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KATA PENGANTAR
Keberadaan Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Panji
Sakti sangat penting sebagai sarana untuk mewujudkan Visi dan Misi
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, sebagai sarana untuk menjaga
kesinambungan pengembangan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti,
pedoman

dalam menyusun rencana operasional atau rencana kerja

tahunan untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika keilmuan dan
kebutuhan masyarakat secara nyata, pedoman pengalokasian dan
pemanfaatkan sumber daya secara efektif dan efesien, dan untuk
melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam menilai kinerja Fakultas
Hukum Universitas Panji Sakti.
Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti disusun
melalui rapat-rapat, dengan harapan dapat mengakomodasi semua
harapan dan kepentingan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas
Panji Sakti. Meskipun demikian, tentu masih banyak ada kekurangan yang
perlu diperbaiki. Perbaikan dapat dilakukan bersamaan dengan upaya
mewujudkan apa yang termuat dalam Renstra ini menjadi kenyataan. Untuk
itu pasti diperlukan kerja keras yang sungguh-sungguh. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa merestui segala upaya untuk menuju ke arah yang lebih
baik.

Singaraja, 19 Desember 2018

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Adanya peraturan yang melarang pelaksanaan pendidikan kelas
jauh oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta mengakibatkan ada
beberapa mahasiswa dari universitas-universitas yang sebelumnya
menyelenggarakan pendidikan kelas jauh di Singaraja tidak dapat
melanjutkan pendidikannya. Untuk memberikan kesempatan kepada
mahasiswa-mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kenyataan bahwa
lulusan SMA/SMK di Kabupaten Buleleng semakin meningkat, dan dengan
didukung oleh semangat untuk mewujudkan Singaraja sebagai kota pelajar,
maka didirikanlah Universitas Panji Sakti pada tanggal 4 September 1985
yang diselenggarakan oleh Yayasan KORPRI Panji Sakti Singaraja.
Fakultas Hukum merupakan salah satu fakultas yang didirikan selain
Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Keberadaan Universitas Panji Sakti diresmikan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan penandatanganan prasasti pada Hari
Rabu tanggal 4 September 1985 di Atiti Wisma Singaraja. Pada tanggal 9
Maret 1987 ditetapkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0148/O/U/1987 yang menyatakan
Universitas Panji Sakti memiliki status terdaftar, setelah sebelumnya
berstatus ijin operasional.
Pata Tanggal 18 Agustus 2007 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 018/BANPT/Ak-X/SI/VIII/2007. Sejak tahun 2014 Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti terakreditasi B berdasarkan
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik
Indonesia, berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 483/SK/ BANPT/Akred/S/XII/2014.
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Secara berturut-turut Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
dari Tahun 1985 sampai dengan sekarang, dijabat oleh:
-

I Made Wijana, SH

: Periode 1985 - 1988

-

I Made Wijana, SH

: Periode 1988 – 1991

-

I Made Wijana, SH

: Periode 1991 – 1994

-

I Gede Surata, SH

: Periode 1994 – 1997

-

I Gede Surata, SH

: Periode 1997 – 2000

-

Putu Sugi Ardana, SH.,MH

: Periode 2000 – 2004

-

Putu Sugi Ardana, SH.,MH

: Periode 2001 – 2006

-

I Nyoman Surata, SH.,M.Hum : Periode 2006 – 2010

-

I Nyoman Surata, SH.,M.Hum : Periode 2010 – 2014

-

Putu Sugi Ardana, SH., MH.

-

Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., MH.: Periode 2018 - 2022

: Periode 2014 – 2018

Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Panji
Sakti Singaraja merupakan pedoman bagi Fakultas Hukum dalam usaha
untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman
keberadaannya tidak hanya wajib diketahui dan dipahami oleh Pimpinan,
tetapi juga harus dipedomani oleh seluruh Civitas Academika Fakultas
Hukum dalam beraktivitas.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Fakultas Hukum Universitas Panji
Sakti melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara
komprehensif memerlukan pedoman berupa rencana strategis untuk 5
tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan upaya Fakultas Hukum Universitas
Panji Sakti meningkatkan kualitas baik aspek manajerial, finansial maupun
operasional untuk mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
Secara internal kondisi sumber daya manusia, proses belajarmengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, organisasi, sarana dan
prasarana

masih

harus

dibenahi

dan

ditingkatkan

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara

agar

mampu

eksternal baik lokal

maupun global, perlu diantisipasi persaingan lulusan yang semakin ketat,
tuntutan kompetensi lulusan yang semakin tinggi, dan isu-isu lainnya.

RENSTRA FH UNIPAS 2018 - 2023

2

1. 2 Dasar Hukum
a.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

b.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c.

Undang-undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah
Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 2005.

f.

Peraturan Pemerintah Nomor .4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

g.

Statuta Universitas Panji Sakti.

h.

Renstra Universitas Panji Sakti.

i.

Rencana induk Pengembangan (RIP) Universitas Panji sakti.

j.

SK

Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Panji

Sakti

Nomor:077/FH/UNIPAS/XI/2019 tentang Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Operasional (Renop) Fakultas Hukum Universitas Panji
Sakti periode 2018-2023.

1. 3

Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Panji

Sakti dimaksudkan untuk:
a.

Menyiapkan pedoman sebagai kerangka kerja yang runtut bagi
pengembangan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti lima tahun ke
depan.

b.

Menjamin kesinambungan program-program yang disusun untuk
pencapaian tujuan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

c.

Menjadi acuan dalam pengembangan dan pengalokasian sumber daya
yang dimiliki.
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Tujuan penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas
Panji Sakti adalah:
a.

Sebagai sarana untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Hukum
Universitas Panji Sakti.

b.

Sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan pengembangan
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

c.

Sebagai pedoman

dalam menyusun rencana operasional atau

rencana kerja tahunan untuk mengantisipasi perkembangan dan
dinamika keilmuan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
d.

Sebagai pedoman pengalokasian dan pemanfaatkan sumber daya
secara efektif dan efesien.

e.

Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam
menilai kinerja Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
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BAB II
DASAR PERENCANAAN STRATEGIS
2. 1

Landasan Filosofis
Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja

didasarkan atas filosofi,

yaitu ontologis (hakikat), epistemologis (cara

berpikir), dan aksiologis (nilai atau untuk apa). Secara ontologis,
pengembangan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti pada hakikatnya
didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya yang
ditempuh oleh Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti harus menghasilkan
insan-insan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang
adil dan beradab, berpersatuan dan kesatuan Indonesia, berkerakyatan
dan berdemokrasi dengan menjunjung tinggi permusyawaratan dalam
perwakilan, berkeadilan dan berkesetiakawanan sosial, berpatriotisme
membela martabat dan keutuhan NKRI, berjiwa toleran terhadap berbagai
keberagaman, dan berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Secara epistemologis, pengembangan Fakultas Hukum Universitas
Panji Sakti Singaraja pada dasarnya mencakup pengembangan manusia
Indonesia seutuhnya, dan pengembangan ilmu , teknologi, seni, dan olah
raga yang dapat secara berkelanjutan mensejahterakan masyarakat
Indonesia

secara

lahir

dan

batin.

Ini

berarti

dalam

proses

pengembangannya, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dituntut untuk:
(1) mengembangkan manusia sesuai dengan kemampuan kodratinya
(cipta, rasa, karsa, yang dapat dijabarkan menjadi kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan adversori) dan
selaras dengan berbagai kebutuhan (peserta didik, orang tua, masyarakat,
pembangunan berbagai sektor dan sub-sektornya, baik primer, sekunder,
tersier, maupun kuarter); (2) mengembangkan ilmu, teknologi, seni, dan
olah raga yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar
khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya, serta umat manusia yang
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lebih luas; dan (3) meningkatkan/memperbaiki kehidupan masyarakat dan
Bangsa Indonesia serta kemanusiaan melalui penyebarluasan ilmu,
teknologi, seni, dan olah raga.
Secara aksiologis, pengembangan Fakultas Hukum Universitas Panji
Sakti

didasarkan atas nilai-nilai dasar yang diacu, yaitu ketakwaan,

kemandirian, kecendekiaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan
bangsa Indonesia.
Ketakwaan mengandung arti bahwa dalam menjalankan tugasnya,
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja senantiasa melakukan
kegiatan-kegiatannya sesuai dengan ajaran agama. Kemandirian merujuk
kepada profesionalisme (kemampuan) diri seseorang yang kuat dalam
menjalankan amanahnya sehingga cara berpikir, bersikap, dan bertindak
cenderung dilandasi oleh profesionalisme dengan penuh kesadaran atas
akibatnya baik bagi diri sendiri, lembaga, masyarakat, maupun bangsa, baik
dalam

jangka

pendek

maupun

jangka

panjang.

Kecendekiaan

mengandung arti bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, warga
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja selalu mendasarkan
pada ketakwaan dan kebenaran, bukan atas dasar rasa suka/tidak suka,
bukan

untuk kepentingan

individu

dan

golongan.

Kemanfaatan

mengandung arti bahwa segala upaya yang ditempuh oleh Fakultas Hukum
Universitas Panji Sakti

mampu mendukung pengembangan ilmu dan

perbaikan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
semua kegiatan Tridharma Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Singaraja harus mampu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya
dan mampu memperbaiki praktik-praktik kehidupan masyarakat dan
Bangsa Indonesia.

2. 2

Visi dan Misi
Visi Fakultas Hukum

Universitas Panji Sakti Singaraja: “Menjadi

Program Studi yang unggul dalam pengembangan Keahlian dan
Ketrampilan Hukum yang mampu mendukung pembangunan pada tahun
2030”.
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Penjelasan:


unggul; diartikan Program Studi Hukum mempunyai cita-cita yang
tinggi dan mampu bersaing dalam pengembangan keahlian dan
ketrampilan di bidang hukum untuk mencapai profil lulusan yang
diinginkan.



Keahlian dan keterampilan: diartikan, kemampuan menjadi sarjana
hukum profesional yang dikembangkan tidak hanya dalam ranah
pengetahuan, tetapi juga pada ranah sikap dan prilaku.



Mendukung

pembangunan

pada

tahun

2030,

diartikan

pengembangan keahlian dan keterampilan di bidang hukum diarahkan
agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga mampu
mendukung pembangunan nasional secara optimal pada tahun 2030.
Visi ini direncanakan akan dicapai secara bertahap. Tahapan tersebut
sebagai berikut:
Tahap I: 2010-2015. Meskipun seluruh komponen ditingkatkan, tetapi titik
tekan pada tahap ini adalah peningkatan sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang semakin baik akan mendatangkan
efek positif bagi bidang-bidang lain. Peningkatan sumber daya
dilakukan dengan mendorong dan membantu studi lanjut ke
jenjang doctoral.
Tahap II:2015-2020. Pengembangan sumber daya manusia tetap
dilanjutkan, sehingga pada tahap ini sekurang-kurangnya terdapat
4 orang dosen tetap bergelar doktor. Rekrutmen dosen baru
dilakukan agar beban kerja dosen menjadi semakin ideal. Dengan
dukungan sumber daya yang memadai diharapkan Program Studi
telah terakreditasi minimal B.
Tahap III: 2020-2025 Pada tahap ini titik tekan dialihkan kepada dukungan
sarana-prasarana yang lebih baik, sehingga pembelajaran dapat
berjalan lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dioptimalkan
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sehingga materi pembelajaran dapat semakin luas dan dalam.
Pilihan pengembangan profesi hukum bagi mahasiswa semakin
beragam. Upaya pendekatan mahasiswa kepada dunia praktek
lebih

ditingkatkan

dengan

melakukan

studi

banding,

mendatangkan lebih banyak dosen dari kalangan praktisi.
Pembentukan ‘nama baik’ perlu dilakukan untuk semakin
menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Tahap IV:2025-2030 Pada tahap ini telah dicapai sinergitas sumber daya,
sarana prasarana, dan tata kelola sehingga proses pembelajaran
dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, berkeahlian, dan trampil
dalam profesi hukum. Anggaran pendidikan telah tersedia secara
berkelanjutan untuk melaksanakan Tri Dharma secara bermutu,
dan bermanfaat bagi masyarakat
Misi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja dilandasi oleh
Visi Universitas Panji Sakti, yaitu:
1. Melaksanakan

pendidikan,

penelitian,

dan

pengabdian

pada

masyarakat di bidang Hukum untuk mencerdaskan dan memenuhi
kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan dan mengembangkan program-program akademik
unggulan dan kemitraan dengan pemerintah serta masyarakat.
3. Meningkatkan daya saing lulusan yang cerdas dan terampil dalam
bidang hukum serta berkarakter Pancasila melalui program-program
akademik dan non-akademik.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sivitas akademika Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

2. 3

Tujuan
Tujuan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja dilandasi

oleh Visi Universitas Panji Sakti, yaitu:
1.

Menjadi Fakultas Hukum yang mampu melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang berkualitas.
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2.

Menjadi Fakultas Hukum yang mampu menyelenggarakan programprogram akademik unggulan dan kemitraan dengan pemerintah serta
masyarakat.

3.

Menjadi Fakultas Hukum yang menghasilkan lulusan yang berdaya
saing, cerdas dan terampil di bidang hukum serta berkarakter
Pancasilka melalui program-program akademik dan non akademik.

4.

Menjadi Fakultas hukum yang mampu meningkatkan kuantitas dan
kualitas Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Panji Saakti secara signifikan

2. 4

Indikator Kinerja Fakultas Hukum Universaitas Panji Sakti
Indikator kinerja disusun dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan.

Indikator kinerja merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan suatu organisasi. Penyusunan indikator kinerja

Fakultas

Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja digunakan untuk menilai
keberhasilan Fakultas Hukum dalam periode tahun 2018-2023.
Indikator kineja Faklultas Hukum Universitas panji Sakti periode 20182023 sebagai berikut:

INDIKATOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Re-evaluasi Kurikulum
Mata Kuliah dilengkapi Rencana
Pembelajaran Semester
Mata Kuiah dilengkapi Buku Ajar
Jumlah Dosen berkualifikasi S3
Jumlah Lektor Kepala
Rata-rata masa studi mahasiswa
Jumlah buku ajar/teks/monograf
Rasio jumlah dosen terhadap jumlah
mahasiswa
Ketersediaan sarana dan prasarana
Keberadaan Laboratorium Hukum yang
representatif
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan
minimal 3,0
Pembelajaran melalui daring
Prodi terakreditasi A
Jumlah publikasi di Jurnal bereputasi
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BASE LINE

2023

-

1

50 %

100 %

20 %
2
2
4 th
10

100 %
4
5
4 th
57

1:40

1:30

50 %

100 %

50 %

100 %

75 %

100 %

10 %
-

100 %
√

9

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

a. Nasional
b. Nasional Terakreditasi
c. Internasional
Jumlah penelitian yang dibiayai dengan
dana internal UNIPAS
Jumlah dosen yang terlibat sebagai
pemakalah dalam kegiatan seminar
nasional
Jumlah penelitian dengan pendanaan
eksternal
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam
penelitian dosen
Jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan
Jumlah
seminar
nasional
yang
diselenggarakan
Jumlah publikasi artikel pengabdian
Jumlah program pengabdian yang
dibiayai dengan dana internal UNIPAS
Jumlah program pengabdian dengan
pendanaan eksternal
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam
program pengabdian dosen
Jumlah dana pengabdian dari alokasi
internal
Jumlah dana pengabdian dari alokasi
ekternal
Memiliki Lembaga Kajian Berbadan
Hukum
Jumlah kerja sama dengan instansi
pemerintah
Jumlah kerja sama dengan instansi
swasta
IPK Lulusan minimal 3,0
Jumlah Publikasi ilmiah mahasiswa
Jumlah bimbingan efektif oleh Dosen
PA
Pelaksanaan UTS dan UAS
Jumlah Bimbingan efektif oleh Dosen
Pembimbing Skripsi
Jumlah Bimbingan efektif oleh dosen
Pembimbing Magang
Pelatihan Komputer
Diklat Bahasa Inggris
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Perkualiahan Kewirausahaan

RENSTRA FH UNIPAS 2018 - 2023

15
0
0

25
4
4

3

10

2

10

3

10

4

30

1

2

1

10

1

24

2

4

5

20

10

30

50 jt

80 jt

30 jt

100 jt

0

2

5

50

1

30

80 %
20

100 %
50

4

4

4

4

10

12

2

4

1 smt
3 smt
80 %
80 %
80 %

2 smt
4 smt
100 %
100 %
100 %

10

41
42
43
44

Peningkatan kegiatan dan fasilitas
kemahasiswaan
Pelatihan tenaga kependidikan
Sosialisasi dan promosi lembaga
Pemberian penghargaan terhadap
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang
berprestasi
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100 %

2
1

4
4
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BAB III
ISU STRATEGIS DAN ANALISIS SITUASI
3. 1

Isu Strategis 2018-2023
Isu kontemporer yang akan dihadapi Fakultas Hukum Universitas

Panji Sakti dibedakan menjadi dua, yaitu isu internal dan eksternal. Isu
strategis internal terkait dengan tata kelola/tata pamong, keunggulan
akademik, kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan
kerjasama. Isu kontemporer eksternal yang dihadapi adalah adanya
pembangunan ekonomi yang masih menekankan pada sektor industri
(sekunder dan tersier) dibandingkan dengan pembangunan sosial,
perkembangan teknologi yang telah memasuki era revolusi indistri 4.0
dengan fenomena disruptive innovation, yang setidaknya mendorong PT
menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Persaingan antar Fakultas
Hukum dalam skala daerah, nasional, dan internasional semakin ketat,
persaingan pasar yang semakin ketat ditunjukkan dengan semakin
meningkatnya lulusan setiap tahun, sedangkan peluang kerja tetap stabil,
biaya pendidikan semakin tinggi di sisi lain daya beli masyarakat semakin
menurun. Di tingkat daerah keberadaan 2 Perguruan Tinggi Negeri yang
menyelenggarakan Fakultas Hukum merupakan pesaing, yang sedikit
banyak akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Terkait dengan isu kontemporer ini maka Renstra Fakultas Hukum
Universitas Panji Sakti Singaraja, harus mampu mengarahkan Fakultas
Hukum Universitas Panji Sakti lebih baik dan mampu menghadapi
tantangan yang semakin berat. Penyusunan renstra ini juga didasarkan
pada rencana induk pengembangan (RIP) dan arah pengembangan
Universitas Panji Sakti Singaraja oleh Yayasan Korpri Panji Sakti.

3. 2

Bidang Strategis
Berpijak pada

permasalahan yang dihadapi Fakultas Hukum

Universitas Panji Sakti Singaraja, Renstra Fakultas Hukum Universitas
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Panji Sakti Singaraja 2018- 2023 masih terfokus pada empat bidang
Strategis, yaitu :
1. Penguatan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik adalah
tuntutan dan prasyarat bagi Fakultas Hukum

sebagai organisasi

pengelola pendidikan untuk mengoptimalkan perannya di masyarakat.
Selain itu, Fakultas Hukum wajib memberikan jaminan dan tanggung
jawab institusional kepada stakeholder dan masyarakat pada umumnya.
2. Penguatan keunggulan dan kualitas akademik. Kualitas akademik
yang unggul diperlukan untuk menghasilkan lulusan unggul, berkualitas,
memiliki kemampuan teoritik sekaligus kemampuan profesional
sehingga mampu menghadapi persaingan baik berskala nasional
maupun

internasional.

dibutuhkan

untuk

Penggunaan

peningkatan

teknologi

kualitas

informasi

pembelajaran

sangat

termasuk

memudahkan untuk akses perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
3. Peningkatan

penelitian

dan

pengabdian

pada

masyarakat.

Penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas
diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas dosen dan mahasiswa
dalam penguasaan berbagai teori dan penemuan-penemuan baru serta
aplikasinya.
4. Penguatan kerjasama. Kerjasama yang bermutu akan mendatangkan
keuntungan bagi banyak pihak, karenanya harus diupayakan perluasan
dan pengefektifan jaringan kerjasama di tingkat lokal, nasional dan
internasional. Kerjasama dilakukan dengan institusi pemerintah maupun
bukan pemerintah yang berkenaan dengan penyelenggaraan Tri Darma
Perguruan Tinggi.

3. 3

Analisis Kondisi Internal
Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, sedangkan
analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang
berpotensi mempengaruhi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Singaraja dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis
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internal dan eksternal juga dipergunakan sebagai dasar penyusunan
strategi, program dan kegiatan.
1.
a.

Kekuatan (Strength)
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja merupakan program
studi Strata 1 yang telah memenuhi syarat legal kelembagaan dan telah
terakreditasi B oleh BAN PT.

b.

Dua orang dosen telah berpendidikan S3, dan seluruh dosen lain telah
memenuhi syarat pendidikan minimal S2.

c.

Telah tersedia gedung dan laboratorium yang memadai.

d.

Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian.

e.

Telah memiliki satu jurnal nasional.

f.

Menyelenggarakan beberapa seminar tingkat nasional.

g.

Kurikulum direvisi dan diperbaharui secara berkala mengikuti
perubahan dan perkembangan IPTEK, serta masukan stakeholders
dan mendukung kemandirian studi mahasiswa.

h.

Sarana

dan

prasarana

pendukung

Fakultas

Fakultas

Hukum

Universitas Panji Sakti Singaraja cukup layak, antara lain: tersedianya
ruang kelas yang nyaman untuk perkuliahan, ruang kelas multimedia,
laborataorium computer, laboratorium Bahasa Inggris, perpustakaan
yang kondusif dengan referensi yang memadai dan didukung
dengan ruang baca.
i.

Tersedia jaringan internet yang memadai, terkoneksi menggunakan
Local Area Network (LAN) maupun Wireless Fidelity (Wifi).

j.

Proporsi

alokasi

dana

untuk

Fakultas Hukum Universitas Panji

Sakti Singaraja diperoleh dari APB Universitas Panji Sakti memadai.
k.

Suasana akademik sangat baik, ditandai dengan adanya hubungan
baik antara dosen, staf administrasi dan mahasiswa.

l.

Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian.

m. Adanya penelitian mahasiswa secara mandiri.
n.

Fakultas

Hukum

Universitas

Panji

Sakti

Singaraja

telah

memanfaatkan jaringan internet baik melalui jaringan LAN maupun
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Wifi, sehingga dosen, staf, dan mahasiswa dapat memanfaatkan
teknologi informasi.
o.

Adanya Gugus Kendali Mutu di Fakultas Hukum Universitas Panji
Sakti Singaraja untuk menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan
dan akuntabel.

2.
a.

Kelemahan (Weakness)
Sistem yang ada belum mampu meningkatkan kinerja dan mutu
layanan

karena belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal

(update), diantaranya Sistem informasi Perpustakaan.
b.

Sistem informasi yang ada belum dapat terintegrasi satu dengan yang
lain.

c.

Dosen bergelar S2 yang kurang berminat melanjutkan pendidikan
doktoral karena kendala usia, biaya dan lain-lain.

d.

Belum memiliki Guru Besar.

e.

Motivasi dosen masih rendah dalam mengurus jabatan fungsional.

f.

Masih ada tenaga kependidikan belum berkualifikasi sarjana.

g.

Sebaran penelitian belum merata antar dosen.

h.

Belum semua kegiatan penelitian direncanakan menurut “road map‟.

i.

Belum jelasnya rencana pengembangan karir dan kinerja dosen.

j.

Belum meratanya kemampuan teknis/skill dosen dalam penyusunan
proposal penelitian.

k.

Belum

semua

dosen

memiliki

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat yang memadai sesuai bidang penelitian dan keahlian.

3. 4 Analisis Kondisi Eksternal
1. Peluang (Opportunity)
a.

Peluang untuk meningkatkan jumlah mahasiswa cukup tinggi dengan
peningkatan jumlah lulusan pendidikan menengah di Kabupaten
Buleleng dan Kabupaten/Kota sekitar serta biaya hidup yang relatif
murah di Kota Singaraja.

b.

Tawaran studi lanjut dari Pemerintah cukup terbuka.

c.

Akses untuk memanfaatkan dana penelitian dan pengabdian dari
Kementrian Ristek Dikti tersedia.
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d.

Kesempatan untuk meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian
dengan menggunakan Paket Pembiayaan Hibah Bersaing Universitas
Panji Sakti masih terbuka.

e.

Kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung peningkatan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terbuka luas.

3. 5
a.

Ancaman (Threat)
Mempertahankan/meningkatkan kinerja dan mutu layanan agar sesuai
standar BAN PT sehingga dapat terakreditasi A.

b.

Mengintegrasikan sistem basis data mulai dari updating data perdosen, Prodi, fakultas maupun dengan universitas.

c.

Persyaratan kenaikan jabatan fungsional semakin ketat.

d.

Tidak tersedia beasiswa untuk program sarjana (S1) bagi tenaga
kependidikan.

e.

Pengaturan penempatan tenaga kependidikan ada di Universitas.

f.

Peneliti dari Perguruan Tinggi/instansi lain semakin meningkatkan
kompetensinya.

g.

Munculnya Fakultas Hukum di perguruan tinggi lain dengan bidang
keahlian sejenis.

h.

Banyaknya lulusan dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta,
sehingga kesempatan kerja bagi lulusan semakin terbatas dan
kompetisi semakin tinggi.

i.

Perkembangan IPTEK global yang sangat pesat sehingga peralatan
yang dimiliki menjadi ketinggalan zaman.

j.

Belum optimalnya sistem pengamanan data pada server Universitas
Panji Sakti.

k.

Perkembangan Ilmu Hukum dan teknologi serta tuntutan dunia kerja
terhadap hasil pendidikan yang cepat.

l.

Tersedia tenaga kerja asing dengan kemampuan tinggi sebagai
pesaing, sebagai dampak globalisasi.
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
4. 1 TUJUAN 1
Menjadi Fakultas Hukum yang mampu melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang berkualitas.
Sasaran 1: Pembelajaran yang bermutu dan memiliki relevansi dengan
kepentingan seluruh pemangku kepentingan
Strategi:
1.

Program peningkatan kualitas tenaga pengajar dengan prioritas pada
tenaga pengajar/dosen tetap.

2.

Program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan secara berkelanjutan.

3.

Program

pengembangan

perkembangan

masyarakat

kurikulum
serta

untuk

mengakomodasi

kebutuhan

pemangku

kepentingan/stakeholders.
4.

Program pengembangan metode pembelajaran Student

Center

Learning (SCL) secara bertahap dan berkelanjutan.
5.

Program peningkatan mutu pembelajaran melalui sistem penjaminan
mutu yang dimonitoring dan dievaluasi oleh Gugus Kendali Mutu.

6.

Program peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan umpan balik
dari pemangku kepentingan/ stakeholders.

Sasaran 2 : Penelitian yang berkualitas dan selaras dengan kepentingan
masyarakat
Strategi:
1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen.

2.

Mengirim dosen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penelitian.

3.

Menggali dana penelitian, baik dari internal maupun eksternal.

4.

Melakukan kerjasama penelitian dengan pemerintah daerah kabupaten,
propinsi, pemerintah pusat.

5.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah.

6.

Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen.
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7.

Menyebarluaskan hasil penelitian yang dilakukan dosen maupun
mahasiswa melalui jurnal.

Sasaran 3: Pengabdian yang bermutu dan sesuai kepentingan masyarakat
Strategi:
1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat, dengan
mengikutkan

dosen

mengikuti

pelatihan

penyusunan

proposal

pengabdian.
2.

Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
sekaligus dengan menggali sumber dana dari instansi pemerintah dan
masyarakat/swasta, antara lain: LP2M Unipas (Internal) dan Eksternal
(Sibermas, IbM, dan lain-lain).

3.

Meningkatkan ketrampilan mahasiswa melalui kegiatan Magang
(Praktek Kerja Lapang).

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan mahasiwa melalui
organisasi kemahasiswaan (Senat Mahasiswa, dan Unit Kegiatan
Mahasiswa) dalam kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain :
kersos (kerja sosial), donor darah, sumbangan mahasiswa bagi korban
bencana alam dan lain-lain.

4. 2 TUJUAN 2
Menjadi Fakultas Hukum yang mampu menyelenggarakan programprogram akademik unggulan dan kemitraan dengan pemerintah serta
masyarakat.
Sasaran:
Tersedianya

sarana-prasarana pendukung dan terbangunnya

kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, khususnya yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum.
Strategi:
1.

Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
melalui penandatanganan MoU

2.

Membentuk lembaga kajian yang berbadan hukum.
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3.

Melakukan penjajagan dan koordinasi terhadap pekerjaan-pekerjaan
instansi pemerintah maupun swasta yang dapat dikerjakan oleh
lembaga.

4. 3 TUJUAN 3
Menjadi Fakultas Hukum yang menghasilkan lulusan yang berdaya
saing dan berkarakter Pancasila melalui program-program akademik dan
non akademik.
Sasaran 1:
Meluluskan sarjana hukum dengan kemampuan akademik unggul.
Strategi:
1.

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran

3.

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dosen dalam mengajar

4.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran melalui
penilaian mutu internal dan eksternal

Sasaran 2: Meluluskan sarjana hukum dengan masa studi tepat waktu.
Strategi:
1.

Mengoptimalkan proses bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen
PA.

2.

Mengefektifkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan studi mahasiswa

3.

Mengoptimalkan proses bimbingan skripsi mahasiswa.

4.

Mengoptimalkan proses bimbingan magang mahasiswa

Sasaran 3: Meluluskan sarjana hukum dengan tambahan kemampuan di
bidang komputer dan Bahasa Inggris
Strategi:
1.

Mengefektifkan pelatihan komputer

2.

Mengefektifkan pendidikan dan pelatihan Bahasa Inggris.

Sasaran 4: Meluluskan sarjana hukum berkarakter, disiplin, dan
bertanggungjawab.
Strategi:
1.

Mengoptimalkan perkuliahan Pancasila.
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2.

Mengoptimalkan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

3.

Mengoptimalkan perkuliahan Kewirausahaan.

4.

Mendorong dan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan

4. 4 TUJUAN 4
Menjadi Fakultas Hukum yang mampu meningkatkan kuantitas dan
kualitas Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Panji Sakti secara signifikan
Sasaran: Persepsi masyarakat dan Jumlah mahasiswa aktif meningkat.
Strategi:
1.

Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan untuk memberikan
pelayanan terbaik.

2.

Mendorong tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berpartisipasi di
masyarakat di luar tugas pokok.

3.

Meningkatkan sosialisasi dan promosi Lembaga.

4.

Mendorong publikasi kegiatan Civitas Akademika untuk membangun
citra positif

5.

Memanfaat teknologi dengan mengoptimalkan promosi dan publikasi
melalui media on-line; web-site: www.hukum.unipas.ac.id, facebook:
fakultas hukum universitas panji sakti, instagram: fh.unipas dan
youtobe: fakultas hukum unipas.
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4. 5

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator
1. Re-evaluasi

Misi 1:

Tujuan 1:

Sasaran 1:

Melaksanakan

Menjadi Fakultas

Pembelajaran

pendidikan,

Hukum yang

yang bermutu

penelitian, dan

mampu

dan memiliki

dilengkapi

pengabdian pada

melaksanakan Tri

relevansi

Rencana

masyarakat di

Dharma Perguruan dengan

bidang Ilmu Hukum Tinggi yang

kepentingan

untuk

seluruh

berkualitas.

kurikulum
2. Mata kuliah

Program
1. Program peningkatan kualitas
tenaga pengajar dengan
prioritas pada tenaga
pengajar/dosen tetap.
2. Program peningkatan

Pembelajaran

kuantitas dan kualitas sarana

Semester

dan prasarana pendidikan

3. Mata kuliah

secara berkelanjutan.

mencerdaskan dan

pemangku

dilengkapi buku 3. Program pengembangan

memenuhi

kepentingan

ajar

kebutuhan
masyarakat.

4. Jumlah dosen

kurikulum untuk
mengakomodasi

berkualifikasi

perkembangan masyarakat

S3

serta kebutuhan pemangku

5. Jumlah Lektor

Kepala

kepentingan/stakeholders.
4. Program pengembangan
metode pembelajaran Student
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6. Rata-rata masa

studi
mahasiswa
7. Jumlah buku

Center Learning (SCL) secara
bertahap dan berkelanjutan.
5. Program peningkatan mutu
pembelajaran melalui sistem

ajar/teks/

penjaminan mutu yang

monograf

dimonitoring dan dievaluasi

8. Rasio jumlah

oleh Gugus Kendali Mutu.

dosen terhadap 6. Program peningkatan mutu
jumlah

pembelajaran berdasarkan

mahasiswa

umpan balik dari pemangku

9. Ketersediaan

kepentingan/ stakeholders.

sarana dan
prasarana
10. Keberadaan

Laboratorium
Hukum yang
representatif
11. Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK)
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lulusan minimal
3,0
12. Pembelajaran

melalui daring
13. Prodi

terakreditasi A

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Misi 1:

Tujuan 1:

Sasaran 2:

Melaksanakan

Menjadi Fakultas

Penelitian yang

publikasi di

kualitas

pendidikan,

Hukum yang

berkualitas dan

Jurnal

masyarakat,

penelitian, dan

mampu

selaras dengan

bereputasi

mengikutkan dosen mengikuti

pengabdian pada

melaksanakan Tri

kepentingan

a. Nasional

pelatihan

masyarakat di

Dharma Perguruan

masyarakat

b. Nasional

proposal pengabdian.

bidang Ilmu Hukum

Tinggi yang

Terakreditasi

untuk

berkualitas.

c. Internasional

mencerdaskan dan
memenuhi
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1. Jumlah

Program

2. Jumlah

1. Meningkatkan kuantitas dan
pengabdian
dengan

penyusunan

2. Meningkatkan

jumlah

kegiatan pengabdian kepada
masyarakat,
menggali

sekaligus

penelitian yang

dengan

sumber

dibiayai dengan

dana dari instansi pemerintah

23

kebutuhan

dana internal

dan

masyarakat.

UNIPAS

antara lain: LP2M Unipas

3. Jumlah dosen
yang terlibat
sebagai

masyarakat/swasta,

(Internal)

dan

Eksternal

(Sibermas, IbM, dan lain-lain).
3. Meningkatkan

ketrampilan

pemakalah

mahasiswa melalui kegiatan

dalam kegiatan

Magang

seminar

Lapang).

nasional
4. Jumlah

(Praktek

Kerja

4. Meningkatkan kuantitas dan
kualitas kegiatan mahasiwa

penelitian

melalui

dengan

kemahasiswaan

pendanaan

Mahasiswa,

eksternal

Kegiatan Mahasiswa), dalam

5. Jumlah

kegiatan

organisasi
(Senat
dan

Unit

pengabdian

mahasiswa

masyarakat,

antara

lain

yang terlibat

kersos (kerja sosial), donor

dalam penelitian

darah,

sumbangan

dosen
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6. Jumlah jurnal
ilmiah yang

mahasiswa

bagi

korban

bencana alam dan lain-lain.

diterbitkan
7. Jumlah seminar
nasional yang
diselenggarakan

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Misi 1:

Tujuan 1:

Sasaran 3:

Melaksanakan

Menjadi Fakultas

Pengabdian

publikasi artikel

kualitas

pendidikan,

Hukum yang

yang bermutu

pengabdian

masyarakat,

penelitian, dan

mampu

dan sesuai

pengabdian pada

melaksanakan Tri

kepentingan

program

pelatihan

masyarakat di

Dharma Perguruan

masyarakat

pengabdian

proposal pengabdian.

bidang Ilmu Hukum

Tinggi yang

yang dibiayai

untuk

berkualitas.

dengan dana

kegiatan pengabdian kepada

mencerdaskan dan

internal

masyarakat,

memenuhi

UNIPAS

dengan
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1. Jumlah

Program

2. Jumlah

1. Meningkatkan kuantitas dan
pengabdian
dengan

mengikutkan dosen mengikuti
penyusunan

2. Meningkatkan

menggali

jumlah

sekaligus
sumber
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kebutuhan
masyarakat.

3. Jumlah

dana dari instansi pemerintah

program

dan

pengabdian

antara lain: LP2M Unipas

dengan

(Internal)

pendanaan

(Sibermas, IbM, dan lain-lain).

eksternal
4. Jumlah

Eksternal

ketrampilan

mahasiswa melalui kegiatan
Magang

yang terlibat

Lapang).

(Praktek

Kerja

4. Meningkatkan kuantitas dan

pengabdian

kualitas kegiatan mahasiwa

dosen

melalui

5. Jumlah dana

organisasi

kemahasiswaan

(Senat

pengabdian

Mahasiswa,

dari alokasi

Kegiatan Mahasiswa) dalam

internal

kegiatan

6. Jumlah dana
pengabdian

masyarakat,

dan

Unit

pengabdian
antara

lain

:

kersos (kerja sosial), donor
darah,
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3. Meningkatkan

mahasiswa

dalam program

masyarakat/swasta,

sumbangan
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Misi

Tujuan

Sasaran

dari alokasi

mahasiswa

ekternal

bencana alam dan lain-lain.

Indikator
1. Memiliki

bagi

korban

Program

Misi 2:

Tujuan 2:

Tersedianya

Meningkatkan dan

Menjadi Fakultas

sarana-

Lembaga

dengan instansi pemerintah

mengembangkan

Hukum yang

prasarana

Kajian

maupun

program-program

mampu

pendukung dan

Berbadan

penandatanganan MoU

akademik unggulan

menyelenggarakan

terbangunnya

Hukum

dan kemitraan

program-program

kerjasama

dengan pemerintah

akademik unggulan

dengan instansi

sama dengan

serta masyarakat

dan kemitraan

pemerintah dan

instansi

koordinasi

dengan pemerintah

swasta,

pemerintah

pekerjaan-pekerjaan instansi

serta masyarakat.

khususnya yang

2. Jumlah kerja

3. Jumlah kerja

1. Melakukan

kerjasama

swasta

melalui

2. Membentuk lembaga kajian
yang berbadan hukum.
3. Melakukan penjajagan dan
terhadap

pemerintah maupun swasta

memiliki tugas

sama dengan

yang dapat dikerjakan oleh

dan fungsi di

instansi swasta

lembaga.

bidang hukum.
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Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Misi 3:

Tujuan 3:

Sasaran 1:

1. IPK Lulusan

Meningkatkan daya

Menjadi Fakultas

Meluluskan

minimal 3,0

saing lulusan yang

Hukum yang

sarjana hukum

2. Jumlah

Program
1. Meningkatkan kualitas proses
pembelajaran
2. Meningkatkan

sarana

dan

cerdas dan terampil menghasilkan

dengan

Publikasi ilmiah

prasarana

pendukung

dalam bidang

lulusan yang

kemampuan

mahasiswa

pembelajaran

hukum serta

berdaya saing dan

akademik

berkarakter

berkarakter

unggul.

Pancasila melalui

Pancasila melalui

perogram-program

program-program

akademik dan non-

akademik dan non-

evaluasi proses pembelajaran

akademik

akademik.

melalui

3. Meningkatkan

kemampuan

dan kompetensi dosen dalam
mengajar
4. Meningkatkan monitoring dan

penilaian

mutu

internal dan eksternal

Misi
Misi 3:

Tujuan
Tujuan 3:

Sasaran
Sasaran 2:

Meningkatkan daya Menjadi Fakultas

Meluluskan

saing lulusan yang

sarjana hukum

Hukum yang
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Indikator
1. Jumlah
bimbingan

Program
1. Mengoptimalkan
bimbingan

proses
akademik

mahasiswa oleh dosen PA.
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cerdas dan

menghasilkan

dengan masa

efektif oleh

terampil dalam

lulusan yang

studi tepat

Dosen PA

bidang hukum

berdaya saing dan

waktu.

serta berkarakter

berkarakter

Pancasila melalui

Pancasila melalui

perogram-program

program-program

Bimbingan

akademik dan non-

akademik dan non-

efektif oleh

bimbingan

akademik

akademik.

Dosen

mahasiswa

2. Pelaksanaan
UTS dan UAS.

.

3. Jumlah

2. Mengefektifkan
dan

evaluasi

monitoring
pelaksanaan

studi mahasiswa
3. Mengoptimalkan

proses

bimbingan skripsi mahasiswa.
4. Mengoptimalkan

proses
magang

Pembimbing
skripsi.
4. Jumlah
Bimbingan
efektif oleh
Dosen
Pembimbing
magang.
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Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Misi 3:

Tujuan 3:

Sasaran 3:

1. Pelatihan

Meningkatkan daya

Menjadi Fakultas

Meluluskan

Komputer

saing lulusan yang

Hukum yang

sarjana hukum

cerdas dan

menghasilkan

dengan

terampil dalam

lulusan yang

tambahan

bidang hukum

berdaya saing dan

kemampuan di

serta berkarakter

berkarakter

bidang komputer

Pancasila melalui

Pancasila melalui

dan Bahasa

perogram-program

program-program

Inggris.

akademik dan non-

akademik dan non

akademik

akademik.

Misi

Tujuan

1. Mengefektifkan

pelatihan

komputer
2. Mengefektifkan

Inggris.

pendidikan

dan pelatihan Bahasa Inggris.

.

Sasaran

Misi 3:

Tujuan 3:

Sasaran 4:

Meningkatkan

Menjadi Fakultas

Meluluskan

daya saing

Hukum yang

sarjana hukum

lulusan yang

menghasilkan

berkarakter,
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2. Diklat Bahasa

Program

Indikator
1. Pendidikan
Pancasila

Program
1. Mengoptimalkan
perkuliahan Pancasila.

2. Pendidikan
Kewarganegaraan
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cerdas dan

lulusan yang

disiplin, dan

3. Perkuliahan

terampil dalam

berdaya saing

bertanggungjawab.

bidang hukum

dan berkarakter

.

serta berkarakter

Pancasila melalui

Kegiatan dan

Pancasila melalui

program-program

fasilitas

perkuliahan

perogram-

akademik dan

Kemahasiswaan

Kewirausahaan.

program

non akademik.

Kewirausahaan
4. Peningkatan

2. Mengoptimalkan
perkuliahan

Pendidikan

Kewarganegaraan.
3. Mengoptimalkan

4. Mendorong

dan

akademik dan

memfasilitasi

non-akademik

kemahasiswaan

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Program

Misi 4:

Tujuan 4:

Sasaran:

1. Pelatihan

Meningkatkan

Menjadi Fakultas

Persepsi

tenaga

tenaga

kuantitas dan

Hukum yang

masyarakat dan

kependidikan

memberikan

kualitas sivitas

mampu

Jumlah

akademika

meningkatkan

mahasiswa aktif

Promosi

Program Studi Ilmu

kuantitas dan

meningkat.

lembaga

Hukum Fakultas

kualitas Civitas

.
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2. Sosialisasi dan

kegiatan

1. Meningkatkan

kemampuan

kependidikan

untuk

pelayanan

terbaik.
2. Mendorong tenaga pendidik
dan

tenaga

kependidikan
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Hukum Universitas

Akademika

3. Pemberian

Panji Sakti

Program Studi Ilmu

penghargaan

Hukum Fakultas

terhadap

Hukum Universitas

Dosen dan

Panji Sakti secara

Tenaga

signifikan.

Kependidikan

sivitas

yang

membangun citra positif

berprestasi

berpartisipasi di masyarakat di
luar tugas pokok.
3. Meningkatkan sosialisasi dan
promosi Lembaga.
4. Mendorong publikasi kegiatan
Akademika

untuk

5. Memanfaat teknologi dengan
mengoptimalkan promosi dan
publikasi melalui media online;

web-site:

www.hukum.unipas.ac.id,
facebook:

fakultas

hukum

universitas

panji

sakti,

instagram:

fh.unipas

youtobe:

fakultas

dan
hukum

unipas.
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BAB V
PENUTUP
Renstra Fakultas Hukum

Universitas Panji Sakti

Singaraja

merupakan dasar pembuatan Rencana Program Kerja Fakultas yang dibuat
setiap tahun untuk periode 2018-2023 yang dibagi menjadi tiga bidang,
yaitu bidang I (akademik),

II (administrasi umum dan keuangan) dan III

(kerjasama, kemahasiswaan, keagamaan dan alumni). Renstra ini memuat
indikator pencapaian, strategi dan rencana pengembangan, pelaksana,
program kerja dan aktivitas di masing-masing unit. Dengan adanya Renstra
ini, maka rencana kerja dan anggaran fakultas dan

unit-unit pelaksana

yang berada di bawah fakultas harus disesuaikan dan diselaraskan dengan
Renstra.
Sebagaimana yang dimaksud dalam statuta Universitas Panji Sakti
Singaraja,

Renstra

merupakan penjabaran dari Arahan Strategis dan

Rencana Induk Pengembangan (RIP). Selain berpedoman pada arahan
strategis dan arah Pengembangan Universitas Panji Sakti Singaraja,
Renstra ini juga dibuat berdasarkan Rencana Strategis Universitas Panji
Sakti Singaraja.
Jika dalam perjalanannya nanti terjadi perubahan situasi dan kondisi
yang diluar prediksi ketika Renstra ini dibuat sehingga menimbulkan
kendala dalam implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan atas
inisiatif pimpinan Fakultas dengan persetujuan Pimpinan Universitas.
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