2018 peringkat Higher Education and Training 

Indonesia berada di posisi ke 64. Kondisi ini menandakan bahwa Pendidikan Tinggi di 

Indonesia didorong untuk melakukan berbagai perubahan, terobosan dan inovasi dalam 

penyediaan SDM yang berdaya saing, kreatif dan inovatif, menghasilkan IPTEK yang 

tepat guna serta penerapan IPTEK dalam peningkatan kualitas hidupmasyarakat. 

Berbicara mengenai lingkungan pengembangan Pendidikan Tinggi, maka konsep 

Penta Helix (University – Government – Industry - Civil Society - Social Entrepreneurs) 

yang diinisialisasi oleh Satyam dan Calcada (2017), merupakan sebuah  konsep  ideal 

yang sangat menjanjikan untuk menyambut era knowledge Society serta berkompetisi 

dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Melihat dari trend dan perkembangan Pendidikan 
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Tinggi secara global maka terdapat sebuah utopia mengenai sebuah bentuk Perguruan 

Tinggi yang disebut dengan “World Class University”. Tujuan dari World  Class 

University adalah untuk memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi global. 

Untuk mewujudkan peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka Perguruan 

Tinggi harus bersikap proaktif dalam menempatkan pengetahuan untuk digunakan dan 

dalam menciptakan pengetahuan baru. Yang perlu diperhatikan adalah fokus 

pengembangan pengetahuan agar sejalan  dengan kebutuhan industri  saat  ini dan masa 

depan. Hal ini terkait dengan model inovasi interaktif yang mendorong industri untuk 

selalu berusaha untuk meningkatkan level penguasaan teknologi melalui technology 

sharing dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Dalam era Knowledge Society, 

pola kolaborasi merupakan salah satu katalis untuk pengembangan pengetahuan, dimana 

melalui kolaborasi maka kepingan kekayaan  intelektual  pihak  yang berkolaborasi dapat 

dimanfaatkan bersama untuk kebutuhan eksplorasi maupun exploitasi. 

 

Gambar 2.4 Model Penta Helix 

Penta Helix adalah model pembangunan socio-economic yang  mendorong  

ekonomi berbasis pengetahuan untuk mengejar inovasi dan kewirausahaan melalui 

kolaborasi dan kerjasama yang menguntungkan di antara universitas, pemerintah, 

industry, masyarakat sosial dan, dan social entrepreneurs. Pada model Penta Helix, civil 

society dan social entrepreneurs disertakan dalam kolaborasi  untuk  mencapai  inovasi 

dan kewirausahaan. Social entrepreneur dapat berupa komunitas start-up,  usaha  kecil 

dan menengah (UKM) yang merupakan embrio dari industri. Sebuah world class 

university, sebagai sumber inovasi dan teknologi, harus mampu melahirkan komunitas 

start-up (social entrepreneur). Dalam proses melahirkan komunitas start-up, industri 

dapat berperan sebagai venture capitalist. Selain itu, industri dapat  berperan  sebagai 

pasar atau suplier.Universitas harus dapat menyesuaikan regulasi pemerintah dan 

memanfaatkannya dalam pengembangan social entrepreneur. Masyarakat selain sebagai 

pasar juga berfungsi sebagai pengontrol kualitas dari komunitas start-up (social 
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entrepreneur) dalampengembangannya. 

Dengan pendekatan model Penta Helix sebagai pertimbangan dalam penyusunan 

RENSTRA Universitas HKBP Nommensen 2019 - 2023 maka dilakukan  kajian terkait 

isu strategis berkaitan dengan Pendidikan Tinggi,  Industri dan Pemerintah. Terdapat 7   

isu utama yang dikaji dalam penyusunan RENSTRA Universitas HKBP Nommensen 

2019 - 2023,yaitu: 

1. Perubahan dalam pangsa pasar: change ofmarket 

2. Perubahan teknologi pembelajaran dan model bisnis: change of learning 

technology and businessmodel 

3. Perubahan dalam industri: change ofindustries 

4. Pekerjaan di masa depan: futurejobs 

5. Perubahan peraturan pendidikan tinggi: change of regulation 

6. Kepentingan nasional: national interest 

7. Kebutuhan lapangan kerja baru: necessity of new employment opportunities 

 

Gambar 2.5. Isu strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi 

 

Pada tahun 2019-2023, UHKBPN akan menerima mahasiswa yang dari sisi ilmu 

sosial/ demografi disebut dengan generasi  Z.  Pemahaman  terhadap  karakteristik 

generasi Z menjadi salah satu kunci bagi UHKBPN  untuk  menyediakan  suatu 

lingkungan pembelajaran yang tepat. Lingkungan yang dimaksud diharapkan mampu 

menjadikan masa perkuliahan sebagai sebuah masa yang indah dan memoriable. 

University Civil Society 

Change of Learning 

Technology and 

Business Model 
Future Jobs 

Change of 

Market 

Industry 

Change of 

Industry 

Goverment 

Change of National 

Regulation Interest 

Social 

 

Necessity of New 

Employment 

Opportunities 

Interest 
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Gambar 2.6. Karakteristik Generasi Z 

Karakteristik dari generasi Z dapat dilihat pada Gambar 2.6 di atas. Selain itu, 

beberapa hal yang menjadi ciri dari generasi Z ini adalah: 

 70% memiliki smartphone 

 7.5 jam/ hari untuk berinteraksi dengan gadget 

 Lebih menyukai digital content dibandingkan dengan printablecontent 

 Aktif dalam media sosial 

Kedekatan dengan dunia digital merupakan salah satu karakteristik  Generasi  Z 

yang dapat dipertimbangkan dalam merancang pola pembelajaran di UHKBPN. Proses 

transformasi dari pola pembelajaran tradisional (tatap-muka) ke dalam bentuk pola 

pembelajaran berbasis teknologi (digital) merupakan sebuah upaya yang tepat untuk 

menyediakan lingkungan pembelajaran bagi Generasi Z. 
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Gambar 2.7 Blended Learning sebagai kombinasi pola pembelajaran tradisional (tatap-muka) 

 

Efek disruptive akibat perkembangan teknologi internet juga memberikan efek 

dalam teknologi pembelajaran khususnya untuk perguruan tinggi. Pemanfaatan internet 

dalam teknologi pembelajaran memberikan berbagai keuntungan antara lain jangkuan 

yang luas serta akses yang fleksibel. Kondisi ini memungkinkan untuk mengurangi gap 

yang ada khususnya terkait masalah kualitas pendidikan antara daerah pedesaan dengan 

daerah perkotaan. Isu lain dalam era knowledge society yang dapat diatasi melalui 

penerapan teknologi pembelajaran adalah knowledge sharing. Perguruan Tinggi 

diharapkan mengubah paradigma kompetisi menjadi  kolaborasi  untuk  hal-hal 

yangterkait dengan knowledgesharing. 

Tersedianya OCW (Open Course Ware), MOOC (Massive Open Online Course), 

OER (Open Educational Resource) dengan karakteristiknya masing-masing merupakan 

sebuah upaya untuk berbagi pengetahuan secara massive dan merata,  dimana  hal  ini 

telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di dunia. Model knowledge sharing yang 

dikembangkan dalam lingkungan pendidikan tinggi memberikan dukungan terhadap 

penerapan model kurikulum berbasis kompetensi  dengan  memberikan  sebuah 

lingkungan pembelajaran yang adaptif, efisien dan efektif bagi setiap individu. 

Pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan Artificial Intelligence,  

Internet of Things (IoT), Virtual/Augmented Reality diharapkan memberikan sebuah 

pengalaman baru dalam pembelajaran yang memudahkan mahasiswa dalam 

pengembangan keilmuan. 
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Perubahan pangsa pasar dan lingkungan membutuhkan improvisasi dari perguruan 

tinggi untuk dapat merespon kebutuhan dan menciptakan pertumbuhan yang  

berkelanjutan (sustainable growth). Gambaran umum mengenai bentuk perguruan  tinggi 

di masa depan dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut. 

 

 

Gambar 2.8. Bentuk perguruan tinggi masa depan 

 

Model bisnis perguruan tinggi di masa yang akan  datang merupakan  kombinasi 

dari Campus Based Learning dengan Online Distance Learning serta didukung dengan 

adanya suatu pusat inovasi (Digital Innovation Centre) yang bersinergi dengan 

CommunityService. 

Dalam dasawarsa terakhir terjadi sebuah terobosan konsep yang sangat signifikan 

dalam dunia industri, yaitu dikenalnya era Industrial  Revolution  4.0. Industrial 

Revolution 4.0 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peran dari manusia 

dalam lingkungan industri. Kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia pada era 

Industrial Revolution 4.0 perlu diakomodir dalam  sistem  pembelajaran  pendidikan  

tinggi sehingga lulusan UHKBPN dapat berperan aktif dalam memanfaatkan peluang di 

era Industrial Revolution 4.0. 
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Gambar 2.9. Revolusi industri dan gambaran di masa depan 

 

Satu usulan sistem pembelajaran yang dipandang tepat dalam menyediakan 

sumber daya manusia yang siap berperan di era Industrial Revolution 4.0 adalah 

penerapan kurikulum berbasis kompetensi (Competence Based Education/ CBE). Secara 

garis besar sistem CBE menyediakan suatu  lingkungan  pembelajaran  dimana  

mahasiswa memiliki keleluasaan untuk memahami sebuah materi dan  

mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui mekanisme penilaian yang telah 

ditetapkan. Penerapan CBE secara efektif dan efisien memerlukan upaya  dan  sumber 

daya yang sangat besar. Dalam penerapannya CBE perlu dikustomisasi sesuai dengan 

karakteristik disiplin ilmu masing-masing program studi  dan  memperhatikan  skill  

umum yang diperlukan oleh lulusan. 

 

Gambar 2.10. Infographic competence based education dan skill umum yang 

dibutuhkan di tahun 2020 
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Otomatisasi yang merupakan salah satu karakteristik pada Industrial Revolution 

4.0 membuat peran manusia digantikan mesin (dalam beberapa bidang pekerjaan) 

sehingga terjadi pergeseran/ hilangnya beberapa posisi/profesi dalam pekerjaan. 

Berdasarkan laporan World Economy Forum /WEF mengenai  pekerjaan dimasa depan, 

proporsi dari keterampilan inti yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak 

berubah diperkirakan sekitar 58 persen. World Economic Forum menyediakan informasi 

terkait trend perubahan pertumbuhan beberapa posisi/profesi dalam pekerjaan gambar 

2.11. Dalam laporan WEF terlihat  bahwa  bidang  pekerjaan  yang memungkinkan untuk 

dilalukan proses otomatisasi seperti  administrasi, manufacture mengalami penurunan 

pertumbuhan. Hal ini perlu diperhatikan oleh UHKBPN dalam rangka pengembangan 

keilmuan (pembukaan  program  studi  baru) yang sejalan dengan kebutuhan dalam era 

Industrial Revolution 4.0. 

 

Gambar 2.11. Tren perubahan posisi/profesi dalam pekerjaan 

 

Menurut McKinsey Global Institute, Indonesia diprediksi sebagai sebuah negara 

dengan peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat prospektif pada tahun 2030 dengan 

faktor pertumbuhan ekonomi yang pesat di tahun 2030 yaitu bonus demografi. Bonus 

demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih besar dari usia 

nonproduktif, dengan kata lain Indonesia akan memiliki angkatan kerja dalam jumlah 

yang sangat besar. Bonus demografi tersebut akan memiliki dampak yang signifikan 

apabila penduduk usia produktif memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bersaing 

dalam bidang ekonomi. Era digital menciptakan sebuah lingkungan global dimana batas 
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antar negara menjadi sesuatu yang bersifat transparan dan peluang kolaborasi maupun 

kompetisi menjadi terbuka luas, khususnya bagi perguruan tinggi. Meskipun konsep 

kolaborasi menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah knowledge 

society melalui knowledge sharing, tidak dapat dipungkiri bahwa suasana kompetisi 

merupakan salah satu faktor pendorong munculnya inovasi. 

Kesadaran mengenai pentingya sumber daya manusia yang menguasai 

ilmupengetahuan dan teknologi telah dipaparkan dalam RPJPN Indonesia 2005-2025, 

Gambar 2.12. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dari perguruan tinggi, untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia guna mewujudkan “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan 

Makmur”. 

 

Gambar 2.12. RPJPN Indonesia 2005 – 2025 

Dari berbagai tinjauan faktor eksternal mengenai perkembangan perguruan tinggi, 

maka dapat disampaikan bahwa menjadi sebuah reputable university (menuju world class 

university) merupakan suatu keharusan bagi Universitas HKBP Nommensen untuk dapat 

berkontribusi lebih baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan suatu 

dokumen perencanaan dan implementasi yang detail, komprehensif serta adaptif sebagai 

panduan bagi Universitas HKBP Nomensen untuk menjadi World  Class University 

dengan semangat keterlibatan dalam Pembangunan Nasional menuju Visi Indonesia 2025. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIK 

 

3.1. Bidang Pendidikan 

Pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri 4.0 

dimana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi,  memecahkan  

masalah dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru. Pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi, menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan  tantangan  dan  

kebutuhan pada era sekarang ini. Kurikulum yang membuka akses  bagi  generasi  

milenial mendapatkan ilmu dan pelatihan untuk menjadi pekerja yang kompetitif dan 

produktif. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini 

memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, 

artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan 

fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan tersebut, pengajaran  di  

UHKBPN pun dituntut untuk berubah, termasuk dalam menghasilkan dosen berkualitas 

bagi generasi masa depan 

Berbicara masalah revolusi industri 4.0 dan kaitannya dengan pendidikan  tentu   

saja dunia pendidikan adalah hal yang utama dan sentral untuk mengikuti arus revolusi 

industri ini karena akan mencetak dan menghasilkan generasi-generasi berkualitas yang 

akan mengisi revolusi industri 4.0. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 berupa 

perubahan dari cara belajar, pola berpikir serta cara bertindak para peserta didik dalam 

mengembangkan inovasi kreatif berbagai bidang. Revolusi industri generasi empat tidak 

hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi  milineal.  Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemicu revolusi indutri juga diikuti dengan 

implikasi lain seperti kompetisi manusia dengan mesin, dan tuntutan kompetensi yang 

semakin tinggi. 

Untuk itu inovasi teknologi di bidang pendidikan untuk mendukung pembelajaran 

sangat dibutuhkan pada era ini untuk meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia 

supaya dapat daya bersaing secara global, maka dituntut agar UHKBPN dan dan dosen- 

dosennya untuk melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif. Tentunya  ini  akan  

berjalan apabila didukung dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi  di  

era revolusi industry 4.0 

Pada era Industrial Revolution 4.0 akan mempengaruhi perkembangan kegiatan 
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Tridharma PerguruanTinggi. Untuk dharma pendidikan, bahwa kurikulumyang didesain 

UHKBPN selain mengukuti kurikulum KKNI juga harus mengacu pada konsep“higher 

education 4.0” yang dipengaruhi oleh model industry 4.0. 

Karakteristik pada era industri 4.0 adalah berbasis ekonomi digital, dimana semua 

infrastruktur industri dengan memanfaatkan jaringan cyber sebagai bagian dari proses 

bisnisnya. Semua proses bisnis didominasi oleh jaringan Internet of Thing (IOT), robotic, 

dan artificial intelligence yang semuanya terhubung ke jaringan internet global. Proses 

produksi industri 4.0 dapat dijelaskan pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Proses bisnis Industri 4.0. 

 

Infrastruktur industri didominasi oleh robotic yang dapat berkomunikasi dengan 

manusia dan proses produksi dilakukan secara digital dan juga dapat dilakukan secara 

virtual. Distribusi logistik memanfaatkan jaringan cloud serta produk-produk yang 

dihasilkan lebih customized dan smart. Beberapa teknologi  kunci yang menjadi ciri  di  

era industri 4.0yaitu: 

1. Tingkat physicallayer : Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) 

2. Tingkat connectivity layer : Internet of Things (IOT) 

3. Tingkat logical layer : Artificial Intelligence (AI) 

 

3.1.1 Reorientasi Kurikulum Education 4.0 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi di era Revolusi Industri 4.0, 

UHKBPN perlu melakukan reorientasi kurikulum agar tetap relevan dengan 

perkembangan zaman. Diperlukan adanya reorientasi kurikulum di  UHKBPN.  

Kurikulum di UHKBPN harus mengacu pada pembelajaran dalam teknologi informasi, 

“internet of things”, “big data” dan komputerisasi, serta “entrepreneursip” dan 
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“internship” harus menjadi kurikulum wajib. Ini akan menghasilkan lulusan terampil 

dalam aspek literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. 

Selain itu, disrupsi teknologi yang juga terjadi pada pendidikan tinggi membuat 

UHKBPN perlu menerapkan sistem pembelajaran baru, yaitu “cyber university” yang 

berbasis “online learning”. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 pasal 31 tentang 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), untuk meningkatkan akses seluruh putra-putri Indonesia ke 

jenjang pendidikan tinggi dan mendorong UHKBPN bersiap diri menuju World Class 

University. 

Dalam sistem pembelajaran yang lebih inovatif di UHKBPN seperti penyesuaian 

kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data 

Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet  of Things  (IoT), 

dan Big Data Analitic, UHKBPN dapat mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia 

untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan  terampil  terutama  dalam aspek 

dataliteracy, technological literacy and human  literacy.  Juga  diperlukan  kebijakan 

kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam 

mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan.  Selain  itu,  

mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan distance 

learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber 

University ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah 

untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas. 

Perlunya literasi baru untuk menghadapi Era Revolusi 4.0 agar lulusan dapat 

kompetitif, maka perlu kurikulum orientasi baru, sebab adanya  Era  Revolusi  Industri 

4.0, tidak hanya cukup dengan literasi lama (membaca, menulis  dan  matematika)  

sebagai dasar untuk berkiprah di masyrakat. Pada Era  Pendidikan 4.0 (Education Era  

4.0) akan dihasilkan kemampuan utama dalam berinovasi (Innovative producing 

education) pada lingkungan digital yang telah terbangun. Untuk mencapai kemampuan 

tersebut dibutuhkan reorientasi literasi kurikulum baru yang meliputi: 

1. Literasi Data 

Kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (bigdata) didunia 

digital. 

2. Literasi Teknologi 

Memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence dan 

engineering principles) 

3. Literasi Manusia 
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Kemampuan yang diberikan agar dapat berkembang dilingkungan manusia. 

Kemampuan tersebut adalah humanities, komunikasi  dan  desain.  Kemampuan  

literasi manusia dapat dipisahkan menjadi: 

a. Keterampilan: Kepemimpinan (leadership) dan bekerja dalam tim (team work) 

b. Kelincahan dan kematangan budaya (cultural agility) : Mahasiswa dengan 

berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda baik 

didalam dan di luar negeri 

c. Entrepreneurship dan intership : Menjadi  kapasitas dasar  yang dimiliki oleh 

semua mahasiswa. 

Metode pengajaran yang diperlukan adalah: studi tematik berbagai disiplin, hubungan 

dengan dunia nyata, project based learning, melalui  general  education,  ekstra- 

kurikuler, magang/kerja praktek/co-op program (antara lain higher order skills, 

leadership, team work). Literasi manusia menjadi bagian dari General Education yang 

harus dikuasai mahasiswa. Literasi data dan teknologi dapat diterapkan dalam  mata  

kuliah pilihan. 

 

Gambar 3.2. Reorientasi Kurikulum Education 4.0 

 

Belajar sepanjang hayat (life long learning) perlu difasilitasi  oleh  UHKBPN  karena 

pendidikan tidak berhenti setelah memperoleh ijazah. Tidak sedikit perguruan tinggi di 

negara maju yang memfasilitasi life long learning dengan suatu unit khusus. Di USA 

mencapai sekitar 12.8 juta pertahun. Unit khusus ini disediakan untuk pembelajar lanjut 

yang ingin memperoleh pengetahuan/keterampilan atau kompetensi baru yang sesuai 

dengan perubahan teknologi/pekerjaan. Selain itu unit khusus ini dapat juga mendukung 
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pengembangan jiwa– jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini sehingga akan 

bermunculan bibit startup baru. 

 

3.1.2 Kemampuan yang Dibutuhkan Dosen pada Education 4.0 

Pendidikan setidaknya harus mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tiga  

hal: (1) Menyiapkan peserta didik untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat ini belum 

ada, (2) Menyiapkan peserta didik untuk bisa menyelesaikan masalah yang masalahnya 

saat ini belum muncul, dan (3) Menyiapkan peserta didik untuk bisa menggunakan 

teknologi yang sekarang teknologinya belum ditemukan. 

Untuk bisa menghadapi semua tantangan tersebut, syarat penting yang harus 

dipenuhi adalah bagaimana menyiapkan kualifikasi dan kompetensi dosen yang 

berkualitas. Pasalnya, di era pendidikan 4.0 profesi dosen makin kompetitif. Ke depan 

masalah peserta didik bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tapi lebih terkait 

masalah psikologis, stres akibat tekanan keadaan yang makin komplek dan berat. 

Setidaknya terdapat lima kualifikasi dan kompetensi dosen yang dibutuhkan di era 

Pendidikan 4.0. Kelimanya meliputi: (1) Educational  competence,  kompetensi  

mendidik/ pembelajaran berbasis internet of thing sebagai basic skill di era ini; (2) 

Competence for technological commercialization, punya kompetensi membawa peserta 

didik memiliki sikap entrepreneurship (kewirausahaan) dengan teknologi  atas  hasil  

karya inovasi peserta didik; (3) Competence in globalization, dunia tanpa sekat, tidak 

gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, yaitu global competence dan 

keunggulan memecahkan problem nasional; (4) Competence in future strategies, dunia 

mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi  dengan 

tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara joint-lecture,  

joint-research, jointresources, staff mobility dan rotasi, paham arah SDG’s, dan lain 

sebagainya; (5) Conselor competence, mengingat ke depan masalah peserta didik bukan 

pada kesulitan memahami materi ajar, tapi lebih terkait masalah psikologis, stres akibat 

tekanan keadaan yang makin komplek dan berat. 

Dosen sebagai salah satu pilar  penting  padaUHKBPN  memegang  peranan 

strategis dalam menghadapi era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan siap berkompetisi di era 

Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan dosen yang memiliki kompetensi inti keilmuan (core 

competence) yang kuat, mempunyai soft skill, “critical thinking”’, kreatif, komunikatif 

dan mampu berkolaborasi dengan baik dengan mahasiswa. Dosen harus  mampu 

mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu menghasilkan lulusan  berdaya  
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saing tinggi. Dosen juga berperan menebar “passion” dan menginspirasi mahasiswa. 

Dosen juga menjadi teman bagi mahasiswa, dosen juga harus teladan dan berkarakter. 

UHKBPN harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dosen yang dimilikinya. Salah 

satu kunci untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah inovasi di bidang pengajaran- 

pembelajaran, dan riset. 

Diperlukan program–program di Universitas HKBP Nommensen  untuk  

mendukung peningkatan kemampuan dosen untuk menyambut era industry 4.0 dan 

education 4.0 yaitu: 

 Perlunya pemetaan kompetensi dosen yang mendukung industry 4.0. 

 Melibatkan banyak dosen pada  komunitas  masyarakat  bidang  keilmuan  

berbasis kebutuhan industry 4.0. 

 Melakukan mobilisasi dosen dalam dan luar negeri  guna  meningkatkan 

kolaborasi serta membangun jejaring keilmuan yang relevan  dengan  industry  

4.0. 

 Melakukan penjaringan dosen dan talent dari luar negeri untuk mendorong 

akselerasi globalisasipendidikan. 

 Dapat menyediakan program internship bagi dosen pada industri atau lembaga 

penelitian dalam dan luarnegeri. 

 Training Digital Business Skills bagi dosen untuk meningkatkan kemampuan 

memahami pasar dan konsumen menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

 

3.1.3 Pembelajaran pada Era Education 4.0 

Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat 

membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Hal tersebut salah satunya dapat 

dicapai dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu 

pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau 

mengubah zaman menjadi lebih baik. Indonesia pun  perlu  meningkatkan  kualitas  

lulusan sesuai dunia kerja dan tuntutan teknologi digital. 

Sudah saatnya kita meninggalkan proses pembelajaran yang cenderung 

mengutamakan hapalan atau sekadar menemukan satu jawaban benar dari soal. Metode 

pembelajaran pendidikan Indonesia harus mulai  beralih  menjadi  proses-proses 

pemikiran yang visioner, termasuk mengasah kemampuan cara berpikir kreatif dan 

inovatif. Hal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai perkembangan teknologi  dan 
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ilmu pengetahuan. 

Mahasiswa pada  era ini  disebut sebagai mahasiswa  yang masuk dalam Generasi  

Z, dimana dikenal sebagai generasi internet dan Digital Natives. Generasi ini tumbuh 

dimana akses internet selalu tersedia dan berlimpah. Timeline generasi dapat 

dikelompokkan menjadi: 

 

Gambar 3.3 Timeline Generasi 

Karakteristik mahasiswa Generasi Zadalah : 

a) Lebih fasih teknologi, tech-savvy, web savvy, app friendly generation. 

b) Sosial, sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan 

c) Ekspresif, cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan 

lingkungan 

d) Lebih cepat berpindah dari satu pemikiran/pekerjaan ke pemikiran/pekerjaan yang 

lain (Fastswitcher) 

Berikutnya data karakteristik mahasiswa generasi Z: 

a. Menghabiskan waktu sekitar 7.5 jam perhari berinteraksi dengan dunia digital dan 

hampir 11 jam untuk menikmati konten dan berinteraksi dengan dunia digital. 

b. 22% generasi Z masuk ke akun media sosial lebih dari 10 kali perhari. 

c. Sekitar 75 % generasi Z mempunyai gadget sendiri. 25 % digunakan untuk media 

sosial, 54% untuk texting dan24% untuk instant messaging. 

d. Lebih suka texting atau instant mesaging daripada menggunakan telepon. 

e. Lebih sering multitasking 

f. Jam-jam terakhir sebelum tidur, lebih dari setengah remaja generasi  Z  berkirim 

pesan (texting) kepada temannya. Sepertiga generasi pemilik smartphone langsung 

online sesaat setelah bangun tidur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Data karakteristik mahasiswa Generasi Z  
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Karakteristik belajar pada generasi tersebut adalah : 

o Lebih menyukai format audio visual 

o Tergantung pada teknologi 

o Lebih  mudah memahami contoh kongkret 

o Lebih  kritis saat mengemukakan pendapat 

o Mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai 

sahabat 

o Lebih gemar berinovasi 

Gambar 3.5. Karakteristik Belajar 

Bahwa kedekatan generasi Z dengan dunia digital dapat dimanfaatkan dalam pengajaran 

dan pembelajaran. Secara garis besar pendekatan metoda pembelajaran yang dapat 

digunakan pada generasi Z adalah : 

 Penggunaan e-learning sebagai komplemen, dengan mengelola situse-learning 

 Dan mobile e-learning beserta kontennya. Interaksi dapat dipantau di kanal lain 

seperti whatsapp, line,  facebook dan lain–lain. 

 Mengoptimalkan blended learning dengan menggabungkan skema daring dan 

skema face to face di kelas seperti pada gambar3.6. 

 

Gambar 3.6. Metode Blended Learning 

 



37  

 Menggunakanstrategi Flipped Classroom dengan memanfaatkan teknologi 

digital dan masih dilakukan dikelas, seperti yang dijelaskan pada gambar 3.7 

 

Gambar 3.7. Metode Flipped Classroom 

 Menggunakan  mobile  LMS  (Learning  Management   Systems)   yaitu 

moodle, Edmodo, Google application for education dan lain–lain. Konsep 

Learning Management System dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Learning Management Systems 

 Pembelajaran dilakukan sebagai penjelajahan pengetahuan atau “learning 

journey”, seperti dijelaskan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Learning Journey 

 Pendekatan dalam pendidikan sebagai pengembangan karakter 

 Pendekatan personalize learners 

 Pendekatan kemampuan intelektual meliputi: Design thinking, Creative 

process, Collaborative learning, Project based learning, Problem based 

learning, pedagogy, andragogy,heutagogy. 

 

3.1.4 Sustainability Bidang Pendidikan 

Salah satu kunci agar bidang pendidikan  dapat  bertahan,  maka  institusi 

pendidikan harus mampu menjawab demand revolusi industry 4.0 di masa yang akan 

datang, dengan kata lain adalah matching demand & supply. Universitas HKBP 

Nommensen harus membuat sistem pendidikan yang mampu mendorong sumber daya 

manusia yang terlibat di era digital. Beberapa kebijakan strategis yang dapat 

diimplementasikan untuk menyambut revolusi industry 4.0 adalah : 

 Menjembatani digital divide dengan mengajarkan keterampilan digital dasar, 

misalnya mengharuskan belajar coding dasar untuk semua mahasiswa. 

 Membuka program studi baru yang relevan dengan era digital 

Beberapa program studi baru yang relevan dengan era digital dapat dikelompokkan 

menjadi lima cluster yaitu seperti pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Lima cluster pengelompokkan program studi dengan era digital 

 

3.2 Penelitian 

Perkembangan industri modern sekarang ini sudah memasuki era industry 4.0. 

Industri ini bertujuan untuk meningkatkan level efisiensi dan produktivitas operasional 

serta meningkatkan level otomatisasi. Dalam era industri 4.0 terdapat lima kategori 

penting yang perlu menjadi perhatian lebih untuk  menunjang  teknologi/tools  dan 

aplikasi dalam industry 4.0 diantaranya adalah: 

1. Concept and Perspectives of  Industry 4.0 

2. Cyber-Physical Systems (CPS) Industry 4.0 

3. Interoperability Industry 4.0 

4. Key technologies of  Industry 4.0 

5. Applications of  Industry 4.0 

Kelima kategori diatas dapat mulai diterapkan pada tingkat universitas untuk 

mendukung industry 4.0. Poin penting yang harus diperhatikan adalah  poin  terakhir 

yakni Application of Industry 4.0, dimana dapat dicapai  melalui  penelitian-penelitian 

para dosen kedepan. 

Terkait dengan global competitiveness index(GCI) pada World Economic Forum 

2017-2018, Indonesia menempati posisi ke-36, naik lima peringkat  dari  tahun 

sebelumnya posisi ke-41 dari 137 negara. Jika dibandingkan  dengan  Malaysia,  

Singapura, dan Thailand,  kita masih di bawah. Tahun ini GCI Thailand di peringkat 32, 

Malaysia 23, dan Singapura ketiga. Beberapa penyebab Indonesia masih  kalah  ini  

karena lemahnya higher education and training, science and technology readiness, dan 

innovation and business sophistication. Inilah yang perlu diperbaiki supaya daya saing 
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tidak rendah. 

Pada era ini dosen memiliki tuntutan lebih, baik dalam kompetensi maupun 

kemampuan untuk melakukan kolaborasi riset dengan profesor kelas dunia. Kondisi  

dosen UHKBPN saat ini sendiri masih didominasi oleh generasi baby boomers dan 

generasi X yang merupakan digital immigrant. Sementara mahasiswa yang dihadapi 

merupakan generasi millennial atau digital native. Tantangan lain yang dihadapi dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dosen berkualitas maka perlu menjaring lulusan terbaik 

perguruan tinggi untuk menjadidosen. 

 

3.2.1 Pendanaan (Kolaborasi) 

Penelitian berbasis industry 4.0 membawa strategi baru dalam pelaksanaan dan 

pembiayaannya. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah kolaborasi tingkat 

universitas dengan industri atau perusahaan terkait. Kerjasama dalam penelitian ini dapat 

menunjang hasil penelitian yang didukung oleh pendanaan kedua  belah  pihak.  

Pendanaan yang dapat diberikan berupa tunai (incash) maupun aturan  (inkind)  oleh  

salah satu pihak kolaborator. 

 

Gambar 3.11 Dasar Desain dalam Industry 4.0 

Dalam desain dasar industry 4.0 (Gambar 3.11) terlihat bahwa kepentingan 

kolaborasi sejajar dengan standarisasi dan keamanan  sistem  yang  merupakan  bagian 

dari interconnection. Dengan adanya kolaborasi ini, penelitian yang  berbasis  era  

industry 4.0 dapat dicapai dengan saling memperkokoh akar  penelitian  dalam  

pendanaan. 

 

3.2.2 Kualitas Penelitian (Dalam Bentuk Publikasi) 

Dengan mengacu pada teknologi industri generasi ke-empat atau industry 4.0, 

kualitas penelitian masih tetap diukur dalam bentuk publikasi ilmiah. Dengan adanya 

faktor kolaborasi dengan perusahaan/industri lain, publikasi ilmiah yang dihasilkan 
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memiliki dampak yang sangat besar. Secara umum, jurnal-jurnal ilmiah dengan membawa 

warna industri memiliki impact factor tinggi. Sehingga, kolaborasi dengan industri 

menjadi keuntungan untuk akademisi dalam publikasi ilmiah. 

Dalam artikel, kerjasama dengan pihak perusahaan/industri dapat mendorong 

produktivitas hasil penelitian. Hal ini dikarenakan selain terbukanya masalah untuk  

diteliti dalam industri dan adanya  pendanaan  dari  hasil  bisnis  industri  dalam 

membantu penelitian (Gambar  3.12).  Dengan  produktivitas  hasil  penelitian  tinggi, 

maka akan berdampak pada hasil publikasi ilmiah yang tinggi pula. 

 

 

Gambar 3.12 Pendanaan hasil penelitian oleh perusahaan/industri di negara maju 

 

3.2.3 Komersialisasi Hasil Penelitian – Research Center, Sustainability (Revenue 

Generator) 

Hasil penelitian tidak hanya dalam bentuk publikasi saja. Harapan lainnya adalah 

penelitian kolaborasi dengan industri tentunya langsung  menghasilkan  produk  yang 

dapat dikomersialkan. Hal ini berguna sebagai “sustainability” dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Selain itu, perlu adanya Research Center yang  bisa  menjadi  

pusat payung dalam menjaga dan komersialisasi hasil penelitian. 

Komersialisasi hasil penelitian dapat digunakan sebagai revenue generator, 

sehingga memudahkan pendanaan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Selain itu, 
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komersialisasi juga merupakan suatu bentuk publikasi kekhalayak umum sehingga dapat 

digunakan atau dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Fokus atau target model untuk Universitas HKBP Nommensen dalam tiga  

kelompok besar yang membentuk research & professional & lingkage model adalah 

sebagai berikut: 

 Creating Research & Innovation 

Dalam kelompok ini, Research Center & Kelompok Keahlian (KK)  berperan  

penting menghasilkan publikasi ilmiah pada top journal publication dan melahirkan 

patent technology yang kemudian akan diserahkan ke dalam industrial licensing 

untuk dikomersialkan. 

 Building ProfessionalCompetency 

Sebagai penunjang untuk mencapai world class university, perlu adanya kerja sama 

antara Fakultas dan Career Development Center untuk menciptakan lulusan yang 

berjiwa professional. Dalam hal ini, diperlukan sumber daya manusia professional 

untuk membantu dosen akademik untuk melahirkan mahasiswa yang profesional. 

Sehingga, lulusan yang dihasilkan dapat bersaing untuk  masuk  ke dalam  

employment in top companies. 

 Commercializing Research & Knowledge 

Untuk mengkomersialkan hasil penelitian dan memanfaatkan SDM professional 

sangatlah penting. Dari segi penelitian patent technology, maka Commercializing 

Research & Knowledge dapat membantu menjadikan Indutrial licensing yang 

kemudian dapat membangun partner industires untuk  selanjutnya  

berkesinambungan dengan kegiatan sponsorship pada penelitian selanjutnya. 

Sedangkan, dari segi SDM professional, Commercializing Research & Knowledge 

dapat menjaring kandidat-kandidat berbakat sehingga munculnya start-up  

community. Selanjutnya dengan sedikit pembinaan, maka harapanya start-up 

community yang dibentuk menjadi spin-off companies dari Universitas HKBP 

Nommensen. 

 

3.3 Pengabdian Masyarakat 

Berdasarkan data BPS Ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2018, sebanyak 

124,01 juta orang penduduk bekerja dan masih terdapat 7,00 juta orang menganggur. 

Peningkatan pengangguran dan jumlah angkatan kerja di Indonesia  menyebabkan 

semakin turunnya tingkat perekonomian dimasyarakat, perguruan tinggi sebagai sebagai 
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salah satu ujung  tombak  dalam  menciptakan  para  intelektual-intelektual  di  masa 

depan dituntut untuk mampu membantu pemerintah dalam menyiapkan  tenaga  kerja 

yang tidak saja mampu dalam menghadapi masa depan tetapi juga harus berani 

menciptakan lapangan kerja baru. 

Penyebabnya masih banyaknya orang mengangur ternyata tak lain  tak  bukan 

adalah faktor preferensi, di mana masih banyak lulusan baru yang terlalu memilih-milih 

pekerjaan. Masih banyak lulusan sarjana yang tidak mau  melakukan  sembarang 

pekerjaan karena dianggap tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki. Alhasil, para 

lulusan ini malah menganggur dan tidak bekerja sama sekali. Selain  faktor  tersebut, 

masih ada lagi faktor yang berperan dalam masalah pengangguran,yaitu tidak sesuainya 

kompetensi ilmu dengan kebutuhan di dunia kerja dan kualifikasi yang dimiliki. 

Kualifikasi yang dimaksud merupakan kemampuan yang tidak sesuai, seperti seorang 

sarjana dengan kompetensi rendah, sehingga mendapatkan pekerjaan dengan level yang 

tidak sesuai. 

Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri juga berpengaruh pada karakter 

pekerjaan.  Sehingga  keterampilan yang diperlukan juga  akan berubah. Dunia  kerjadi  

era Industrial Revolution 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini 

produksi di dunia industry yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. 

Karakteristik Industrial Revolution 4.0 ini meliputi digitalisasi, optimalisasi dan 

kustomisasi produksi, otomasi dan adapsi, human machine interaction, value added 

services and businesses, automatic data exchange and communication, dan penggunaan 

teknologi internet (Internet of Thing/IoT). 

Dalam menghadapi era Industrial Revolution 4.0 dituntut adanya langkah-langkah 

baru dalam usaha menciptakan lapangan kerja terutama untuk perusahaan-perusahaan 

pemula (start-up) berbasis teknologi. Perguruan Tinggi dapat berperan aktif dalam 

menyiapkan perusahaan pemula (start-up) dalam bentuk incubator start- up sebagai salah 

satu tujuan pengabdian kepada masyarakat. 

Inkubator start-up perguruan tinggi merupakan wadah inkubasi start-up yang 

mampu menumbuh kembangkan bisnis yang ada dimasyarakat dan perguruan tinggi, 

berupa fasilitas dan penyiapan unit bisnis perguruan  tinggi  yang  mengarah  sebagai 

profit center. Inkubasi yang dimaksud mencakup kegiatan:(1)seleksi hasil riset dan  

inovasi teknologi yang layak komersial; (2)sosialisasi hasil riset dan  inovasi  kepada 

pihak yang memerlukan; dan (3) inisiasi dan akses jaringan pemasaran produk-produk 

yang berasal dari perguruan tinggi. 
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Berbagai fungsi yang dapat  diperankan  oleh  Inkubator  start-up  diperguruan 

tinggi adalah sebagai (1) pengembangan bisnis masyarakat melalui pendidikan, 

pengembangan, dan pendampingan; (2) peningkatan manfaat sumber perguruan tinggi; 

peningkatan fasilitas Iptek agar bermanfaat secara maksimal; (4) penyiapan sumber 

manusia yang memadai dengan penguasaan manajemen dan IPTEK; dan (5) mendesain 

fasilitas Inkubasi bagi pengembangan bisnis. 

Dengan adanya inkubator start-up perguruan tinggi maka akan terjadi  sinergi  

antara faktor eksternal (teknologi, investor dan pasar) dengan kebijakan pemerintah 

(kelembagaan dan hukum) yang akan mendorong kepada kondisi internal  perguruan 

tinggi (SDM, potensi ekonomi, potensi teknologi, potensi  pasar,  dan  kebijakan 

perguruan tinggi) untuk menghasilkan sebuah output  kegiatan  bisnis  di  perguruan  

tinggi sebagai salah satu perwujudan dari  Tridharma  Perguruan  Tinggi  yaitu 

pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB IV 

VISI MISI TUJUAN DAN NILAI 

 

Visi UHKBPN 2019 – 2023 adalah: 

“Menjadi universitas unggul, bermartabat dan berdaya saing global menuju Perguruan 

Tinggi berkelas dunia dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan 

kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)”. 

 

Unggul, dapat diartikan sebagai sebuah perguruan tinggi yang bermutu, mampu 

membawa setiap dosen/tenaga kependidikan dan mahasiswanya mencapai kemampuan 

yang dapat diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana, gedung, perpustakaan, 

laboratorium, tempat ibadah, jumlah dosen dan mahasiswa dalam capaian prestasi 

dibidangnya, dan menanamkan budaya akademik. Unggul dalam bidang riset dibangun 

untuk pengembangan keilmuan, agama, teknologi, seni dan budaya berbasis dan untuk 

masyarakat. Adapun keunggulan di bidang pengabdian kepada  masyarakat,  akan 

menjaga dan meningkatkan kualifikasi unggul yang selama ini  sudah  berlangsung 

melalui participatory action research (PAR), dan model Asset-Based Community 

Development (ABCD) secara terpadu. 

 

Bermartabat, dapat diartikan sebagai sebuah perguruan tinggi dan juga  setiap  

alumninya memiliki tingkat harkat kemanusiaan, harga diri dan dapat diukur dengan: 

peran serta lembaga dan alumni dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

Berdaya saing global, adalah kemampuan institusi dalam bersaing dengan perguruan 

tinggi lainnya baik skala nasional, regional maupun internasional, dapat diukur dengan 

prestasinya di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas 

SDM, produk riset, pengabdian kepada masyarakat kompetensi lulusan serta adanya 

pengakuan status atau predikat kelembagaan UHKBPN oleh lembaga pemeringkat 

perguruan tinggi level internasional. 

 

Misi UHKBPN 2019 – 2023 adalah : 

1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen yang bermartabat untuk mewujudkan 
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implementasi Pro Deo et Patria dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS bagi 

kemajuan bangsa Indonesia. 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi berbasis teknologi 

informasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara 

global. 

3. Mengembangkan penelitian yang inovatif untuk meningkatkan, menyebarluaskan 

dan menerapkan sains dan teknologi, seni dan budaya menuju pengakuan 

internasional. 

4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif untuk kesejahteraan 

dan kemajuan peradaban bangsa. 

5. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka 

mengembangkan tridharma perguruan tinggi sekaligus mengembangkan kajian 

budaya Batak sebagai aset bangsa dan dunia. 

 

Tujuan UHKBPN 2019 – 2023 adalah: 

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada  Tuhan  

Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, 

kompeten, disiplin dan memiliki etos kerja, sehingga tercapai kepercayaan dari 

seluruh pemangku kepentingan. 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya  saing 

nasional dan internasional. 

3. Menciptakan budaya riset yang inovatif di kalangan sivitas akademika menuju 

standar internasional. 

4. Turut serta dalam pembangunan bangsa melalui implementasi pengetahuan dan 

hasil penelitian yang inovatif kepada masyarakat di tingkat nasional. 

5. Mengembangkan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi,  seni  dan 

budaya Batak untuk menjamin sustainability UHKBPN. 

 

NILAI-NILAI BERSAMA (SHARE VALUES) UHKBPN 

Pimpinan tertinggi Universitas dalam hal ini adalah Rektor perlu memiliki rencana 

program yang baik, dan untuk menjalankan seluruh program  kerja  rektor  tersebut perlu 

adanya keselarasan dengan unsur pimpinan di setiap jenjang. 

Keselarasan ini menjadi kunci keberhasilan Rektor sebagai pemimpin  tertinggi, 

baik dalam merencanakan, melaksanakan program maupun pengendalian program  
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program pada tatanan strategis dan operasional. Sehingga  harmonisasi  untuk  

mewujudkan UHKBPN sebagai PTS yang unggul, bermartabat,  mandiri  dan  

berdayasaing global diera teknologi digital dan era disrupsi merupakan sebuah 

keniscayaan. Nilai-nilai keselerasan dalam pengelolaan perguruan  tinggi  ini 

sesungguhnya telah tertuang dalam Statuta UHKBPN sebagai perguruan tinggi swasta. 

Nilai-nilai bersama yang menjadi kata kunci untuk mewujudkan visi dan misi UHKBPN 

sebagai PTS dapat dirangkum dalam dua kata kunci yakni IN HARMONI. 

Secara harfiah kata HARMONI mengandung makna, cocok,  selaras,  sejalan,  

dalam hal ini adalah untuk menjalankan manajemen PTS perlu  adanya  harmonisasi  

antara seluruh Sivitas Akademika di lingkungan UHKBPN. Namun makna lain yang 

tertuang dalam kata HARMONI ini merupakan sebuah rangkuman dari  berbagai  kata 

yang memberikan makna tersediri untuk mewujudkan UHKBPN sebagai PTS yang 

unggul, bermartabat,dan berdayasaing global, yakni; Institution Nommensen must be; 

Humble, Agile,Respected, Motivated, Outstanding, Nation,Integrity. 

a. Pemimpin dan civitas akademika UHKBPN harus rendah hati (Humble) 

b. Pemimpin dan civitas akademika UHKBPN harus lincah dan mudah beradaptasi 

terhadap perubahan (Agile) 

c. Menghargai keunggulan dan kemampuan pribadi orang lain (Respected) 

d. Bekerja dengan Berbekal Iman dan Ilmu (Motivated) 

e. Bekerja bertujuan untuk mencapai tujuan utama UHKBPN sebagai perguruan tinggi 

kelas dunia (Outstanding) 

f. Mempunyai rasa memiliki sebagai bagian dari UHKBPN (Nation) 

g. Mematuhi aturan yang berlaku dalam bertindak (Integrity) 

Secara skematis nilai-nilai bersama yang dianut dalam penyelenggaran Tri- 

DharmaPerguruan Tinggi dan tata kelola UHKBPN ini dapat dijelaskan pada Gambar  4.1 

berikut ini. 
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Gambar 4.1. Nilai-nilai Bersama UHKBPN 
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BAB V 

ANALISA SWOT 

 

5.1. Kekuatan 

1. Lembaga “HKBP” yang bernilai ekuitas tinggi diIndonesia 

2. Reputasi alumni yang baik di mata pengguna lulusan 

3. Fasilitas fisik yang memadai 

4. Prestasi mahasiswa berskala nasional dan internasional 

5. Jumlah mahasiswa (student body) yang banyak 

6. Pendapatan Tuition Fee memadai 

7. Lokasi yang strategis dan aset tanah yang luas 

8. Hampir semua prodi di UHKBPN terakreditasi B 

9. Jumlah kerjasama nasional dan internasional yang banyak 

10. Adanya Pusat Dokumentasi dan Kajian Budaya Batak sebagai bagian dari  

lembaga pendokumentasian budaya Batak di Indonesia. 

11. Fasilitas IT yang memadai 

 

Lembaga “HKBP” sebagai organisasi keagamaan yang  besar di  Indonesia 

UHKBPN didirikan oleh lembaga Gereja HKBP yang memiliki jemaat lebih dari 5 juta 

orang di dalam dan luar negeri serta merupakan organisasi gereja terbesar di Asia 

Tenggara. Sampai saat ini HKBP menjadi identitas ekuitas yang tidak dapat dilepaskan 

dari UHKBPN. Hal ini menjadi kekuatan bagi UHKBPN dalam menjaring calon 

mahasiswa. Selain itu keberadaan SDM dengan kompetensi yang cukup tinggi di HKBP 

diharapkan dapat membantu pengembanganUHKBPN. 

 

Reputasi alumni yang baik di mata pengguna lulusan 

Reputasi alumni sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat industri dan pengguna 

lulusan terutama yang berkaitan dengan kompetensinya. Sebagian besar alumni-alumni 

UHKBPN diterima di perusahaan-perusahaan swasta. Jaringan dan ikatan alumni 

memberikan dukungan nyata dalam bentuk berbagai rekrutmen  untuk  lulusan  

berikutnya. Adanya alumni yang menduduki jabatan strategis  di  pemerintahan,  salah 

satu dari 20 orang terkaya di Indonesia, anggota legislatif daerah dan pusat,  kepala 

daerah, memberikan dampak positif bagi citra UHKBPN. 
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Fasilitas fisik yang memadai 

Fasilitas yang dimiliki UHKBPN cukup lengkap untuk menunjang kegiatan operasional 

kampus setiap harinya, mulai dari gedung-gedung perkuliahan rancangan arsitektur 

ternama F. Silaban, berbagai laboratorium untuk teknik, kedokteran, pertanian, 

peternakan, psikologi, administrasi dan bisnis, akuntansi, serta bahasa dan seni, lahan 

percobaan, perpustakaan, kantin, asrama mahasiswa, sarana olahraga, ruang-ruang untuk 

kegiatan kemahasiswaan, klinik kampus, sarana parkir yang luas, dan aula di fakultas. 

Keberadaan fasilitas memastikan kegiatan belajar mengajar,  penelitian  hingga 

pengabdian pada masyarakat dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, adanya 

perumahan yang disediakan bagi sebagian dosen memberikan kenyamanan bagi para 

dosen dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Prestasi mahasiswa berskala nasional dan internasional 

Beberapa prestasi nasional dan internasional telah diberikan oleh mahasiswa untuk 

mengharumkan nama UHKBPN di berbagai jenis kegiatan, mulai dari kegiatan yang 

bersifat keilmuan dan akademik hingga kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Setiap 

tahunnya UHKBPN mengirimkan minimal 30 mahasiswa untuk mengikuti student 

exchange ke luar negeri. Penghargaan yang diperoleh pada level Internasional  

diantaranya adalah Gold Medal Volklore Philipine International Choir  Competition,  

Gold Medal Bali International Choir Festival, AIM  HI Internship Research Programme  

di Taiwan, First and second place for Final Engineering Project Competition of 

International Industrial/Academic Leadership Experience Program at Chung Yuan 

Christian University , PPI Taiwan Cup 2017. 

 

Jumlah mahasiswa (student body) yang banyak 

Memiliki jumlah mahasiswa atau student body yang  besar  merupakan  asset  sumber 

daya pendukung. Rata-rata setiap tahunnya jumlah mahasiswa berkisar diantara 11000 - 

12000 mahasiswa. Mahasiswa berasal dari berbagai kota di  seluruh  Indonesia,  mulai 

dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Keseluruhan jumlah 

mahasiswa tersebut tersebar di 31 program studi yang ada di UHKBPN. Beberapa 

mahasiswa asing bergabung sebagai mahasiswa student exchange  di  Fakultas  Teknik 

dan Fakultas Pertanian serta melalui Summership Program pada fakultas lainnya. 

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika dapat  mendukung proses  penelitian 

dan pengabdian masyarakat UHKBPN. 
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Pendapatan Tuition Fee memadai 

Pada saat ini UHKBPN didukung oleh pendanaan yang berasal dari Tuition Fee 

mahasiswa. Pendapatan ini bersifat tetap sehingga dapat mendukung keberlanjutan 

pembiayaan UHKBPN. Disamping pendapatan tuition fee terdapat dana non-tuition fee 

yang berasal dari hibah penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat serta  

bantuan dosen DPK dan sertifikasi dosen oleh pemerintah. Bantuan dari universitas luar 

negeri berupa pengiriman lecturer dan student exchange/internship program melalui 

kerjasama yang sudah ada harus lebih ditingkatkan lagi. Sementara itu unit bisnis 

UHKBPN sampai saat ini belum mendatangkan fee yang memadai. 

 

Lokasi yang strategis dan aset tanah yang luas 

UHKBPN berada di lokasi yang strategis karena berada di pusat kota Medan dan dilalui 

oleh tiga arah angkutan kota dari seluruh penjuru kota Medan. Pada saat ini kawasan 

kampus UHKBPN telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Aset tanah yang dimiliki pun cukup luas dan masih dapat  dikembangkan  untuk  

keperluan pendukung lainnya. Untuk kampus utama seluas 4,5 hektar tepat berada di  

pusat kota, dan kampus pengembangan berada di pinggir kota  Medan  seluas  23,5  

hektar. 

 

Hampir semua prodi di UHKBPN terakreditasi B 

Pada saat ini, UHKBPN memiliki 31 program studi D3, S1 dan S2, dengan 29 prodi 

terakreditasi B. 2 Program Studi lainnya yang terakreditasi C disebabkan karena masih 

baru berdiri dan belum mengikuti akreditasi untuk yang pertama kalinya. Dari 29 prodi 

yang terakreditasi B, diindikasikan akan ada 1-2 Prodi yang akan meraih akreditasi A  

pada T.A 2019/2020. Selain itu, program pendampingan prodi untuk mendapatkan 

akreditasi A terus dilaksanakan. 

 

Jumlah kerjasama nasional dan internasional yang banyak 

Saat ini terdapat 47 kerjasama dalam negeri dan 56 kerjasama luar negeri baik dengan 

instansi pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Beberapa 

kerjasama dengan pemerintahan dalam negeri menghasilkan RPJM dan  Peraturan  

Daerah. Sementara itu, beberapa kerjasama dengan universitas dari luar negeri 

menghasilkan beberapa publikasi internasional dan bantuan dana untuk lecturer/student 

exchange. Salah satu kerjasama dengan instansi PLN Wil.  I  Sumbagut  dalam  

melakukan inovasi Becak Listrik, diharapkan akan memberikan dampak ganda kepada 
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setiap unit untuk menghasilkan inovasi dari setiap kerjasama yang dilakukan. 

 

Adanya Pusat Dokumentasi dan Kajian Budaya Batak  (PDKB)  sebagai  bagian  

dari lembaga pendokumentasian budaya Batak diIndonesia. 

Sebagai suatu universitas yang didirikan oleh lembaga Gereja HKBP dimana sebagian 

besar jemaatnya berasal dari etnis Batak, maka ada suatu kebanggaan bagi UHKBPN 

untuk bertanggungjawab mengemban tugas pendokumentasian dan  pemberdayaan  

budaya Batak. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk melestarikan dan  

mengembangkan budaya Batak sampai tingkat nasional. 

 

Fasilitas IT yang memadai 

UHKBPN memiliki Pusat Sistem Informasi yang mendukung  implementasi  aplikasi  

TIK. Kekuatan bandwidth sampai 200 mbps dengan beberapa server yang ada mampu 

untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi PBM dan administrasi yang ada saat ini 

secara online. Penambahan jaringan, server dan kekuatan bandwidth serta upgrading 

kemampuan SDM IT akan mampu mendukung UHKBPN dalam rangka melaksanakan 

digitalisasi kampus. 

 

5.2. Kelemahan 

1. Perbandingan antara infrastruktur dan mahasiswa belum seimbang 

2. Minat dosen melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi 

masih minim. 

3. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran belum terstandarisasi dengan baik 

4. Belum memiliki rencana pengembangan SDM yang terstruktur 

5. Sumber pendanaan didominasi oleh Tuition Fee 

6. Kurangnya jumlah hasil penelitian, inovasi dan komersialisasi 

7. Rasio dosen lulusan S3 masih rendah 

8. Rasio dosen dengan JFA Lektor Kepala dan Guru Besar masih rendah 

9. Kualitas perawatan sarana prasarana kurang optimal 

10. Kemampuan bahasa Inggris yang baik di antara dosen dan mahasiswa yang belum 

merata 

11. Mahasiswa baru sangat beragam (potensi, IQ, attitude, motivasi) 

12. Sistem tatakelola belum terlaksana dengan baik (tata pamong, tata nilai, tata 

laksana program) 
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Perbandingan antara infrastruktur dan mahasiswa belum seimbang 

Penambahan jumlah mahasiswa harus didukung dengan infrastruktur dan faktor lainnya 

seperti halnya ruang kuliah, perangkat pembelajaran, laboratorium, perpustakaan dan 

jumlah buku/jurnal yang tersedia di dalamnya.  Untuk  mendukung  proses  pendidikan 

dan pengajaran perlu dilakukan peningkatan  infrastruktur  akademik  seperti  ruang 

kuliah, perangkat pembelajaran, laboratorium dan perpustakaan 

 

Minat dosen melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi 

masih minim. 

Untuk tahun akademik 2018/2019 secara rata-rata setiap dosen tidak melakukan satu  

judul penelitian (internal dan eksternal) setiap tahunnya. Hal  ini  menunjukkan  

kurangnya minat dosen UHKBPN untuk melakukan penelitian setiap tahun. Hal ini 

disebabkan sistem pelaporan hibah penelitian dari pemerintah sangat kompleks disertai 

dengan kewajiban publikasi internasional. Selain itu, minimnya  dana  penelitian  di 

tingkat internal membuat dosen kurang tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih 

dalam. Minimnya insentif dari universitas untuk menghargai  publikasi  juga 

menyebabkan kurangnya semangat dari para dosen. 

Rata-rata jumlah PkM (internal dan eksternal) dosen tetap per tahun selama lima tahun 

terakhir sangat rendah. Rendahnya dana internal dan insentif penghargaan menyebabkan 

minimnya minat dosen untuk melaksanakan kegitan PkM. 

 

Kegiatan pengajaran dan pembelajaran belum terstandarisasi  dengan  baik 

Kegiatan pengajaran dan pembelajaran, khususnya di dalam ruang kuliah,masih belum 

mengikuti standar KKNI yang baku. Kegiatan PBM pada umumnya masih bersifat 

konvensional dan tidak berbasis IT. Nilai pencapaian  mahasiswa  pada  setiap  mata 

kuliah masih ditemukan belum menggambarkan kemampuan yang dirumuskan dalam 

tujuan mata kuliah tersebut. 

 

Belum memiliki rencana pengembangan SDM yang terstruktur 

Sumber daya yang dimiliki oleh UHKBPN meliputi semua civitas academic, dari dosen, 

tenaga kependidikan hingga kepada mahasiswa. Setiap unsur ini  perlu  untuk  

diperhatikan kemajuan dan perkembangannya sehingga masing-masing dapat mencapai 

kemampuan optimal bahkan maksimal dengan melakukan pemetaan jalur karir (career 

path) atau sistem pengembangan yang terstruktur  dengan  baik.  UHKBPN belum 

memiliki persediaan keahlian (skills inventory) yang berisi daftar nama, pendidikan, 
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jabatan fungsional, jabatan struktural, fakultas, program studi  dan  keahlian  yang  

dimiliki oleh masing-masing tenaga kependidikan dan dosen yang bekerja di UHKBPN. 

Selain itu, untuk tingkatan organisasi yang lebih tinggi adalah bagan penggantian 

(replacement chart) yang merinci daftar setiap posisi manajerial, siapa yang menduduki 

jabatan tersebut, berapa lama orang tersebut akan bekerja sebelum  pindah  ke  tempat 

lain, dan siapa saat ini memenuhi syarat atau segera akan memenuhi syarat untuk 

menggantikannya. 

 

Sumber pendanaan didominasi oleh Tuition Fee 

Hampir 85% pemasukan UHKBPN adalah dari Tuition Fee, yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional pendidikan dan pengajaran. Hal ini dapat menyebabkan 

institusi masih kesulitan dalam mengembangkan/membangun fasilitas baru atau 

melakukan kegiaatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Pada suatu saat, 

pendapatan tuition fee tidak dapat lagi dikembangkan apabila biaya yang harus dibayar 

mahasiswa sudah tinggi dan jumlah kapasitas daya tampung  mahasiswa  sudah  

terlampaui 

 

Kurangnya jumlah hasil penelitian, inovasi dan komersialisasi 

Salah satu sumber pendapatan non-tuition fee (NTF) dapat diperoleh jika sebuah institusi 

berhasil mengkomersilkan hasil inovasi yang dimilikinya. Sampai saat ini jumlah hasil 

penelitian dan inovasi UHKBPN yang dapat dikomersialkan hampir tidak ada. Ini 

diakibatkan jumlah anggaran dana penelitian yang disediakan setiap  tahun  masih 

minimal dan hasil-hasil penelitian masih berskala laboratorium. Selain itu belum ada  

pusat inovasi yang dapat memasilitasi penelitian yang bersifat inovatif dan dapat 

dikomersilkan. 

 

Rasio dosen lulusan S3 masih rendah 

Ilmu pengetahuan dan tingkat keahlian di dalam sebuah institusi pendidikan akan 

mempengaruhi jumlah dan kualitas penelitian yang  dihasilkannya  serta  kualitas  

keluaran atau lulusannya. Saat ini UHKBPNP didominasi oleh dosen lulusan S2 dari 

berbagai kampus di dalam dan luar negeri. Pengembangan kemampuan dosen, salah 

satunya adalah dengan mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih 

tinggi yaitu S3 atau doktoral sehingga dosen akan lebih optimal dan fokus untuk 

mengembangkan dan menghasilkan keilmuannya sesuai dengan program studi yang 

dilayaninya. Tersedia banyak beasiswa untuk melanjutkan S3, baik yang berasal dari 
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UHKBPN maupun dari Dikti dan sumber lainnya,  namun  belum  dimanfaatkan  

maksimal oleh para dosen. 

 

Rasio dosen dengan JFA Lektor Kepala dan Guru Besar masih rendah 

Dosen tetap merupakan aset institusi dalam memenuhi  Tridharma  Perguruan  Tinggi. 

Saat ini skema pengembangan diri yang diadopsi oleh UHKBPN adalah  peringkat  

Jabatan Fungsional Akademik (JFA). Namun secara internal UHKBPN belum memiliki 

program yang terstruktur untuk mengarahkan setiap dosen mencapai jenjang JFA 

tertinggi, yaitu Guru Besar. Tahun 2018, UHKBPN  hanya  memiliki  sekitar 18% GB  

dan LK dari total jumlah dosen. Hal ini disebabkan regulasi pemerintah yang berubah- 

ubah serta kurangnya minat dosen untuk mempersiapkan administrasi  pengurusan  

jenjang akademik LK dan GB. Dosen dengan JFA Lektor Kepala  dan  Guru  Besar  

adalah bagian dari sumber daya manusia di UHKBPN yang menjadi lokomotif dalam 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

 

Kualitas perawatan sarana prasarana kurang optimal 

Proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian 

kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh fasilitas dan 

infrastruktur yang memadai. UHKBPN memiliki berbagai macam fasilitas untuk 

mendukung kegiatan tersebut. Saat ini UHKBPN belum memiliki program perawatan 

yang optimal dan teratur, karena keterbatasan kemampuan SDM dan anggaran. 

 

Kemampuan bahasa Inggris yang baik di antara dosen dan mahasiswa yang belum 

merata 

Globalisasi memaksa setiap institusi pendidikan, termasuk UHKBPN untuk melakukan 

internasionalisasi. Menjalin relasi atau berkompetisi dengan negara lain memerlukan 

kemampuan berkomunikasi dengan baik, dalam hal  ini  kemampuan  dalam  

menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Kemampuan bahasa Inggris yang baik  di 

antara dosen dan mahasiswa di UHKBPN masih belum merata. Hal ini dilihat dari 

kemampuan dosen berkomunikasi dengan dosen tamu yang berasal dari luar serta hasil 

test TOEFL mahasiswa yang akan mengikuti sidang meja hijau. Keadaan ini disebabkan 

oleh minimnya penggunaan text books dan komunikasi berbahasa Inggris di ruang 

perkuliahan selama PBM. 
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Mahasiswa baru sangat variatif (potensi, attitude, motivasi, asal) 

Proses seleksi mahasiswa baru idealnya bertujuan untuk memperoleh  masukan 

mahasiswa baru dengan kualitas yang terbaik. Dalam hal ini UHKBPN harus  

berkompetisi dengan perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan mahasiswa yang 

potensial. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa prioritas utama bagi  calon  

mahasiswa adalah masuk ke perguruan tinggi negeri. Dampak dari hal tersebut adalah 

UHKBPN memiliki komposisi mahasiswa baru yang sangat beragam, baik dalam hal 

potensi, attitude, motivasi serta asal SMU dan daerah. Dalam tata kelola pengajaran, 

keberagamaan mahasiswa didik menjadi kendala tersendiri bagi pengajar karena harus 

memiliki sistem yang cukup fleksibel dalam menangani semua kondisitersebut. 

 

Sistem tatakelola belum terlaksana dengan baik (tata pamong, tata nilai, tata 

laksana program) 

Menjalankan organisasi dengan ukuran yang besar memerlukan tata kelola yang baik. 

UHKBPN sebagai institusi masih belum melaksanakan sistem tata kelola yang baik, 

termasuk tata pamong, tata nilai, dan tata laksana program. Hal ini terlihat dari masih 

rendahnya penilaian Kemenristekdikti terkait dengan aspek kualitas manajemen  

UHKBPN. 

 

5.3. Peluang 

1. Renstra pemerintah mengenai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

2. Dukungan dan kepercayaan industri untuk lulusan berkualitas dan kampus  

ternama 

3. Strategi Nasional (Visi Indonesia 2025) sebagai acuan peningkatan kualitas 

pendidikan Indonesia 

4. Kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi luar negeri 

5. Tersedianya Beasiswa untuk mahasiswa S1, S2 dan untuk dosen  melanjutkan 

studi 

6. Dana hibah untuk penelitian dan publikasi tersedia banyak 

7. Peluang penyerapan tenaga kerja cukup tinggi 

8. Regulasi pemerintah tentang kemitraan dengan Perguruan Tinggi Asing 

9. Regulasi pemerintah tentang pendidikan profesi 

10. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih rendah 

11. Kerjasama yang baik dengan pemerintah regional dan nasional 
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12. Perubahan Profil Pangsa Pasar Pendidikan Tinggi akibat munculnya Revolusi 

Industri 4.0 

13. Pergeseran Gaya Belajar: Going Digital, Going Online 

 

Renstra pemerintah mengenai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan  informasi  

(TIK/ICT) memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. 

Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia 

yang lebih kaya, dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Di sisi lain kemajuan teknologi dengan beragam inovasi digital 

yang terus berkembang juga menghadirkan tantangan baru bagi  penyelenggara 

pendidikan untuk terus menyesuaikan infrastruktur pendidikan dengan teknologi baru 

tersebut. 

Metode pendidikan secara tatap muka dikenal sebagai model utama pendidikan. 

Namun demikian, pendidikan jarak jauh juga sudah lama  berkembang  khususnya  

dengan peserta didik usia dewasa. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh (distance 

learning) adalah bagian dari pendidikan jarak jauh (distance education)  yang  telah  

diatur berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomer 12 tahun 2012, pasal 31 

tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar 

mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media 

komunikasi. Juga dalam Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, 

Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan ijin PTS Bab 

VIII terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). PJJ akan memberikan 

layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti 

pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan memperluas akses serta mempermudah 

layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian 

Universitas HKBP Nommensen memiliki peluang bagi  peningkatan  peserta  didik 

melalui pelaksanaan PJJ ini. 

 

Dukungan dan kepercayaan industri untuk lulusan berkualitas dan  

kampusternama. 

Universitas HKBP Nommensen sejak berdiri dari tahun 1954 hingga saat ini telah 

memiliki puluhan ribu alumni yang tersebar di seluruh Indonesia  dengan  berbagai  

profesi baik di intansi pemerintahan maupun swasta. Berbagai industri atau lembaga 

pemerintah saat ini telah banyak menghubungkan sistem rekruitmennya dengan berbagai 
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perguruan tinggi ternama untuk mendapatkan lulusan terbaik, seperti industri manufaktur 

maupun jasa milik swasta maupun BUMN, atau lembaga pemerintahan. 

Universitas HKBP Nommensen telah memiliki Unit Career  Centre  merupakan  

Unit Kerja dari UHKBPN yang memiliki visi sebagai mitra pengembangan softskill 

lulusan. Unit ini sebagai wujud untuk pengembalian fungsi Pusat Ketenagakerjaan. Unit 

ini difungsikan untuk menjawab kebutuhan pihak  pengguna  lulusan  dan  keselarasan 

dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagai kepercayaan dari dunia  industri  kepada 

UHKBPN terhadap lulusannya adalah dengan menawarkan  lowongan  kerja  melalui  

Unit Career Centre, seperti (1). Lowongan Kerja Pegadaian MDP; (2). Lowongan PT 

Karyamas Adinusantara; (3). Great People Internship Program (GPIP) - MAGANG 

TELKOM Indonesia; (4). Lowongan Avia Cantata School of Music And Art; (5). 

MAHKOTA Group Palm Industry; (6). Kampus Recrutmen Bank Mandiri; (7). 

Management Trainee Sumatera Sarana Sekar Sakti Group; (8). Penerimaan Peneliti dan 

Staf Pusat Penelitian Kelapa Sawit; (9). PT Amtek Engineering ; (10).PT Everest 

Engineers; (11). PT. Aditya; (12) . First Resource; (13).  Telkom  Great  Trainee  

Program; (14) WOM; (15) dan lain-lain 

 

Strategi Nasional (Visi Indonesia 2025) sebagai acuan peningkatan kualitas 

pendidikan Indonesia 

Strategi nasional juga turut mendukung dan dijadikan acuan untuk peningkatan 

kualitas pendidikan di Universitas HKBP Nommensen. Salah satu komponen dalam 

Masterplan dari Visi Indonesia 2025 adalah peningkatan daya saing masyarakat 

Indonesia. Terdapat banyak program dari pemerintah untuk mengimplementasikan 

komponen ini. Universitas HKBP Nommensen memiliki peluang yang luas 

untukberperan serta dalam peningkatan daya saing bangsa  melalui  program  

peningkatan sumber daya manusia yang dikelola Universitas HKBP Nommensen. 

 

Kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi luar negeri 

Kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi luar negeri yang telah dijalin oleh 

fakultas-fakultas yang dimiliki saat ini semakin banyak dan  berasal  dari  berbagai  

negara. Universitas HKBP Nommensen memberikan perhatian khusus untuk hal ini 

dengan memiliki unit khusus LUI di bawah Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama yang 

menangani hubungan dan kerjasama internasional. Saat ini UHKBPN telah memiliki 

kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Taiwan, Korea  Selatan,  Thailand, 

Malaysia  maupun Rep.Ceko. 
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Tersedianya Beasiswa untuk mahasiswa S1, S2 dan untuk dosen melanjutkan studi 

Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan  

hingga level doktor banyak diberikan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini 

Kemenristekdikti, maupun pemeritah dan institusi dari negara lain. Informasinya pun 

tersedia dan dengan mudah didapatkan melalui website Kemenristekdikti, dan melalui 

badan-badan khusus dan kedutaan negara yang ditunjuk oleh negara-negara asing untuk 

melakukan penyebaran informasi beasiswa di Indonesia. Kesempatan ini  harus  

digunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan pendidikan dan kompetensi dosen 

sehingga kontribusi mereka ke mahasiswa akan semakin banyakdanbervariasi. 

Berdasarkan Permendiknas tentang Beasiswa Unggulan, jenis beasiswa yang 

diberikan terdiri dari : Beasiswa Unggulan Program Magister, Beasiswa Unggulan 

Program Doktor, Beasiswa Ulung merupakan program khusus untuk akselerasi 

penyelenggaran Fast Track Program di dalam dan luar negeri  dalam jenjang  S1  hingga 

S3. 

 

Dana hibah untuk penelitian dan publikasi tersedia banyak 

Dana hibah untuk penelitian dan publikasi tersedia  banyak. Ketersediaan  dana 

hibah untuk penelitian dan publikasi tersedia banyak saat ini, terutama yang disediakan 

oleh pihak pemerintah Republik Indonesia. Dana hibah penelitian dari  pemerintah  

melalui Direktorat Pendidikan Tinggi di Kemenristekdikti tersedia bagi dosen bahkan 

mulai dari mereka yang belum memiliki jabatan fungsional  namun  telah  memiliki  

NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Dana penelitian yang  diberikan  bersifat 

individual maupun berkelompok dibuktikan beberap dosen yang telah mendapat dana 

Hibah dari Kemenristekdikti. 

 

Peluang penyerapan tenaga kerja cukup tinggi 

Kondisi penyerapan tenaga kerja saat ini yang cukup tinggi merupakan peluang 

yang harus direspon dengan baik dengan memastikan lulusan UHKBPN memenuhi 

persyaratan yang dituntut oleh pihak industri sebagai employer. Program magang atau 

internship adalah salah satu peluang untuk memahami kebutuhan industri untuk lulusan 

yang akan mereka cari dan gunakan, baik yang bersifat soft skills maupun hard skills dari 

calon lulusan. 

 

Regulasi pemerintah tentang kemitraan dengan Perguruan Tinggi Asing 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
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mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan perubahan positif dalam  

rangka bersaing dengan perguruan tinggi asing.  Perubahan  positif  tersebut  juga 

termasuk upaya meningkatkan akreditasi program studi dan akreditasi institusinya. 

Pengaturan mengenai diperbolehkannya perguruan tinggi asing beroperasi di Indonesia  

ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. Dalam Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi asing dapat beroperasi  

di dalam negeri asal memenuhi sejumlah syarat. 

Selain itu, dengan adanya Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 yang 

memungkinkannya adanya kemitraan antara Perguruan Tinggi Asing dan Perguruan 

Tinggi di dalam negeri secara PJJ memungkinkan UHKBPN untuk terlibat di dalamnya. 

 

Regulasi pemerintah tentang pendidikan profesi 

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem 

pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan  jenis  

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi  

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam pasal 16 ayat 3 dikatakan lulusan pendidikan 

profesi berhak menggunakan gelar profesi. Universitas HKBP Nommensen telah 

meyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Dokter sejak tahun 2015 dan telah 

mengikuti UKMPPD pertama kali dengan tingkat kelulusan yang sangat tinggi sebesar 

94%. Begitu juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) telah dipercaya oleh 

pemerintah sebagai LPTK dan  penyelenggaraan  Sertifikasi  Guru  Dalam  Jabatan 

melalui jalur portofolio dan PLPG. Fakultas Ekonomi melaksanakan Pelatihan brevet A 

dan B Akuntansi. Fakultas Hukum juga melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus 

Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Lembaga PERADI Sumatera Utara. 

Fakultas Teknik juga mengadakan Program Sertifikasi SKA bekerjasama dengan LPJK 

Sumatera Utara. 

 

Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih rendah 

Kemristekdikti menargetkan, di tahun 2019, APK pendidikan tinggi Indonesia 

mencapai angka 35%. Sedangkan Tahun 2018 Indonesia baru mencapai angka  32,5%  

dan jika dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan (Korsel) cukup jauh 

tertinggal. Di Korsel, APK pendidikan tingginya sudah di angka 92%. Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi membidik angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 



61  

tinggi bisa mencapai 40% pada 2023. Dengan catatan, model pendidikan jarak jauh (PJJ) 

yang mulai digagas tahun ini berjalan dengan  baik.  Penerapan model tatap muka hanya 

mampu meningkatkan rata-rata APK  0,5%  per  tahun. Melalui skema PJJ, APK akan 

meningkat lebih dari 1% per tahun. Pasalnya, PJJ akan menyentuh lebih banyak 

masyarakat yang selama ini masih terkendala dengan keterbatasan infrastruktur, seperti 

masyarakat yang tinggal di daerah terluar,  terdepan  dan tertinggal. Melalui PJJ ini, 

UHKBPN memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam meningkatkan APK ini. 

 

Kerjasama yang baik dengan pemerintah regional dan nasional 

Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Universitas HKBP  Nommensen  

dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri, pemerintah/pemerintah 

daerah, BUMN, maupun lembaga lain yang berkedudukan di dalam negeri, yang 

dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun 

non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama. 

Kerjasama Universitas HKBP Nommensen dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kinerja dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pemberdayaan dan 

pengembangan ipteks, melalui berbagai kegiatan. Universitas HKBP Nommensen telah 

membangun hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai  lembaga  pemerintah 

dengan lingkup secara regional maupun nasional. Kerjasama dengan  lembaga  

pemerintah, seperti pemerintah daerah, kementerian dan BUMN. 

 

Perubahan Profil Pangsa Pasar Pendidikan Tinggi akibat munculnya Revolusi 

Industri 4.0 

Hasil studi McKinsey (2016) menyatakan sekitar 52,6 juta pekerjaan di Indonesia 

berpotensi akan tergantikan oleh mesin; 60 persen pekerjaan di dunia akan mengalami 

otomatisasi, dan 30 persen pekerjaan di dunia akan digantikan dengan mesin teknologi 

tinggi. Profesi seperti: teller bank, pramuniaga, marketing, akuntan, kasir,  supir,  koki, 

dan buruh pabrik “dipastikan” akan punah karena diganti oleh teknologi dan robot. 

Generasi Z disebut juga i Generation, Generasi Net, atau Generasi Internetter lahir 

dari Generasi X dan Generasi Y. Karakteristik Generasi Z diantaranya: (1)  

Fasihteknologi, tech-savvy, web-savvy, app-friendly generation; (2) Sosial, sangat intens 

berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan; (3) Ekspresif, cenderung 

toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan; dan (4) cepat 

berpindah dari satu pemikiran/pekerjaan ke pemikiran/pekerjaan lain (fast switcher). 

Beberapa statistika Generasi Z menunjukkan menghabiskan hampir 11 jam untuk 
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menikmati konten dan berinteraksi dengan gawal digital, 22% remaja generasi Z masuk  

ke akun media sosial lebih dari 10 kali setiap hari (2009), memiliki ponsel sendiri (75%) 

yang digunakan untuk media social baik texting (54%) maupun instant messaging (24%). 

Model pembelajaran untuk Gen Z yang sesuai dan dapat  dikembangkan adalah e-learning 

sebagai komplemen atau mengembangkan blended learning dimana dosen juga dapat 

berinteraksi melalui  media  digital.  Flipped-  classroom maupun aplikasi mobile juga 

dapatdigunakan sebagai strategi dalam proses pembelajaran untuk tahun- tahun yang akan 

datang bagi seluruh mahasiswa UHKBPN yang berasal dari Gen Z. 

 

Pergeseran Gaya Belajar: Going Digital, Going Online 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era Industrial Revolution 

4.0 harus menjadi perhatian bangsa Indonesia, terutama kalangan pendidikan tinggi. 

Dengan penguasaan terhadap teknologi informasi dapat menunjang segala aspek 

pelayanan pendidikan tinggi, sehingga peningkatan mutu UHKBPN dapat  tercapai. 

Dalam menghadapi era digitalisasi kemenristekdikti akan terus memberikan 

pendampingan kepada perguruan tinggi, melalui berbagai kebijakan, antara lain 

membebaskan nomenklatur prodi untuk mendukung pengembangan kompetensi di 

industry 4.0, membangun teaching factory industry 4.0, melaksanakan  kuliah  online  

yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara 

fleksibel, lintas ruang dan waktu, serta bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri 

untuk membuka prodi yang mendukung dan sesuai zaman. 

Digitalisasi dalam bidang pendidikan tinggi dilakukan dalam dua hal utama yaitu 

digitalisasi infrastruktur dan digitalisasi pembelajaran (e-learning). Digitalisasi 

infrastruktur merupakan penopang pembelajaran digital. Going digital sekaligus going 

online serta dibukanya investasi Perguruan Tinggi asing di Indonesia memperbesar  

kerang lobalisasi pendidikan tinggi mendorong terciptanya multinational education. Hal 

ini tentulah menjadi peluang bagi UHKBPN 

 

5.4. Ancaman 

1. Kondisi persaingan dari kampus negeri, swasta dan luar negeri yang kompetitif 

2. Kemunculan kampus-kampus baru dengan kompetensi tinggi dan fokus serta 

dukungan finansial yang kuat 

3. Universitas negeri membuka lebih banyak jumlah rekrutmen mahasiswa baru 

untukprodi-prodinya 
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4. Kerjasama pembukaan kampus baru antara kampus lain di Indonesia dengan 

perguruan tinggi luar negeri 

5. Adanya regulasi pemerintah tentang JFA lektor kepala dan guru besar 

6. Masuknya tenaga kerja asing akibat Komunitas Ekonomi ASEAN 

7. Program Pendidikan Jarak Jauh universitas sejenis yang ternama 

8. Maraknya Start-Up Pendidikan sebagai bentuk  Teknologi  Pembelajaran  

Disruptif 

9. Indistrilisasi digital menggeser eksistensi Program Studi 

 

Kondisi persaingan dari kampus negeri, swasta dan luar Negeri 

Tidak dapat dipungkiri bahwa UHKBPN sebagai PTS swasta menghadapi saingan 

dari semua PTN untuk perekrutan calon mahasiswa. Demikian juga dengan beberapa  

PTS, yang ada di Provinsi Sumatera Utara, terutama yang ada di kota Medan. Demikian 

juga universitas dari luar negeri yang dimungkinkan berafiliasi dengan PTN atau PTS, 

juga menjadi tantangan bagi UHKBPN dalam rangka perekrutan calon mahasiswa. 

Kondisi persaingan tersebut bisa semakin meningkat  apabila  UHKBPN  tidak 

membenahi diri untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan peningkatan kualitas 

lulusan yang bias bersaing di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Selain itu berbagai kementerian di Indonesia membuka sekolah kedinasan yang 

memberi peluang besar bagi calon mahasiswa memilih pendidian tersebut. Penyebabnya 

ialah adanya jaminan untuk penempatan kerja langsung sesuai dengan kedinasan masing-

masing. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi UHKBPN. 

 

Kemunculan kampus-kampus baru dengan kompetensi tinggi dengan dukungan 

finansial yang kuat 

Dukungan finansial yang kuat sangat dibutuhkan semua perguruan tinggi untuk 

membenahi sarana dan prasarana pendidikan dan pelaksanaan  tridharma  perguruan  

tinggi lainnya. Munculnya sejumlah PTS seperti Universitas Pelita Harapan (UPH) dan 

Universitas Bina Nusantara (Binus) di Kota Medan, misalnya, menjadi tantangan bagi 

UHKBPN karena kedua PTS tersebut mempunyai modal yang kuat untuk 

mengembangkan fasilitas pembelajaran termasuk untuk pelaksanaan Pendidikan Jarak 

Jauh (PJJ). Kedua PTS tersebut tergolong PTS yang kompetitif karena pusatnya  berada  

di Jakarta yang merambah ke daerah. Hal ini menjadi ancaman bukan hanya bagi 

UHKBPN tetapi juga bagi PTS lain di Kota Medan. 
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Universitas negeri membuka selebar-lebarnya kran rekrutmen mahasiswa 

Hampir dua dasawarsa belakangan sangat terasa bagi UHKBPN kesulitan untuk 

merekrut mahasiswa baru. Ternyata penyebab utama bukan hanya  berasal  dari  PTS  

yang semakin membenahi dirinya, tetapi juga “ulah” dari PTN di Kota Medan, yaitu 

Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas  Negeri  Medan  (Unimed),  dan 

Politeknik Negeri Medan (Polmed). Ketiga institusi ini membuka berbagai  cara 

perekrutan antara lain melalui berbagai jalur perekrutan termasuk dengan pembukaan 

kelas-kelas mandiri dan kelas ekstension serta kelas D3. Selain itu pembukaan program-

program studi tertentu turut membuat PTS kesulitan untuk  merekrut  calon  mahasiswa.  

Buktinya adalah jumlah calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi masuk pada  

umumnya sangat sedikit pada tahap pertama (biasanya Juni) dan tahap kedua (biasanya 

Juli).  Namun sesudah ketiga institusi negeri tersebut termasuk PTN di luar Medan sudah 

menutup tahap penerimaan, barulah calon mahasiswa  baru mulai  meningkat mendaftar  

di UHKBPN. Seandainya terbuka satu lagi PTN di Kota Medan, maka kesulitan PTS 

dalam perekrutan mahasiswa baru akan sangat terasa. 

Fakta yang sudah ada, yakni status “ke-negeri-an” masih cukup melekat bagi 

masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya belajar di perguruan tinggi. Hal ini menjadi 

ancaman yang cukup serius bagi UHKBPN dan PTS lain di Kota Medan secara khusus 

dan Sumatera Utara secara umum. 

 

Kerjasama kemitraan pembukaan kampus baru antara PTN/PTS di Indonesia 

dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri 

Hubungan kemitraan antara PTN/PTS di Indonesia dengan Universitas dari luar 

negeri sangat dimungkinkan pemerintah, seperti  yang  tertuang  dalam  Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan 

Tinggi serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No. 61/Dikti/Kep/2000 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan 

Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri. Hal ini dapat menjadi peluang tetapi 

sangat mungkin menjadi ancaman bagi UHKBPN apabila tidak ada dari universitas luar 

negeri yang menjadi mitra untuk melaksanakan pendidikan tinggi.  Ini  juga  menjadi  

salah satu indikator yang dapat diketahui masyarakat tentang keberadaan UHKBPN 

diantara berbagai universitas lainnya di dalam negeri. 
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Adanya regulasi tentang Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala dan Guru 

Besar 

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan ketentuan tentang 

pengelolaan pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi.  Salah  satu  

diantara peraturan tersebut adalah tentang Lektor Kepala dan Guru Besar sebagaimana 

dituangkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit tahun 2019. Ketentuan 

ini merupakan ancaman bagi  dosen-dosen PTN dan PTS karena ada kewajiban yang  

harus dilaksanakan untuk memperoleh jabatan lektor kepala dan guru besar. Oleh  

sebagian dosen, kewajiban tersebut dianggap menjadi ancaman karena harus dapat 

memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Masuknya tenaga kerja asing akibat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat menjadi peluang tetapi dapat juga 

menjadi tantangan atau ancaman bagi UHKBPN, khususnya bagi para  lulusan  kalau 

tidak dipersiapkan dengan baik. Penyebabnya ialah karena mobilitas tenaga kerja antar 

negara ASEAN sangat terbuka. Indonesia umumnya dan kota Medan khususnya 

dipandang sebagai salah satu tempat mencari pekerjaan, terutama  bagi  kelompok  

terdidik dari luar negeri. 

 

Program Pendidikan Jarak Jauh universitas sejenis yang ternama 

Pemerintah memberi kemungkinan membuka pendidikan jarak jauh di Indonesia, 

khususnya untuk universitas sejenis yang ternama. Hal ini juga menjadi suatu ancaman 

bagi UHKBPN untuk masuk dalam PTS ternama di Indonesia. Maraknya Start-Up 

Pendidikan sebagai bentuk Teknologi Pembelajaran Disruptif 

Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia berada pada urutan keempat di dunia. 

Pemerintah Indonesia saat ini memasilitasi Gerakan Nasional 1.000 star-up digital untuk 

mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi dalam penyediaan berbagai solusi 

inovatif. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya bagi pengembangan star-up 

digital adalah pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri. 

Untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi era digital, dukungan internet 

berkapasitas besar dan supercepat di semua lini harus tersedia. Hal ini juga menjadi 

ancaman bagi UHKBPN. 

 

Industrialisasi digital menggeser eksistensi program studi 

Perkembangan informasi teknologi yang cepat, khususnya dalam industrialisasi 
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digital menjadi ancaman yang serius bagi berbagai program studi di berbagai universitas 

termasuk bagi UHKBPN. Penyebabnya karena ketidaksiapan program studi untuk 

mengadopsi perkembangan yang ada sehingga dapat menjadi tertinggal dan  akhirnya 

tidak dipilih oleh calon-calon mahasiswa. 

Tabel 5.1 Analisa SWOT 
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EKSTERNAL 

KEKUATAN KELEMAHAN 

1 Lembaga “HKBP” yang bernilai 

ekuitas tinggi di Indonesia 

1 Sistem tatakelola belum 

terlaksana dengan baik (tata 

pamong, tata nilai, tatalaksana 

program) 

2 Jumlah kerjasama nasional dan 

internasional yang banyak 

2 Mahasiswa baru sangat beragam 

(potensi, IQ, attitude, motivasi) 

3 Adanya PDKB sebagai bagian dari 

lembaga pendokumentasian budaya 

Batak di Indonesia 

3 Kemampuan bahasa Inggris yang 

baik di antara dosen dan 

mahasiswa yang belum merata 

4 Jumlah mahasiswa (student body) 

yang banyak 

4 Belum memiliki rencana 

pengembangan SDM yang 

terstruktur 

5 Prestasi mahasiswa berskala 

nasional dan internasional 

5 Rasio dosen lulusan S3 masih 

Rendah 

6 Pendapatan Tuition Fee memadai 6 Rasio dosen dengan JFA LK dan 

Guru Besar masih rendah 

7 Lokasi yang strategis dan aset 

tanah yang luas 

7 Sumber pendanaan didominasi 

oleh tuition fee 

8 Fasilitas IT yang memadai 8 Perbandingan antara infrastruktur 

dan mahasiswa belum seimbang 

9 Fasilitas fisik yang memadai 9 Kualitas perawatan sarana 

prasarana kurang optimal 

10 Reputasi alumni yang baik di mata 

pengguna lulusan 

10 Kegiatan pengajaran  dan 

pembelajaran  belum 

terstandarisasi dengan baik 

11 Hampir semua Prodi di UHKBPN 

terakreditasi B 

11 Kurangnya jumlah hasilpenelitian 

inovasi & komersialisasi 

12 Minat dosen melakukan 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi masih 

Minim 

 

 

 

 

 

 

P 

E 

1 Strategi Nasional (Visi Indonesia 

2025) sebagai acuan peningkatan 

kualitas pendidikanIndonesia 

K1P1 Melaksanakan Good University 

Governance 

K1P1 Melaksanakan Good University 

Governance 

2 APK Pend. Tinggi masih rendah K10P2 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

K2P2 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

3 Renstra pemerintah mengenai 

Pendidikan Jarak Jauh 

K4P3 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

K2P3 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

4 Kerjasama yang baik dengan 

pemerintah regional dan nasional 

K1P4 Melaksanakan Good University 

Governance 

K12P4 Mengembangkan Research 

Collaboration 
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L 

U 

A 

N 

G 

5 Kemitraan dengan institusi 

pendidikan tinggi luar negeri 

K5P5 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

K7P5 Mengembangkan jejaring 

kerjasama 

6 Regulasi pemerintah tentang 

kemitraan dgn Perg. TinggiAsing 

K2P6 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

K3P6 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

7 Tersedianya beasiswa utk 

mahssiwa & utk dosen 

melanjutkan studi 

K4P7 Peningkatan motivasi dosen & 

mahasiswa bagi peningkatan 

kompetensinya 

K5P7 Peningkatan motivasi dosen & 

mahasiswa bagi peningkatan 

kompetensinya 

8 Dukungan& kepercayaan industri 

untuk lulusan berkualitas & 

kampus ternama 

K10P8 Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

K7P8 Mengembangkan penelitian 

inovatif 

9 Peluang penyerapan tenaga kerja 

cukup tinggi 

K11P9 Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

K10P9 Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

10 Perubahan profil pangsa pasar PT 

akibat munculnya Revolusi  

Industri  4.0 

11P10 Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

K2P10 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

11 Pergeseran Gaya Belajar: Going 

Digital, Going Online 

9P11 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

K2P11 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

12 Regulasi pemerintah tentang 

pendidikan profesi 

11P12 Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

 

8P12 

Mengembangkan jejaring 

kerjasama 

13 Dana hibah untuk penelitian dan 

publikasi tersedia banyak 

2P13 Mengembangkan penelitian 

inovatif 

K8P13 Mengembangkan research 

collaboration 

 

 

 

 

 

 

A 

N 

C 

A 

M 

A 

N 

1 Program Pendidikan Jarak Jauh 

universitas sejenis yang ternama 

K11A Mengembangkan pembelajaran 

digital 

K2A1 Mengembangkan pembelajaran 

Digital 

2 Kerjasama pembukaan kampus 

baru antara kampus lain di 

Indonesia dgnPT luar negeri 

K2A2 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

K3A2 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

3 Universitas negeri membuka 

lebih banyak jlh rekrutmen 

mahasiswa baru untuk prodi- 

prodinya 

K2A3 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

K2A3 Mengembangkan pembelajaran 

Digital 

4 Kemunculan kampus-kampus 

baru dengan kompetensi tinggi 

dan fokus serta dukungan 

finansial yangkuat 

K2A4 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

K2A4 

K7A4 

Mengembangkan pembelajaran 

Digital 

5 Adanya regulasi pemerintah 

tentang JFA LK dan guru besar 

K6A5 Peningkatan motivasi dosen & 

mahasiswa bagi peningkatan 

kompetensinya 

K6A5 Peningkatan motivasi dosen & 

mahasiswa    bagi peningkatan 

kompetensinya 

6 Maraknya Start-Up Pendidikan 

sebagai bentuk

 Teknologi 

PembelajaranDisruptif 

K8A6 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

K10A6 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

7 Indistrilisasi digital menggeser 

eksistensi Program Studi 

K9A7 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

K8A7 Mengembangkan Pembelajaran 

Digital 

8 Masuknya tng kerja asing akibat 

Komunitas Ekonomi ASEAN 

K10A Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

K3A8 Mengembangkan Orientasi 

Kompetensi Lulusan 

9 Kondisi persaingan dari kampus 

negeri, swasta dan luar negeri 

yang kompetitif 

K2A9 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 

K3A9 Melaksanakan Internasionalisasi 

Pendidikan 
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BAB VI 

SASARAN STRATEGIS 

 

Sasaran strategis adalah target terukur yang menjadi indikator acuan pencapaian 

rencana strategis. Sasaran strategis disusun berdasarkan visi, misi, tujuan Universitas 

HKBP Nommensen dan tantangan dari lingkungan saat ini dan masa depan serta atas 

dasar pertimbangan kondisi sumber daya dan infrastruktur Universitas HKBP 

Nommensen. Berikut adalah sasaran strategis berdasarkan tujuan Universitas HKBP 

Nommensen yang telah diuraikan pada sub bab IV. Tercapainya sasaran strategis 

direpresentasikan melalui beberapa indikator terkait, dan berpijak pada analisis SWOT 

sebelumnya. 

 

6.1. Tujuan 1 : Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan 

yang luas, kompeten, disiplin dan memiliki etos kerja, sehingga tercapai 

kepercayaan dari seluruh pemangkukepentingan 

 

Sasaran Strategis: 

1. Melaksanakan Good University Governance 

Good University Governance dapat direpresentasikan  dengan  capaian  terkait 

dengan kelembagaan, seperti pemeringkatan PT, akreditasi perguruan tinggi dan 

program studi serta beberapa capaian pemeringkatan lainnya, baik tingkat nasional 

maupun internasional. Sebagai perguruan tinggi menuju World Class University, 

akreditasi harus mengacu pada standardnasional seperti BAN PT dan LAM serta 

internasional seperti JABEE, ASIC, ABEST 21, dan sebagainya. Pemeringkatan 

nasional didasarkan atas peringkat Kemristekdikti dan SINTA sedangkan secara 

internasional didasarkan atas Webometrics, 4ICU, Academic Ranking of World 

University (ARWU), dan QS Wold University Rankings (for teaching). Capaian-

capaian ini merupakan bentuk jaminan kualitas institusi dari sisi kelembagaan. 

 

6.2. Tujuan 2: Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya 

saing nasional dan internasional. 

 

Sasaran Strategis: 

1. Mengembangkan Pembelajaran Digital 
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Periode 2019 - 2023 adalah masa dimana mahasiswa merupakan Generasi Z yaitu 

orang-orang yang dominan melakukan interaksi secara online. Universitas HKBP 

Nommensen harus dapat menangkap fenomena ini dan memanfaatkannya sebagai 

peluang dalam penyelenggaraan pengajaran. Program distance learning serta blended 

learning perlu diwujudkan melalui penggunaan aplikasi-aplikasi digital. 

Pembelajaran digital ini juga berdampak pada penghematan sarana dan prasarana 

pendidikan. Dengan demikian, dalam 5 tahun ke depan, Universitas HKBP 

Nommensen harus mampu mengembangkan kurikulum dengan model–model 

pembelajaran berbasis digital. 

. 

2. Melaksanakan InternasionalisasiPendidikan 

Program internasionalisasi UHN telah dikembangkan pada masa RENSTRA 2013- 

2018, seperti student exchange (outbond), lecturer mobility dan international 

conference. Lembaga Urusan Internasional (LUI) sebagai unit terkait dengan hal ini 

juga sudah dibentuk. Namun berdasarkan data banyaknya mahasiswa asing saat ini 

yang tergolong sangat sedikit, maka dalam lima tahun mendatang jumlah  mahasiswa 

asing serta students exchange harus ditingkatkan. Untuk itu pembukaan kelas 

internasional, penyelenggaraan program  joint/double  degree  serta  pelaksanaan 

program lecturer  exchange  diharapkan  dapat  meningkatkan keberadaan mahasiswa 

dan dosen asing di UHN. 

Melalui pelaksanaan internasionalisasi pendidikan ini diharapkan akan memberikan 

dampak positif bagi pencapaian akreditasi internasional pada beberapa  program  

studi yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan di atas. 

 

6.3. Tujuan 3:  Menciptakan budaya riset yang inovatif di kalangan sivitas akademika 

menuju standar internasional. 

 

Sasaran Strategis: 

1. Mengembangkan Penelitian Inovatif 

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang sedang menuju World Class University, 

tentunya harus menghasilkan inovasi-inovasi untuk menunjang kualitas hidup 

masyarakat dan pembangunan nasional. Kontribusi universitas dapat dilihat dari 

banyaknya HAKI terutama Paten yang dihasilkan. Banyaknya paten juga 

merepresentasikan produktivitas inovasi yang dihasilkan sebuah perguruan tinggi. 

Dalam periode Renstra 2013 – 2018 memperlihatkan data HAKI, terutama bidang 
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paten,masih sangat sedikit. Berdasarkan data tersebut maka Universitas HKBP 

Nommensen harus terus menggalakkan dan menghasilkan lebih banyak lagi 

penelitian-penelitian yang berbasis inovasi dan bermanfaat bagi  masyarakat  

sehingga HAKI terus meningkat 5 tahun mendatang. 

 

2. Peningkatan motivasi dosen dan  mahasiswa bagi  peningkatan  kompetensinya 

Untuk menuju World Class University, Universitas HKBP Nommensen 

harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas penelitian. Penelitian yang 

berkualitas ditunjukkan dari banyaknya publikasi terindeks  yang  dihasilkan  dan 

dana penelitian yang diperoleh. Dalam periode 2013-2018, kualitas penelitian dilihat 

dari banyaknya publikasi terindeks yang dihasilkan secara akumulatif masih rendah. 

Kualitas publikasi dosen masih rendah, karena pada umumnya dipublikasi pada 

proceeding terindeks. Jumlah dana penelitian yang diperoleh dari internal maupun 

eksternal, juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan 

dan kompetensi dosen untuk meningkatkan kualitas dan  kuantitas  penelitian 

sehingga dapat dipublikasi pada jurnal terindeks, baik  nasional  maupun 

internasional. Untuk menunjang pencapaian tersebut, pihak universitas harus 

memberi instentif yang memadai bagi para peneliti. 

Penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh UHN seperti 

international conference, Open Journal System(OJS) yang dikelola oleh program 

studi, peningkatan jumlah anggaran penelitian internal dan insentif publikasi, 

pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta pemberian insentif bagi dosen 

yang memperoleh dana hibah eksternal merupakan serangkaian kegiatan yang dapat 

dilakukan bagi peningkatan kompetensi dosen. 

 

6.4. Tujuan 4:  Turut serta dalam pembangunan bangsa melalui implementasi 

pengetahuan dan hasil penelitian yang inovatif kepada masyarakat di 

tingkat nasional. 

 

Sasaran Strategis: 

1. Mengembangkan Orientasi Kompetensi Lulusan 

Salah satu bentuk kontribusi Universitas HKBP Nommensen dalam pembangunan 

nasional adalah dengan mencetak lulusan yang berkualitas. Kualitas dari mahasiswa 

dapat dilihat dari kualitas intake mahasiswa dan juga prestasi-prestasi yang dicapai 

baik nasional dan internasional. Sementara itu kualitas  dari  lulusan  dapat  dilihat 
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dari masa tunggu yang singkat dan kesesuaian pekerjaan/jabatan-jabatan strategis  

atau usaha-usaha strategis yang dipegang oleh alumni yang sesuai dengan 

kompetensinya. Berdasarkan data yang ada, bahwa capaian UHN  untuk kedua 

indikator tersebut masih rendah. Untuk meningkatkan diversity dari bidang keilmuan 

lulusan yang dihasilkan serta sustainability institusi, Universitas HKBP Nommensen 

perlu membuka program-program studi baru  ataupun konsentrasi/bidang ilmu baru di 

prodi-prodi dalam masa 5 tahun mendatang. 

Selain itu, agar lulusan tidak terfokus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), 

serangkaian bidang pekerjaan baru di Industri 4.0 ini harus segera diperkenalkan 

sebelum mereka menyelesaikan studinya. 

 

6.5. Tujuan 5:  Mengembangkan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

dan budaya Batak untuk menjamin sustainability UHKBPN 

 

Sasaran Strategis: 

1. Mengembangkan Research Collaboration 

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma tentang makna riset pada perguruan 

tinggi, yaitu dari “program pembelajaran merupakan pendorong aktivitas riset” 

menjadi “riset pendorong dan penopang kegiatan pembelajaran”. Pernyataan ini 

diperkuat dengan berbagai alasan yang rasional, dimana kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran secara umum merupakan upaya untuk menumbuhkan  pemikiran  

yang kritis (critical thinking) dari peserta didik sebagaimana dalam  riset  yang 

selalu mengajarkan bagaimana mengembangkan pemikiran yang kritis untuk 

mencari kesimpulan dan solusi dari suatu masalah penelitian.Peluang riset bagi 

UHN masih terbuka secara luas yang merujuk pada MP3EI 2011-2025; kebijakan 

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat(DRPM) Kemenristekdikti, 

Program Utama Nasional (PUNAS);  Riset  sesuai  dengan amanat RPJMN 2019-

2025, dan Agenda Riset Nasional (ARN). Dilihat dari skim riset yang dikeluarkan 

oleh DRPM, UHN belum mampu berkontribusi secara maksimal. Pada sisi lain, 

UHN masih memiliki peluang yang cukup  potensial  untuk dapat mengembangkan 

kerjasama riset  dengan  berbagai  stakeholder’s dalam maupun luar negeri. Sejalan 

dengan itu, program yang dirancang dan dilaksanakan oleh UHN mengikuti 

kebutuhan dan isu-isu sentral di masyarakat terkait permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi dan memerlukan solusi praktis dengan segera. Beberapa isu yang 

berkembang menjelang tahun 2025  adalah  global competitiveness, environmental 
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sustainability dan renewable energy. Mengingat kondisi tersebut maka strategi 

pengembangan penelitian perlu melihat perkembangan yang terjadi pada keempat 

bidang lain yaitu kebijakan pemerintah, perkembangan industri bisnis, perilaku 

masyarakat dan isu-isu global yang dapat memengaruhi semua pemangku 

kepentingan. 

 

2. Mengembangkan jejaringkerjasama 

Untuk menuju sebuah World Class University, Universitas HKBP Nommensen 

harus mampu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Dari data yang ada, 

kerjasama UHN dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam dan  luar 

negeri sudah cukup banyak, begitu juga kerjasama dengan institusi pemerintahan 

dan swasta yang ada di dalam negeri. Walaupun dari segi  jumlah  jejaring  

kerjasama ini sudah cukup banyak, namun dari segi implementasinya masih perlu 

ditingkatkan lagi agar mampu menghasilkan output dan outcomes  yang optimal 

bagi UHN. 
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BAB VII 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET 

 

Dalam memastikan ketercapaian setiap tahapan strategis diperlukan indikator- 

indikator kinerja utama yang merupakan metrik terukur yang dapat dikuantisasi. Berikut 

ini Indikator Kinerja Utama dari setiap sasaran strategis Universitas HKBP Nommensen 

yang telah dibahas pada Bab VI. 

 

7.1. Indikator Kinerja Utama 

Berikut merupakan tabel indikator kinerja utama. 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama 
 

No Tujuan No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama 

1 Menghasilkan sumber-

daya manusia yang 

berkualitas, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, mampu 

membelajarkan diri, 

memiliki wawasan yang 

luas, kompeten, disiplin 

dan memiliki etos kerja, 

sehingga tercapai 

kepercayaan dari seluruh 

pemangku kepentingan 

1. Terlaksananya Good 

University Governance 

1.  Pemahaman Visi, Misi dan Nilai Organisasi 

2. Klasterisasi Perguruan Tinggi 

3.  Rasio Prodi terakreditasi unggul 

4.  AIPT 

5. QS Stars Internationalization Indicator  (for teaching) 

6.  Pemeringkatan Webometric  nasional 

7. Pemeringkatan 4ICU 

8. Pemeringkatan SINTA 

9. Tingkat kepuasan mahasiswa (QS, APT, APS) 

10. Pemeringkatan Perguruan Tinggi berdasarkan  

Kemenristekdikti 

11.Tingkat kepuasan pemangku kepentingan/        

pengguna/mitra 

12. Penerapan fit and proper test jabatan 

13. Tersedianya dokumen mutu tingkat Universitas,   

Fakultas dan Program Studi 

14. Kehadiran sivitas akademik dalam ibadah rutin 

15. Tingkat kehadiran dosen sesuai jadual PBM  

16. Tingkat kehadiran tenaga kependidikan 

 

2. 

Menghasilkan lulusan 

yang memiliki integritas, 

kompetensi, dan daya 

saing nasional dan 

internasional. 

1. Mengembangkan 

Pembelajaran Digital 

1. Jumlah mata kuliah yang menerapkan blended 

    learning di setiap Prodi 

2. Jumlah Prodi yang melaksanakan PJJ 

3. Kekuatan jaringan IT 

4. Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Akademik dan 

    Manajemen Berbasis Android 

5. Ketersediaan tenaga IT untuk pembelajaran digital 

6. Jumlah e-resources yang dihasilkan dosen 

7. Peningkatan jumlah mahasiswa baru 

8. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam PBM 

9. Jumlah e-resources yang dilanggan Universitas 
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10. Waktu tunggu lulusan 

11. Masa studi lulusan  

12. IPK rata-rata lulusan 

13. Jumlah visitor yang mengakses e-library UHN 

14. Jumlah Prodi baru  berbasis IT 

2. Melaksanakan 

Internasionalisasi 

Pendidikan 

1. Jumlah kelas internasional Prodi 

2. Jumlah kerjasama internasional 

3. Akreditasi internasional 

4. Jumlah mahasiswa asing 

5. Jumlah Student Exchange Out Bond 

6. Jumlah Joint Degree/Dual Degree 

7. Jumlah Lecture Exchange In Bond 

8. Jumlah Lecturer Exchange Out Bond 

9. Jumlah perusahaan multinasional yang merekrut 

    Lulusan 

10. Jumlah mata kuliah menggunakan bahasa Inggris 

11. Rata-rata nilai TOEFL dosen 

12. Rata-rata nilai TOEFL mahasiswa 

13. Jumlah Prodi terakreditasi internasional 

3. Menciptakan budaya riset 

yang inovatif di kalangan 

sivitas akademika 

menuju 4.0 standar 

internasional 

1. Mengembangkan 

Penelitian Inovatif 

1. Jumlah produk/hasil karya yang bermanfaat bagi 

     Masyarakat 

2. Klasterisasi LPPM  

3. Jumlah publikasi internasional yang terindeks 

4. Penulisan buku ajar berbasis penelitian 

5. Jumlah HKI/PATEN 

6. Tingkat sitasi pada publikasi karya ilmiah melalui 

Google Scholar 

7. Tingkat sitasi pada publikasi karya ilmiah melalui 

Scoopus 

8. Jumlah tim inkubasi (start up) 

9. Jumlah laboratorium yang tersertifikasi 

10. Jumlah Online Journal System (OJS)  

11.Jumlah jurnal yang terakreditasi nasional / DOAJ 

2. Peningkatan motivasi 

dosen & mahasiswa bagi  

kompetensinya 

 

 

 

1.  Insentif pengurusan JFA Lektor Kepala dan Guru   

Besar 

2. Jumlah dosen JFA Lektor Kepala dan Guru Besar 

3. Insentif dosen studi lanjut dengan beasiswa 

    luar UHKBPN 

4. Jumlah mahasiswa memperoleh beasiswa 

5. Jumlah dosen studi lanjut S3 

6. Jumlah dosen S3 dan/atau Guru Besar 

7. Jumlah mahasiswa berprestasi 

8. Insentif (reward) bagi dosen terbaik/berprestasi 

9. Insentif bagi mahasiswa berprestasi 

10. Peningkatan dana penelitian dan pengabdian 

masyarakat (PkM) internal 

11. Insentif publikasi ilmiah dosen  

12.Jumlah rekognisi dosen 
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4. Turut serta dalam 

pembangunan bangsa 

melalui implementasi 

pengetahuan dan hasil 

penelitian yang inovatif 

kepada masyarakat di 

tingkat nasional. 

1. Mengembangkan 

Orientasi Kompetensi 

Lulusan 

1.  Nilai rerata ujian nasional calon mahasiswa baru 

2. Evaluasi konten atau revisi mata kuliah yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar 

3. Jumlah MK per Prodi yang menerapkan Aplikasi 

    Sistem Informasi 

4. Jumlah kerjasama industri 

5. Jumlah Prodi Pendidikan Profesi/ Sertifikasi  

Kompetensi 

6. Jumlah lembaga binaan 

7. Rata-rata alokasi dana penelitian per dosen per tahun 

  8.  Rata-rata alokasi dana pengabdian masyarakat per       

dosen per tahun 

9. Jumlah penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa 

10. Jumlah publikasi penelitian kolaborasi  dosen-

mahasiswa di jurnal 

11. Jumlah PkM mahasiswa 

12. Jumlah publikasi PkM kolaborasi  dosen-mahasiswa 

di jurnal 

13. Jumlah publikasi penelitian dan PkM mahasiswa di 

jurnal 

14. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang disitasi 

15. Jumlah kegiatan ilmiah yang diikuti mahasiswa  

16. Jumlah organisasi kemahasiswaan dan profesi yang 

diikuti mahasiswa di luar UHN 

17. Jumlah luaran penelitian/PkM yang dihasilkan 

mahasiswa yang menghasilkan HKI. 

18. Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa berupa 

buku ber ISBN 

19. Jumlah dosen sebagai narasumber diluar 

UHKBPN 

5. Mengembangkan 

kolaborasi berbasis ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya Batak 

untuk menjamin 

sustainability UHKBPN 

1. Mengembangkan 

Research Collaboration 

  1. Rerata penelitian dosen per tahun (mitra bestari) 

2. Rerata publikasi dosen per tahun  

3. Jumlah hibah yang diperoleh  

4. Jumlah dosen sebagai narasumber riset diluar 

    UHKBPN 

   5.Jumlah kerjasama dengan stakeholder bagi 

peningkatan taraf hidup masyarakat Batak 

6. Jumlah pengkajian budaya Batak 

   7.Jumlah penelitian dengan industri  

2. Mengembangkan jejaring 

kerjasama 

1. Jumlah kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) 

  2. Jumlah kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta 

3. Jumlah dosen asing per tahun  

4. Jumlah Prodi yang mengikuti program sertifikasi 

5. Jumlah kerjasama penelitian internasional 

6. Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi lain 
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7.2. Target Indikator Kinerja Utama 

Berikut merupakan target-target dari tabel indikator kinerja utama yang harus dicapai 

sampai dengan tahun 2023. 

  

Tabel 7.2 Target Indikator Kinerja Utama 
 

 

No. 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

2018 

(baseline) 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

Unit 

 

PIC 

Kriteria 

Dalam 

IAPS 

4.0 

1 Pemahaman Visi, Misi dan 

Nilai Organisasi 
n.a. 80% 90% 100% 100% LPM LPM 1 

2 Klasterisasi Perguruan Tinggi 3 2 2 2 1 Rektorat WR I 2 

3 Rasio Prodi Terakreditasi Unggul 0 1 3 6 12 Fakultas Prodi 2 

4 AIPT B B B A A Rektorat WR I 2 

5 QS Stars Internationalization 

Indicator  (for teaching) 
0 1 2 3 4 WR I WR I 2 

6 Pemeringkatan Webometric 

Nasional 
326 250 150 100 50 WR I PSI 7 

7 Pemeringkatan 4ICU 228 210 150 100 50 WR I PSI 7 

8 Pemeringkatan SINTA 201 189 150 100 50 LPPM Kord.Sinta 7 

9 Tingkat Kepuasan mahasiswa 

(QS, APT, APS) 
Na 80% 85% 90% 95% Fakultas PSI 3 

10 Pemeringkatan Perguruan 

Tinggi berdasar 

Kemristekdikti 

239 210 150 100 50 WR I WR I 9 

11 Tingkat Kepuasan  Pemangku 

Kepentingan 
Na 80% 85% 90% 95% WR III BKA 9 

12 Penerapan  Fit and Proper Test 

Jabatan 
15% 20% 30% 50% 80% WR II WR II 2 

13 Tersedianya dokumen mutu tingkat 

Universitas, Fakultas, dan Program 

Studi 

60% 70% 80% 90% 95% LPM 
LPM, 

GPM 
2-9 

14 Kehadiran sivitas akademik dalam 

ibadah rutin 
10% 15% 20% 25% 40% WR III 

Campus 

ministry 
6 

15 Tingkat kehadiran dosen sesuai 

jadual PBM 
70% 75% 80% 82% 85% WR I BAA 6 

16 Tingkat kehadiran tenaga 

kependidikan 
85% 87% 89% 92% 95% WR II 

Ka 

SDM 
4 

17 Jumlah Mata Kuliah yang 

menerapkan blended learning di 

setiap prodi 

1 3 6 9 12 Fakultas Prodi 6, 9 

18 Jumlah Prodi Yang 

melaksanakan PJJ 
4 5 6 7 8 Fakultas Prodi 6, 9 

19 Kekuatan Jaringan IT  (mbps) 100 200 220 240 250 WR II PSI 5 

20 Jumlah Aplikasi Sistem 

Informasi Akademik dan 
3 4 5 6 7 WR II PSI 5 
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Manajemen Berbasis HP Android 

21 Ketersediaan tenaga  IT untuk 

pembelajaran digital 
2 3 4 5 6 WR II PSI 4, 5 

22 Jumlah e-resources yang dihasilkan 

dosen 
1 3 6 9 12 Fakultas Prodi 6 

23 Peningkatan jumlah mahasiswa baru 2.500 2.700 3.000 3.200 3.700 WR IV Fakultas 3 

24 Tingkat  kehadiran  mahasiswa 

dalam PBM 
75% 78% 82% 85% 87% WR I Fakultas 3 dan 5 

25 Jumlah e-resources yang dilanggan 

universitas  
N.A. 2 4 8 10 WR I 

Perpusta-

kaan 
5 

26 Waktu tunggu lulusan (bulan) 6 6 5 4 3 WR III Prodi 9 

27 Masa studi lulusan (bulan) 70 75 80 85 90 Fakultas Prodi 3 

28 IPK rata-rata lulusan 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 Fakultas Prodi 3 

29 Jumlah visitors yang mengakses e-

library UHN 
N.A. 3000 7000 10000 15000 WR I 

Perpus-

takaan 
5 

30 Prodi baru Berbasis IT 0 0 0 1 2 WR I Prodi 3 

31 Jumlah kelas internasional 

Prodi 
0 1 2 3 5 LUI Prodi 3 

32 Akreditasi internasional 0 0 0 1 3 LUI Prodi 2, 3 

33 Jumlah kerjasama internasional 64 70 75 80 85 WR IV LUI 2, 3 

34 Jumlah mahasiswa asing 0 0 2 5 20 LUI Prodi 3 

35 Jumlah Student Exchange In 

Bond 
20 3 3 5 10 LUI Prodi 2, 3 

36 Jumlah Student Exchange Out 

Bond 
40 40 50 60 70 LUI Prodi 2, 3 

37 Jumlah Joint Degree/ Dual 

Degree 
0 0 1 2 3 Fakultas Prodi 2, 3 

38 Jumlah Lecture Exchange In 

Bond 
1 1 2 3 4 WR IV LUI 2, 4 

39 Jumlah Lecturer Exchange Out 

Bond 
6 6 8 10 12 WR IV LUI 2, 4 

40 Jumlah perusahaan multinasional 

yang merekrut lulusan 
N.A. 2 4 5 7 WR IV 

Career 

Centre 
2, 3 

41 Jumlah mata kuliah 

menggunakan bahasa Inggris 
10 15 20 30 40 Fakultas Prodi 6 

42 Rata-rata nilai TOEFL dosen 450 465 475 500 510 Fakultas LUI 4 

43 Rata-rata nilai TOEFL 

Mahasiswa 
400 410 420 425 450 Fakultas LUI 3 

44 Jumlah Prodi terakreditasi 

Internasional 
0 0 0 1 2 Fakultas Prodi 2 

45 Jumlah produk/hasil karya yang 

bermanfaat bagi masyarakat 
0 1 1 2 3 LPPM Prodi 7 

46 Klasterisasi LPPM  Binaan Binaan Madya Madya Mandiri LPPM Prodi 7, 8 

47 Jumlah publikasi internasional 

yang terindeks 
37 45 50 55 60 LPPM Prodi 8 

48 Penulisan buku ajar berbasis 

Penelitian 
N.A. 2 6 16 30 LPPM Prodi 6, 8 

49 Jumlah HKI/PATEN N.A. 3 8 15 32 LPPM Prodi 6, 7, 8 
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50 Tingkat sitasi pada publikasi 

karya ilmiah melalui Google Scholar 
5015 6433 7015 7255 7510 LPPM Prodi 9 

51 Tingkat sitasi pada publikasi 

karya ilmiah melalui Scoopus 
174 184 215 265 315 LPPM Prodi 9 

52 Jumlah tim inkubasi (start up) 0 0 1 3 5 LPPM LPPM 9 

53 Jumlah laboratorium yang 

Tersertifikasi 
0 0 1 3 4 Fakultas Prodi 9 

54 Jumlah Online Journal System (OJS) 0 10 11 11 11 LPPM Fakultas 7 dan 9 

55 Jumlah jurnal yang terakreditasi 

nasional 
0 0 0 0 5 LPPM Fakultas 7 dan 9 

56 Insentif pengurusan  JFA Lektor 

Kepala dan Guru Besar (Rp juta) 
25 25 30 30 35 WR I WR I 4, 5 

57 Jumlah dosen  JFA Lektor Kepala 

dan Guru Besar 
67 75 85 100 120 WR II 

Biro 

SDM 
4 

58 Insentif dosen studi lanjut 

dengan beasiswa luar UHKBPN (Rp 

juta) 

1 1 1,5 2 3 WR II 
Biro 

SDM 
4, 5 

59 Jumlah mahasiswa memperoleh 

beasiswa 
100 150 200 250 300 WR III Fakultas 3, 5 

60 Jumlah dosen studi lanjut S3 18 76 81 86 92 WR II Prodi 4, 5 

61 Jumlah dosen S3 dan/atau Guru 

Besar 
56 60 65 70 140 WR II 

Biro 

SDM 
4 

62 Jumlah mahasiswa berprestasi N.A. 10 15 20 30 WR III 
Biro 

Kemahasiswaan 
3 dan 9 

63 Insentif (reward) bagi dosen 

terbaik/berprestasi (Rp juta) 
10 20 50 75 100 WR II 

Biro 

Keu 
5 

64 Insentif bagi mahasiswa berprestasi 

(Rp juta) 
5 10 20 35 50 WR II 

Biro 

Keu 
5 

65 Peningkatan dana penelitian dan 

PkM internal (Rp juta) 
0 5 8 12 15 LPPM LPPM 5 dan 7 

66 Insentif publikasi ilmiah dosen (Rp 

juta) 
50 65 80 95 110 WR I WR I 5 

67 Jumlah rekognisi dosen 10 13 16 20 30 WR IV 
Biro 

Kerjasama 
4 

68 Nilai rerata ujian nasional calon 

mahasiswa baru 
7,0 7,2 7,5 7,7 8,0 WR I Fakultas 3 

69 Evaluasi konten atau revisi mata 

kuliah yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar dari setiap prodi 

N.A. 25% 30% 40% 50% Fakultas Prodi 6 

70 Jumlah MK per Prodi yang 

menerapkan Aplikasi Sistem 

Informasi 

10% 15% 25% 35% 50% WR I Fakultas 6 

71 Jumlah kerjasama industri 
0 2 6 10 16 WR IV 

Biro 

kerjasama 
2 

72 Jumlah Prodi Pendidikan Profesi/ 

Sertifikasi Kompetensi 
1 1 2 3 5 WR I Fakultas 2 

73 Jumlah lembaga binaan 1 1 5 10 15 WR IV Fakultas 8 

74 Rata-rata alokasi dan penelitian 

per dosen per tahun (Rp juta) 
4,5 4,5 10 10 15 LPPM LPPM 5 dan 7 

75 Rata-rata alokasi dana pengabdian 1 1 2 2 4 LPPM LPPM 5 dan 8 
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masyarakat per dosen per tahun (Rp 

juta) 

76 Jumlah penelitian kolaborasi dosen-

mahasiswa  
30% 35% 50% 60% 75% LPPM LPPM 7 dan 9 

77 Jumlah publikasi penelitian 

kolaborasi dosen-mahasiswa di 

jurnal 

10% 20% 30% 40% 50% LPPM LPPM 5,7,9 

78 Jumlah PkM mahasiswa 1 1 5 10 20 WR III Fakultas 9 

79 Jumlah publikasi PkM kolaborasi 

dosen-mahasiswa 
1 1 5 10 20 LPPM Fakultas 5,7,9 

80 Jumlah publikasi penelitian dan PkM 

mahasiswa di jurnal 
2% 4% 7% 15% 40% LPPM Fakultas 7, 9 

81 Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 

disitasi 
N.A. 2 5 10 20 LPMM Fakultas 9 

82 Jumlah kegiatan ilmiah yang diikuti 

mahasiswa 
2 6 15 20 30 Fakultas Prodi 3, 9 

83 Jumlah organisasi kemahasiswaan 

dan profesi yang diikuti mahasiswa 

di luar UHN 

N.A. 2 5 10 15 Fakultas Prodi 3 

84 Jumlah luaran penelitian/PkM 

mahasiswa yang menghasilkan 

HKI/Paten 

N.A. 0 1 4 8 Fakultas Prodi 9 

85 Jumlah luaran penelitian/PkM 

mahasiswa berupa buku ber ISBN 
N.A. 0 1 4 8 Fakultas Prodi 9 

86 Jumlah dosen sebagai narasumber di 

luar UHKBPN 
N.A. 5 12 20 30 Fakultas Prodi 6 

87 Rerata penelitian  dosen per 

Tahun 
1 1 2 2 2 Fakultas Prodi 5, 7 

88 Rerata publikasi dosen per tahun 1 1 2 2 2 Fakultas Prodi 5, 7 

89 Jumlah hibah yang diperoleh N.A. 5 12 20 30 LPPM LPPM 5 

90 Jumlah dosen sebagai 

narasumber riset diluar UHKBPN 
N.A. 5 12 20 30 Fakultas Prodi 4 

91 Jumlah kerjasama dengan stake- 

holder bagi peningkatan taraf hidup 

masyarakat Batak 

N.A. 1 2 3 5 LPPM LPPM 2 

92 Jumlah pengkajian budaya Batak N.A. 1 2 3 5 LPPM LPPM 2, 9 

93 Jumlah penelitian dengan industri N.A. 2 5 10 15 LPPM LPPM 2, 7 

94 Jumlah kerjasama dengan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) 
N.A. 2 5 10 15 WR IV Fakultas 2, 9 

95 Jumlah kerjasama dengan instansi 

pemerintah/swasta 
10 15 20 25 30 WR IV 

Kabiro 

Kerja  sama 
2 

96 Jumlah dosen asing per tahun 2 2 5 10 15 WR I WR I 4 

97 Jumlah Prodi yang mengikuti 

program sertifikasi 
N.A. 0 1 4 8 Fakultas Prodi 2, 9 

98 Jumlah kerjasama penelitian 

Internasional 
4 5 8 12 15 WR IV 

Biro 

kerjasama 
2, 7 

99 Jumlah kerjasama dengan perguruan 

tinggi lain 
N.A. 5 8 12 15 WR IV 

Biro 

kerjasama 
2 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis tahun 2019-2023 adalah dasar pembuatan Rencana Operasional 

tahun 2019-2023, Arah Kebijakan Umum Rektor/ Pimpinan, Rencana Kinerja Tahunan, 

Rencana kegiatan dan anggaran tahunan universitas pada tingkat  universitas  maupun 

pada unit-unit pelaksana. Semua rencana universitas yang belum sesuai dengan Rencana 

Strategis ini harus diselaraskan. 

Pendanaan implementasi Rencana Strategis ini berasal dari anggaran  pendidikan, 

dana masyarakat, dan sumber-sumber dana lainnya. Dalam keadaan terjadi perubahan 

lingkungan strategis di luar prediksi sehingga Rencana Strategis menghadapi kendala 

besar untuk implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan 

universitas, yang diajukan kepada Senat Universitas untuk mendapat persetujuan. 

Rencana Strategis ini harus dijabarkan dalam Rencana Operasional (RENOP) dan 

dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan 

program program yang tercantum di dalamnya dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

dalam rangka menjalankan program-program tersebut. 


