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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Sejarah Singkat 

Berawal dari niat dan ketulusan hati serta dukungan penuh dari istri tercinta, 

seorang putra asal Lampung, Hi. Alfian Husin, S.H ingin mengabdi di daerah 

asalnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi 

muda agar dapat berkiprah dan berkompetisi dikancah nasional dan internasional 

dalam rangka menghadapi era globalisasi. Kemudian hal ini diwujudkan dalam 

pendirian Yayasan Pendidikan Alfian Husin melalui Notaris Cahaya Hairani 

Djausal Zubaidi, S.H akta Nomor 4 (empat) tanggal 23 Januari 1995 berkedudukan 

di Kota Bandar Lampung dengan Badan Pendiri Hi. Alfian Husin, S.H, dr. Hj. 

Yoenidar Karim Alfian, Andi Desfiandi, S.E, MA dan Meizary Alfian, S.E, MBA. 

Sedangkan badan pengurus adalah Meizary Alfian, S.E. MBA (ketua), Firmansyah 

Yunialfi Alfian (wakil ketua), dr. Lyza Marfianita Rozalinda (Sekretaris I), Dian 

Septarina, BA (Sekretaris II) dan dr. Hj. Yoenidar Karim Alfian (Bendahara) dan 

Bidang Pengawas terdiri dari Hi. Alfian Husin, SH dan Andi Desfiandi, S.E, MA. 

 

Seiring dengan visi dan misi Yayasan dan kondisi tantangan kedepan maka 

berdasarkan hasil rapat yayasan diambil keputusan untuk mengubah susunan badan 

pengurus dan badan pengawas yang dikuatkan oleh Notaris Cahaya Hairani 

Djausal, SH akta No. 2 tanggal 23 Januari 1995 dengan susunan Badan Pengurus 

Hi. Alfian Husin, S.H (Ketua), Meizary Alfian, SE, MBA (wakil ketua), dr. Lyza 

Marfianita Rozalinda (sekretaris I), Dian Septarina, BA (sekretaris II), dr. Hj. 

Yoenidar Karim Alfian (bendahara). Sedangkan Badan Pengawas adalah Andi 

Desfiandi, SE, MBA dan Ir. Firmansyah Yunialfi Alfian. Melalui yayasan ini maka 

untuk pertama kalinya didirikan Lembaga Pendidikan Tanjung Karang (LPTK) 

dengan mendapat izin prinsip dan operasional dari Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Lampung untuk menyelenggarakan kursus komputer dan 

program pendidikan satu tahun. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
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Dengan berkembangannya LPTK serta pesatnya tuntutan masyarakat lampung, 

maka pada tanggal 5 Juni 1997 didirikanlah Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer DARMAJAYA yang lebih dikenal dengan STMIK 

DARMAJAYA yang dikukuhkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) 

wilayah II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

29/D/O/1997 dengan menetapkan sebagai status terdaftar untuk program studi : 

Teknik Informatika (S1), Teknik Komputer (D3) dan Manajemen Informatika (D3), 

kemudian sesuai dengan perkembangan lampung dan tuntutan masyarakat, STMIK 

Darmajaya membuka kembali dua program studi yaitu : Sistem Informasi (S1) dan 

Sistem Komputer (S1). 

 

Bersamaan dengan usia yang ketiga tahunnya dan terus menerusnya pengembangan 

bangunan gedung perkuliahan dan pengembangan sarana pendukung lainnya, maka 

pada tanggal 6 Juli 2000 berdiri lagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darmajaya 

(STIE Darmajaya) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

101/D/0/2000 dengan menetapkan status terdaftar untuk program studi: Manajemen 

(S1), Akuntansi (S1) dan Akuntansi (D3).  

 

1.2 Tema Strategis 

Perubahan Pendidikan tinggi yang mendasar diperlukan sebagai tuntutan kehidupan 

di abad XXI. Perubahan tersebut adalah; 1) perubahan dari pandangan kehidupan 

masyarakat lokal ke tatanan dunia (global), 2) perubahan dari kohesi sosial menjadi 

partisipasi demokratis (terutama dalam pendidikan dan praktek kewarganegaraan), 

dan 3) perubahan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kemanusiaan. 

Mengacu pada UNESCO (1998), untuk melaksanakan empat perubahan dasar 

berbasis pada; 1) empat pilar pendidikan yaitu; a) learning to know, b) learning to 

do yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari penguasaan keterampilan 

menurut klasifikasi ISCE (International Standard Classification of Education) dan 

ISCO (International Standard Classification of Occupation), dematerialisasi 

pekerjaan dan kemampuan berperan untuk merespon bangkitnya sektor layanan 

jasa dan kemampuan bekerja dikegiatan ekonomi formal,  c) learning to live 
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together (with other), dan d) learning to be, serta e) belajar sepanjang hayat 

(learning throughout life). 

 

Di abad XXI kedudukan pendidikan tinggi sebagai; 1) Lembaga pembelajaran dan 

sumber pengetahuan, 2) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan 

tinggi dengan perubahan pasar kerja, 3) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat 

pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan 4) pelaku 

sarana dan wahana kerjasama internasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

menetapkan kebijakan untuk menjawab perubahan-perubahan mendasar 

pendidikan tinggi dalam bentuk Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi 

Jangka Panjang (KPPT-JP) III 1995-2005 dan Strategi Pendidikan Tinggi Jangka 

Panjang (SPT-JP atau HELTS) 2003-2010. 

 

Program Pendidikan tinggi pada Renstra Derpatemen Pendidikan Nasional 2005-

2009 menyebutkan program pembangunan perguruan tinggi bertujuan; 1) 

meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui 

program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, 2) 

meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka 

menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan Iptek, untuk memberikan 

sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan 

tinggi secara otonom melalui Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT). Renstra 

tersebut merupakan bagian pembangunan pendidikan nasional jangka panjang yang 

memiliki keinginan bangsa Indonesia menjadi insan Indonesia yang cerdas dan 

kompetitif pada tahun 2025. Keinginan bangsa Indonesia tersebut, 

direkomendasikan untuk ditempuh dalam empat tahapan, dengan periode lima 

tahunan. Periode 2005-2010 diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan 

modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2015 adalah peningkatan dan 

penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2020 adalah 

penguatan daya saing pada tingkat regional. Sedangkan periode 2020- 2025 adalah 

penguatan daya saing pada tingkat internasional. 
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Pendidikan dan pekerjaan merupakan isu sangat penting yang dihadapi karena dua 

hal inilah yang paling berpengaruh dan menentukan masa depan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Selain itu wirausaha saat ini juga sudah menjadi alternatif 

kalangan muda dalam berkarya, start-up bisnis sehingga ketika lulus tidak lagi 

mencari lowongan pekerjaan melainkan berupaya mencari peluang bisnis dan 

menjadikan peluang bisnis itu sebagai pintu masuk ke dunia wirausaha. Untuk itu 

sangat penting meningkatkan kualitas SDM di era milenium ketiga yang sangat 

kompetitif, hanya bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif dengan 

mengandalkan pada SDM berkualitas serta menguasai Iptek yang berhasil meraih 

kemajuan dalam situasi global dan penuh persaingan ketat. Pengembangan SDM 

melalui pendidikan sebagai penyokong secara langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi, maka pendidikan harus dipandang sebagai investasi walaupun dengan 

high cost.  

 

Pendidikan Indonesia diawal era milenium ketiga sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi modern sehingga persaingan global semakin ketat. Untuk 

menghadapi kondisi tersebut yang semakin tidak bisa diprediksi, diperlukan 

kesiapan sikap mental manusia untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat. 

Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua 

dan lintas negara, maka diperlukan juga pendidikan moral sebagai usaha mengubah 

sikap, perilaku, tindakan, kelakuan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. 

Trend di era millenium ketiga yaitu 

▪ Rapid increase in the growth of information and communication. 

Information revolution 

▪ New products and services are invented every minute. 

▪ Global market place. Global language is spoken. 

▪ Computers and internet will be widely used. 

▪ New knowledge and competencies needed.  

▪ Technology literacy and fluency is a basic skill. 

▪ More stressful life. Emotional intelligence and spiritual intelligence are 

needed. Spirituality and new values and norm standard applied 
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1.3 Visi, Misi dan Tujuan  Perguruan Tinggi Darmajaya  

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang besar, disatu sisi harus menghadapi 

era milenium ketiga (isu global) dan disisi lain menghadapi kondisi dan 

permasalahan  bangsa. Berdasarkan kedua isu tersebut, dimasa depan perguruan 

tinggi harus memiliki karakteristik yaitu 

▪ Berorientasi dan berdaya saing global  

▪ Mempunyai hubungan yang kuat dengan pemerintah dan dunia industri  

▪ Menjadi pelaku secara tidak langsung terhadap pertumbuhan dan 

peningkatan ekonomi.  

▪ Empati dan berkontribusi terhadap isu sosial dan lingkungan 

Pada tahun 2008 STMIK-STIE ditargetkan dilebur menjadi Informatic and 

Business Institute (IBI) Darmajaya, maka pada periode 2007-2012 merupakan 

pelaksaan tri darma perguruan tinggi dengan mengoptimalkan kekuatan yang telah 

dimiliki. Visi perguruan tinggi Darmajaya pada periode ini adalah “Menjadi 

Perguruan Tinggi yang handal dan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia 

yang berkeahlian dibidangnya dengan berbasis IPTEK, bermoral, berbudaya, 

berprilaku kerja, berwawasan global, dan berjiwa entrepreneur di Indonesia”.  

Pada tahun 2013-2017 merupakan periode pengembangan tri darma perguruan 

tinggi dengan target penambahan program studi dan peningkatan status dari institut 

menjadi universitas. Visi pada periode ini adalah “Menjadi perguruan tinggi yang 

unggul dan berdaya saing berbasis teknologi dan bisnis”. 

 

Pada 2018-2022 merupakan periode pemantapan tri darma perguruan tinggi setelah 

peningkatan status menjadi universitas dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi 

Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi Informasi”. Target pada 

periode ini adalah masuk dalam peringkat 50 perguruan terbaik nasional dan diakui 

internasional.  
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Untuk mencapai visi 2018-2022 ditetapkan misi: 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap 

kemajuan teknologi informasi berdasarkan pendekatan riset dan nilai-nilai 

kejujuran. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul 

dan inovatif serta relevan dengan kebutuhan stakeholder. 

3. Mengembangkan budaya professionalisme dalam tata kelola perguruan 

tinggi  berbasis teknologi informasi. 

4. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif. 

 

Dalam rangka mencapai cita-cita secara keseluruhan ditetapkan suatu tujuan 

strategis yang lebih terarah dan sistematis dalam setiap operasionalnya. Untuk itu 

tujuan strategis yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan berkualitas, berwawasan global dan berakhlak mulia.   

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi unggul. 

3. Menerapkan hasil riset untuk mendukung pembelajaran unggul. 

4. Menghasilkan temuan Iptek yang berkualitas melalui penelitian  sesuai 

dengan kebutuhan stakeholder. 

5. Mengoptimalkan hasil riset untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian pada 

masyarakat yang tepat guna. 

7. Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama pada tingkat lokal, nasional, 

dan internasional. 

8. Menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab 

dan adil untuk  meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 

9. Mengembangkan dan menyediakan layanan berbasis teknologi informasi 

untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 

10. Meningkatkan suasana dan budaya akademik yang dinamis, demokratis, 

dan bermoral. 

11. Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan akademik dan non akademik.     
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1.4 Darmajaya Masa Mendatang 

Jumlah mahasiswa (student body) diakhir tahun 2022 diharapkan 12.000 dengan 

sebaran asal daerah dari Sumatera bagian selatan, diharapkan juga berasal daerah-

daerah lain pulau Sumatera serta pulau Jawa. Sistem penerimaan mahasiswa baru 

telah on-line dan diharapkan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dengan 

menerapkan standar penilaian yang ditingkatkan.    

 

Tata kelola terlaksana dengan baik dengan tersedianya sistem tata kelola yang 

lengkap termasuk sistem informasi. Kuantitas dan kualitas dosen sangat baik 

dengan latar belakang pendidikan S3 dan tersertifikasi keahlian sesuai bidangnya. 

Tenaga kependidikan telah mencukupi serta sesuai kompetensi dengan formasinya.  

Proses bisnis berstandar internasional serta akademik mengacu pada standar 

nasional serta secara berkelanjutan terus ditingkatkan.  Suasana akademik pada 

tahun 2022 sangat dinamis. Selain menggunakan multimedia, pembelajaran juga 

telah mengunakan e-learning. Materi kuliah ditunjang dengan hasil-hasil penelitian 

serta buku dan e-book yang memadai.    Penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat bersinergi dengan perguruan tinggi ternama serta perguruan tinggi 

negeri dan perguruan tinggi asing.  

 

Lulusan pada tahun 2022 mampu bersaing ditingkat nasional serta diharapkan dapat 

bersaing ditingkat internasional. Kompetensi mahasiswa tidak hanya pada 

pengetahuan dan keterampilan saja namun memiliki sikap yang baik serta memiliki 

jiwa kewirausahaan. Untuk membentuk kompetensi tersebut maka kurikulum 

dituntut menyesuaikan dengan perkembangan global serta mahasiwa diberi 

tambahan hard skill dan soft skill.    
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Gambar 1.1 Landscape perguruan tinggi darmajaya 

 

Dengan luas 19.500 m2 serta lokasi yang strategis dipusat pendidikan, perguruan 

tingi Darmajaya memilki kekuatan untuk mengembangkan   prasarana gedung 

perkuliahan, gedung administrasi, laboratorium, olah raga, parkir dan ruang terbuka 

hijau. Pada gambar 1.1 menunjukkan landscape dan gambar 1.2 menunjukkan 

prasarana perguruan tinggi Darmajaya saat ini. Konsep kampus teritegrasi 

merupakan  rencana ditahun 2022 yaitu  gedung perkuliahan, labororium, gedung 

administrasi,  perpustakaan serta unit unit dalam satu lahan. Seluruh gedung 

teterhubung dengan jarak yang tidak jauh. Pada gambar 1.3 menunjukan rencana 

pengembangaan. Persentase pembiayaan dari mahasiswa pada tahun 2022 

diharapkan sebesar 40% dengan mengoptimalkan pendapatan dari unit-unit bisnis 

yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi Darmajaya. 

 

 
 

 

(a) Gedung A (b) Gedung B 
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(c) Gedung C 

 
(d) Gedung D 

  
(E) Gedung E 

 
(f) Gedung F 

  
(g) Gedung G 

 
(h) Klinik, Food Court 
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(i) Masjid (j) Gedung HIMA dan UKM 

 

Gambar 1.2 Prasarana Gedung 

 

  

(a) Kampus terpadu  
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Gambar 1.3 Rencana pengembangan prasarana 

 

 
(b) Gedung D dan E 

 

 
(c) Gedung C 

 
(c) Gedung serbaguna 
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Berdasarakan karakteristik perguruan tinggi dimasa mendatang perguruan tinggi 

Darmajaya menetapkan roadmap pengembangan selama 15 tahun (gambar 1.4) 

yang terbagi dalam tiga tahap sesuai dengan Renstra yaitu 

1. Periode tahun 2008-2012. 

Pada periode ini adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, secara 

umum menata ulang tata kelola dan meningkatkan infrastruktur serta sistem 

pembelajaran. Fokus pada 7 bidang yaitu; 1) bidang pendidikan dan pengajaran, 

2) bidang penelitian, 3) pengabdian kepada masyarakat, 4) bidang kerjasama, 5) 

bidang keuangan, 7) bidang sarana dan prasarana. 

2. Periode tahun 2013-2017. 

Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan isu pada periode ini, 

secara umum mengembangakan kuantitas dan kualitas dosen, penjaminan mutu 

dan   peningkatan status Perguruan Tinggi. Fokus pada 10 bidang yaitu; 1) 

bidang pendidikan dan pengajaran, 2) bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, 3) bidang kemahasiswaan, 4) bidang organisasi dan manajemen, 5) 

bidang sumber daya manusia, 6) bidang prasaran dan sarana, 7) bidang teknologi 

informasi dan komunikasi, 8) bidang keuangan, 9) bidang penjaminan mutu, 10) 

bidang kerjasama.  

3. Periode tahun 2018-2022. 

Pemantapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas diseluruh bidang secara progresif menuju peringkat 50 Nasional yang 

juga merupakan isu pada periode 2018-2022. 
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Gambar 1.4 Roadmap pengembangan perguruan tinggi Darmajaya 
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BAB II 

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

 

Peraturan  perundangan  dan  Kebijakan  yang  paling  besar  dampaknya  bagi 

penyelenggaraan perguruan tinggi Darmajaya adalah undang-undang  Nomor  20  

tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, HELTS Dikti 2003-2010, dan 

terakhir, Renstra Diknas  2005-2009.    UU    No.  20  tahun  2003    menuntut  

seluruh  institusi pendidikan, termasuk  perguruan  tinggi  untuk  menjadi  subjek  

hukum  dalam bentuk   institusi   Badan   Hukum   Pendidikan.   HELTS   Dikti 

2003-2010 menekankan pada aspek-aspek desentralisasi pengelolaan Pendidikan 

Tinggi yang bermuara  pada  isu  daya  saing  bangsa  (nation competitiveness),  

otonomi  dan organisasi  yang  sehat (organization  health).  Sementara  Renstra  

Diknas 2005-2009 memuat tiga pilar pokok kebijakan, yaitu;  1) pemerataan dan 

perluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) penguatan tata 

kelola (governance), akuntabilitas dan pencitraan publik.  

 

Berdasarkan roadmap pengembangan perguruan tinggi Darmajaya 2008-2022 

terdapat terdapat tiga periode untuk masuk dan 50 besar nasional dan diakui secara 

internasional pada tahun 2022.  Periode pertama tahun 2008-2012 merupakan tahap 

pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dengan mengoptimalkan sumber daya yang 

ada dan kinerja organisasi setelah perubahan bentuk menjadi institut. Demikian 

pula sarana, prasarana dan kerjasama  ditingkatkan untuk mendukung terlaksananya 

tri darma perguruan tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa 

(student body). Penerapan standar dimulai diperiode ini dengan mengupayakan 

memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008  pada unit kerja non akademik selanjutnya 

ditingkatkan di seluruh unit kerja. Budaya kerja sebagai pendorong semangat dan 

kinerja SDM  dirumuskan dan diimplementasikan. Melaksanakan good governance 

dicanangkan dengan merevisi dan menyusun buku peraturan dan pedoman tata 

kelola baik akademik maupun non akademik. Lulusan pada periode ini selain 

memiliki kemampuan dibidangnya dan softskill juga memiliki jiwa  entrepreneur.  
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Periode kedua 2013-2017 merupakan tahap pengembangan pelaksanaan tri darma 

perguruan tinggi dan segala bidang yang berimbas kepada akreditasi institusi dan  

peningkatan akreditasi program studi. Pada periode ini sarana dan prasara telah 

dikembangakan dan diremajakan, kerjasama bidang akademik dan non akademik 

juga telah terbangun. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja 

organisasi, struktur organisasi perlu disesuaikan, peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan  serta perlu dipertimbangkan rektrutmen tenaga kependidikan melalui 

analisis pengembangan SDM. Perguruan Tinggi menurut GATS (General 

Agreement for Trade and Services), bagian dari WTO (World Trade Organization) 

tahun 2002, merupakan industri jasa komersial dalam era pasar bebas. Kesepakatan 

ini menimbulkan kompetisi global, baik dalam memperoleh mahasiswa maupun 

dalam memasarkan lulusan dan produk-produk penelitian dari perguruan tinggi. 

Konsekuensinya, perguruan tinggi Darmajaya tidak lagi hanya bersaing dengan 

perguruan tinggi nasional, namun juga dengan perguruan tinggi asing, terutama 

negara-negara ASEAN dan Australia. Menyadari hal tersebut, perguruan tinggi 

Darmajaya tengah berusaha melakukan dua hal, memperbaiki dan  menerapkan  

sistem  jaminan  mutu  pendidikan,  dan  mengupayakan  Darmajaya mendapat 

pengakuan internasional dengan memperoleh sertifikasi ISO  9001:2008  yang 

mengutamakan  pelanggan dan  keterlibatan manajemen  puncak  pada  proses 

manajemen. Sistem ini akan mempunyai sistem dokumentasi yang baik dan adanya 

Standart Operating and Procedure (SOP) untuk setiap kegiatan, sehingga 

kelangsungan manajemen dapat dijaga tanpa bertumpu pada figur individu. 

Periode pengembangan ketiga 2018-2022 merupakan fase pemantapan pelaksanaan 

tri darma serta peningkatan disegala bidang. Struktur organisasi, rotasi dan 

kecukupan perlu ditinjau untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja serta 

agar beradaptasi dengan kondisi terkini, demikian pula sistem informasi yang 

mendukung tata kelola diperbarui dan dilengkapi. Tata kelola yang baik menjadi 

isu yang menonjol pada periode ini guna meningkatkan kinerja institusi dan 

berimbas pada peningkatan akreditasi institusi.  

Kebijakan bidang organisasi dan manajemen perguruan tinggi Darmajaya, 

meliputi: 
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a. Penerapan perencanaan bottom up top down 

b. Persiapan aktualisasi otonomi  

c. Peningkatan kualitas pelayanan  

d. Peningkan suasana kerja yang kondusif. 

e. Peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan. 
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BAB III 

PENGEMBANGAN AKADEMIK 

 

Perkembangan dalam teknologi komunikasi dan Informasi telah menimbulkan efek 

yang luar biasa pada akses dan pengiriman informasi, termasuk intormasi tentang 

pendidikan. Seseorang yang ingin memperoleh informasi tentang suatu ilmu, tidak 

lagi harus masuk perguruan tinggi terlebih dahulu. Informasi yang tersedia di situs-

situs web internet ataupun komunikasi dengan telepon genggam dengan berbagai 

narasumber dapat digunakan sebagai sumber ilmu baru.  

Perubahan ICT ini, menuntut perguruan tinggi selalu berperan sebagai sumber 

informasi keilmuan yang terkini, unggul dan bermanfaat. Untuk itu, perguruan tinggi 

harus mampu mengakses dengan cepat setiap perubahan informasi IPTEK dari dunia 

luar untuk kemudian mengolah, melakukan inovasi dan improvisasi, sehingga 

dihasilkan informasi Iptek baru yang juga dapat dikomunikasikan secara cepat. 

Darmajaya sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkecimpung dalam Iptek  

siap mempersiapkan berbagai infrastruktur untuk ini, antara lain layanan internet untuk 

seluruh mahasiswa, hot spot area, dan fasilitas e-leaning.   

 

Kompetensi lulusan juga harus ditingkatkan serta diselaraskan dengan kebutuhan 

pasar kerja, maka kurikulum perlu diperbarui. Akibat perubahan kurikulum, dosen 

ditingkatkan pendidikannya melalui studi lanjut S2, S3 dan pelatihan non degree 

training. Lulusan pada periode kedua ini masih dibekali dengan kemampuan soft 

skill dan berjiwa entrepreneur.   

Perguruan Tinggi Darmajaya merupakan tempat untuk melaksanakan tiga kegiatan 

pokok yaitu  

a. Learning to learn 

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

komputer, manajemen dan akuntansi. 

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. 
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Oleh karena itu, kampus harus menjadi tempat yang nyaman untuk: 

a. Learning to learn 

b. Mengembagakan ilmu pengetahuan di bidang komputer, manajemen dan 

akuntansi melalui kegiatan penelitian, pertemuan ilmiah, dan penerbitan 

ilmiah. 

c. Melaksanakan proses sosialisasi masyarakat akademik melalui pertemuan 

informal, pertemuan formal, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal. 

d. Menyelenggarakan layanan jasa kepada masyarakat bisnis dan masyarakat 

pada umumnya. 

 

Program pendidikan dilakukan dengan melalui perkuliahan, praktikum, response, 

kuliah kerja nyata, praktek lapangan dan ujian berkala setiap semester. Program ini 

juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat 

kemasyarakatan, termasuk latihan-latihan keterampilan, 

seminar/simposium/diskusi dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang 

ada. Perguruan tinggi Darmajaya menyusun, merencanakan dan menggunakan pola 

Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan yang berlaku.  

Kebijakan pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran, adalah 

1. Pemerataan kesempatan belajar di Darmajaya, dengan kebijakan: 

▪ Peningkatan citra Darmajaya (favoritisme terhadap PT Darmajaya) 

▪ Perluasan penjaringan calon mahasiswa berkemampuan tinggi melalui 

seleksi non tulis 

▪ Peningkatan pemberian beasiswa  

▪ Pengembangan program studi dan daya tampung program studi 

▪ Pembukaan program studi baru 

▪ Pembukaan pusat karir dan pelatihan 

2. Peningkatan status Darmajaya, dengan kebijakan: 

▪ Peningkatan Akreditasi program studi. 

▪ Pengembangan sistem pembelajaran yang bermutu. 

▪ Peningkatan kompetensi lulusan. 
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3. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, dengan 

kebijakan: 

▪ Peningkatan kerjasama pembukaan program Twinning  dan dual degree. 

▪ Peningkatan kerjasama penelitian. 

▪ Peningkatan kerjasama pelatihan dan studi lanjut untuk dosen dan 

karyawan. 

4. Relevansi terhadap dengan dunia kerja, dengan kebijakan: 

▪ Penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar  

▪ Pembelajaran bekal khusus pada program sarjana meliputi :  

✓ Imersion dan penugasan bahasa Inggris 

✓ Program penumbuhan jiwa kemandirian/wirausaha dan kemampuan 

manajerial 

5. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, dengan kebijakan: 

▪ Peningkatan kualitas input calon mahasiswa melalui program peningkatan 

favoritisme  Darmajaya. 

▪ Peningkatan kualifikasi dosen 

▪ Perbaikan rasio dosen:mahasiswa 

6.  Peminimuman beban studi wajib program sarjana (144-146 sks) 

7.  Perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan fungsi bembelajaran di unit 

kerja meliputi: 

▪ Peningkatan keterampilan dosen dalam mengajar (teaching skill) 

▪ Perbaikan SAP 

▪ Pembuatan buku/bahan  ajar/media ajar. 

▪ Peningkatan kedisiplinan dosen dalam mengajar. 

8.   Perbaikan suasana akademik, dengan kebijakan: 

▪ Pengembangan tata hubungan pribadi sivitas akademika. 

▪ Pengembangan dialog yang kondusif (di kelas dan luar kelas). 

▪ Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dosen. 

▪ Pemantapan sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa yang objektif. 

▪ Pengembangan dan pemantapan sistem  reward. 

▪ Pengembangan manajemen keterbukaan 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN PENELITIAN 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, maka diarahkan pada profesionalisme dan 

spesifikasi keahlian yang dimiliki, selain juga mengacu pada batasan-batasan 

penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian.  Dengan semboyan 

”Keselarasan Teknologi dan Bisnis”, bidang unggulan penelitian di perguruan 

tinggi Darmajaya terdiri dari bidang unggulan Ilmu Ekonomi dan Bisnis serta 

bidang unggulan Ilmu Komputer. Daftar topik masing-masing bidang unggulan 

dapat di lihat pada tabel 4.1 dan Tabel 4.2.  

Tabel 4.1 Topik bidang unggulan ekonomi dan bisnis 

No Bidang Unggulan Ekonomi Dan Bisnis Topik Unggulan 

1  Manajemen Pemasaran 

Strategi Promosi 
Marketing Mix 
Branding 
Perilaku konsumen 
Kepuasan Pelanggan 
Kualitas jasa 

2 Manajemen SDM  

Kinerja SDM 
Tata Kelola 
Pemberdayaan SDM 
Perencanaan SDM 

3 Manajemen Keuangan 

Portofolio Invesment 
Keuangan Perusahaan 
Strategi Keuangan 
Keuangan Daerah 

4 Mikro & Makro Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi 
Kewirausahaan & Teknopreneurship 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Koperasi 

5 Akuntansi keuangan 
Audit Keuangan 
Perilaku Akuntansi 
Pasar Modal 

6 Akuntansi Manajemen  
Perilaku Pengguna Sistem 
Penganggaran 
Perpajakan 
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Tabel 4.2 Topik bidang unggulan ilmu komputer 
 
No Bidang Unggulan Komputer Topik Unggulan 

1 Web Base System 

E-learning 
E-Goverment 
E-Commerce 
E-Bisnis 
Aplikasi Cloud Computing  

2 Bussiness Intelegent 
Sistem Penunjang keputusan 
Data Warehouse 
Data Mining 

3 Sistem Informasi 

Sistem Informasi Geografis 
Sistem informasi bisnis 
Audit Sistem Informasi 
Rekayasa Perangkat Lunak 

4 Sistem cerdas 

Knowledge Management System 
Pengolahan Citra Digital 
Fuzzy Logic 
Biometric 
Sistem Pakar 
Jaringan Syaraf Tiruan 
 Robotika 

5 Mobile Computing Sistem berbasis Android 

6 Multimedia 
Media Pembelajaran 
Game 

7 Network & Security 

Forensic 
Sistem jaringan 
Otomasi 
Hardware & Software 
Keamanan jaringan 
Keamanan Komputer 
Infrastruktur Cloud Computing  

 
Berkaitan dengan penyebarluasan hasil-hasil penelitian, perguruan tinggi 

Darmajaya akan menerbitkan jurnal ilmiah dengan diberi nama “Jurnal  

Informatika” dan “Jurnal Manajemen dan Keuangan”. Upaya ini dilakukan untuk 

memicu sivitas akademika untuk giat melakukan penelitian sehingga jenjang 

akademik yang bersangkutan dapat meningkat dengan cepat.  Dengan terbitnya 

jurnal ilmiah tersebut, maka tersedia sarana bagi penelitian untuk dapat 
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dipublikasikan.  Perguruan tinggi Darmajaya sedang berusaha keras untuk 

mengelola jurnal tersebut dengan baik sehingga mampu mencapai status 

terakreditasi dari lembaga yang terkait. 

Sebagai perguruan tinggi yang relatif masih muda, maka disadari sepenuhnya, 

bahwa hasil penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya mendukung terhadap 

pelaksanaan PBM dan permasalahan stakeholder.  Oleh karena itu, setiap topik 

penelitian diupayakan untuk selalu disesuaikan dengan bidang  keahliannya. 

Berkaitan dengan HAKI/Hak PATEN, maka perguruan tinggi Darmajaya belum 

mampu menghasilkannya, namun demikian pada masa yang akan datang 

diupayakan  untuk dicapai.  

Kebijakan pengembangan bidang penelitian, adalah: 

1. Kebijakan penelitian penunjang pembangunan, meliputi: 

• Penelitian unggulan menghasilkan IPTEKS bernilai ekonomi/komersil. 

• Peningkatan penelitian untuk pengayaan proses pembelajaran 

• Peningkatan link penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat 

• Peningkatan collaborative research dengan lembaga lain (dalam dan luar 

negeri). 

2. Kebijakan Peningkatan Efesiensi dan Produktivitas Penelitian, meliputi: 

• Peningkatan  resources sharing sumberdaya fasilitas penelitian 

• Peningkatan keterampilan dalam penelitian  

• Peningkatan competitive research grant dan teaching grant 

• Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi hasil penelitian 

• Peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi dalam pertemuan ilmiah 

3. Kebijakan Peningkatan Gairah Penelitian, meliputi: 

• Peningkatan gairah dalam melakukan penelitian 

• Program peningkatan penghargaan terhadap bidang penelitian 
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BAB V 

PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Sebagai perguruan tinggi yang relatif masih muda, maka disadari sepenuhnya, 

bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya 

berkontribusi kepada masyarakat.  Kontribusi  tersebut harus mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengembangan UMKM dalam bentuk 

pendampingan, perintisan maupun pembinaan melalui kerjasama dengan 

Lembaga/instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, setiap 

topik pengabdian kepada masyarakat diupayakan berdasarkan hasil penelitian dan 

sesuai dengan bidang  keahliannya.  

Kebijakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat, adalah: 

1. Relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan kebijakan: 

▪ Program pemantapan kegoataan PKL/KP 

▪ Program peningkatan aplikasi hasil penelitian (penerapan Iptek tepat guna) 

▪ Program pembinaan usaha kecil dan penumbuha n kewirausahaan 

2. Kebijakan peningkatan Efisiensi dan produktifitas kegiatan pengabdian, 

meliputi: 

▪ Program peningkatan resource sharing dalam kegiatan pengabdian 

▪ Program peningkatan dana untuk kegiatan pengabdian 

▪ Program peningkatan kerjasama dengan pemerintah/ lembaga dalam 

kegiatan pengabdian 

3. Kebijakan Peningkatan Gairah Pengabdian, meliputi: 

▪ Program peningkatan gairah dan partisipasi dalam kegiatan pengabdian 

▪ Program peningkatan penghargaan terhadap kegiatan pengabdian 
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BAB VI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

 

4.1 Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Sumber daya manusia terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dosen/tenaga 

pengajar merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di perguruan tinggi Darmajaya.  Oleh 

karena itu, seorang dosen harus memiliki kompetensi akademik sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki motivasi tinggi 

dalam memajukan ilmu pengetahuan.   

 

Sistem dan strategi rekrutmen dan pembinaan karir profesi dilakukan untuk 

pengisian formasi atau lowongan staf dan atau dosen tetap dan tenaga ahli di 

perguruan tinggi Darmajaya. Penerimaan dosen dan atau staf diutamakan dengan 

status karyawan/dosen tetap.  Apabila dipandang sangat perlu dan kondisi internal 

tidak dapat memenuhi syarat pengisian formasi atau lowongan tersebut, maka dapat 

dilakukan penerimaan dosen dan atau karyawan dengan status kontrak.  Penerimaan 

tenaga dosen dilakukan dengan status dosen tetap dan dosen luar biasa yang 

keduanya dilakukan dengan  secara tertutup maupun secara terbuka.  Beberapa cara 

rekrutmen tersebut selalu mendasarkan pada kesesuaian pendidikan dengan 

kebutuhan pekerjaan, sehingga profesionalisme dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan. Dosen dan karyawan harus memiliki kualitas kerja yang baik dan 

dapat memuaskan konsumen dan  stakeholder.   

Sistem pembinaan terhadap karyawan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

merupakan salah satu fungsi atasan atau pimpinan dalam meningkatkan kinerja 

bawahan. Sistem pembinaan yang berlaku sampai saat ini adalah  

a. Pembinaan dosen dan karyawan, yaitu 

▪ Kemampuan kerja, meliputi; kemampuan kerja, kecepatan kerja, daya 

tangkap, efisiensi dan efektivitas, penguasa pekerjaan dan kualitas kerja. 
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▪ Kepribadian dan penampilan, meliputi; kejujuran, kedisiplinan, keadaan 

fisik, kerajinan, ketelitian atau kecermatan, motivasi diri, tanggung jawab 

dan kreativitas. 

▪ Kemampuan manjerial, meliputi; kemampuan memimpin, koordinasi, 

ketergantungan, kemampuan membina bawahan dan kemampuan 

komunikasi. 

▪ Hubungan, meliputi;  hubungan dengan atasan, hubungan dengan teman 

kerja dan hubungan sosial. 

b. Pembinaan dosen muda, meliputi 

▪ Pembinaan Pekerti/AA  

▪ Pembinaan pembuatan silabus, GBPP dan SAP 

▪ Pembinaan pembuatan hand-out 

▪ Bimbingan/asisten mengajar 

▪ Peningkatan kemampuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

▪ Penilaian dosen/karyawan terbaik dan teladan 

c.  Pembinaan Tidak Langsung (Non-Kinerja), yaitu 

    Pembinaan yang tidak berkaitan langsung dengan kinerja, seperti kajian rohani,  

family gathering (pertemuan keluarga) dan olah raga. 

 

Pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi Darmajaya berdasarkan 

kemampuan  dan aturan yang berlaku. Pengembangan adalah salah satu fungsi 

atasan dalam meningkatkan kemampuan bawahan yang meliputi pengetahuan dan 

teknis serta mempromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

Pengembangan kemampuan pengetahuan melalui tugas belajar pada jenjang yang 

lebih tinggi S2 dan S3. 

 

Beberapa kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kompetensi dosen dan 

karyawan adalah 

a. Pengiriman dosen untuk tugas belajar 

b. Pengiriman dosen untuk mengikuti seminar, lokakarya, kursus, 

magang/pencakokan, pelatihan kemampuan meneliti, pelatihan prakarsa 
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mandiri, pelatihan penulisan bahan ajar, peningkatan profesionalisme kerja, 

baik yang dilakukan di internal ataupun eksternal.  

c. Melakukan pelatihan  manajemen, administrasi dan kepemimpinan untuk 

karyawan dan pimpinan. 

d. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan.  

e. Mengembangkan sistem karir yang berjenjang dan transparan. 

 

4.2 Pengembangan Mahasiswa 

Dalam proses pembelajaran perguruan tinggi Darmajaya, baik di laboratorium 

maupun kelas, dosen penanggung jawab mengangkat beberapa asisten yang sudah 

lulus mata kuliah tersebut untuk membantu kelangsungan pengajaran dalam bentuk 

memberi tugas, memeriksa tugas dan responsi tugas-tugas besar dan membantu 

pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan kepada asisten tersebut untuk merealisasikan ilmu yang didapat. Selain 

itu mereka juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen 

seperti seminar dan lokakarya. 

 

Kegiatan/aktivitas kemahasiswaan berada dibawah koordinasi MPM (Majelis 

Perwakilan Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM), maupun Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan ikut serta 

dilibatkan dalam kegiatan Darmajaya pada umumnya. Kegiatan juga diarahkan 

yang mendukung kegiatan akademik.  Kegiatan tersebut merupakan bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi Darmajaya kepada mahasiswa, 

mencakup materi-materi dan pelayanan yang merupakan perwujudan pengalaman 

dan sebagai wahana untuk mengembangkan bakat serta minat yang dimiliki 

mahasiswa.  Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan dan 

mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Secara operasional kegiatan-

kegiatan mahasiswa tersebut dilaksanakan dalam beberapa bidang; bidang 

penelitian dan penalaran, bidang seminar dan diskusi, bidang pengabdian pada 

masyarakat.   
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Selain peningkatan jumlah mahasiswa melalui pembukaan program studi baru dan 

metode promosi, perguruan tinggi  Darmajaya memberikan dan membantu 

mengusahakan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dibidang 

akademik maupun non akademik. Bantuan lainnya berupa: 

a. Bantuan Tutorial 

Darmajaya menyadari bahwa mahasiswa yang masuk pada jurusan yang ada 

sangat berpariasi.  Berdasarkan kenyataan tersebut Darmajaya memberi 

kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan bantuan tutorial yang 

sifatnya baru merupakan pendekatan antara mahasiswa dengan dosen tertentu.  

Pendekatan ini diharapkan dapat dikembangkan secara terstruktur. 

b. Informasi dan Bimbingan Karir 

Darmajaya selalu memberikan informasi, baik secara tertulis maupun secara 

lisan, baik melalui media masa maupun papan-papan pengumuman yang telah 

disediakan.  Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengembangan karir 

dilakukan dengan menempel pada papan pengumuman dan dapat juga 

ditanyakan secara langsung.  Adapun untuk bimbingan karir dilakukan dengan 

membentuk kerja sama dengan instansi-instansi lain sebagai tempat magang 

mahasiswa.  Bimbingan karir dilakukan juga dengan mengikutkan mahasiswa 

dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan lokakarya yang sesuai dengan bidang 

Ilmu.  Informasi dan bimbingan karir di Darmajaya dilakukan juga melalui 

pembimbing akademik. 

c. Konseling Pribadi dan Sosial 

Unsur pimpinan dan staf Darmajaya berkewajiban melayani dan menampung 

masukan dan keluhan yang disampaikan mahasiswa, baik masalah akademik 

maupun non-akademik, termasuk masalah pribadi dan sosial dengan menjamin 

kerahasiannya.  Penanganan masalah-masalah sosial yang memiliki cakupan 

yang lebih luas, misalnya miras dan narkoba dikoordinasikan melalui 

Pembantu Ketua III bersama dengan lembaga pengabdian masyarakat.  

Masalah yang terkait dengan kegiatan kerohanian dikoordinasikan oleh bagian 

kemahasiswaan. 
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4.3 Pengembangan Keuangan 

Penerimaan dana perguruan tinggi Darmajaya bersumber dari; 1) biaya pendidikan 

dari mahasiswa, 2) Yayasan Pendidikan Alfian Husin yang digunakan untuk 

mendukung penyediaan biaya investasi dan menutupi kekurangan yang diperlukan 

program studi, dan 3) penerimaan dana dari sumber-sumber lain yang tidak 

mengikat, seperti dari alumni, Hibah DIKTI, pemerintah, dan lain-lain. 

Struktur penerimaan tahunan berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, 

pendapatan dari mahasiswa berupa uang kuliah pokok, uang kuliah SKS, uang 

sumbangan, pendapatan dari program magister, dan subsidi yayasan. Adapun 

struktur pengeluaran mencakup pengembangan akademik, pengembangan 

kemahasiswaan, pengembangan administrasi, pengembangan fisik yang mencakup 

pengembangan laboratorium, peralatan perkuliahan, peralatan kantor, 

pembangunan gedung, dan tanah, serta pembayaran untuk pihak lain. 

 

Sumber dana untuk keperluan biaya operasional diperoleh dari uang kuliah yang 

berasal dari mahasiswa.  Dana dari uang kuliah ini digunakan secara efisien dan 

efektif untuk biaya operasional sehingga dalam jangka panjang akan mampu 

membiayai sendiri biaya operasional secara mandiri.  Dengan demikian dana 

bantuan dari Yayasan Pendidikan Alfian Husin penggunaannya dapat dialihkan dan 

dimanfaatkan dalam rangka pengembangan institusi.  

 

Selain sumber dana sebagaimana yang disebutkan diatas, untuk tingkat 

keberlanjutan sumber penerimaan perguruan tinggi Darmajaya, pihak pengelola 

dan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi berusaha dan bekerja keras untuk 

menggali sumber-sumber dana lain sehingga seluruh rencana yang digariskan 

berdasarkan Rencana Pendapatan dan Belanja selalu dapat dilaksanakan dengan 

baik.  Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana pengembangan disamping dana 

yang bersumber dari mahasiswa dan pihak lain yang tidak mengikat.  Sumber dana 

lain tersebut dapat berupa penyewaan fasilitas, mengusahakan pendidikan jangka 

pendek dalam bentuk short course baik u ntuk kalangan mahasiswa sendiri maupun 

masyarakat yang berminat, mengusahakan biro-biro jasa konsultasi dan usaha-

usaha lain yang tidak menyalahi aturan yang ada.  Dengan demikian, sumber 
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pendanaan yang ada sangat menjamin keberlanjutan, baik untuk keberlanjutan 

aktivitas maupun keberlanjutan penerimaan itu sendiri. Kebijakan bidang keuangan 

meliputi: 

a. penggalian dana non konvensional melalui pendayagunaan kepakaran, usaha 

komersial, dan lain-lain. 

b. Peningkatan dana block grant competitive dan bentuk hibah lainnya. 

c. Desentralisasi kewenangan pencarian dana baru kepada unit-unit kerja. 

d. Penerapan sistem perencanaan program dan anggaran terpadu. 

e. Desentralisasi kewenangan pemanfaatan dana oleh unit kerja. 

f. Penerapan sistem pembukuan terpadu. 

 

4.4 Sarana dan Prasarana 

Sebagaimana lembaga pendidikan tinggi, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan juga diprioritaskan. Perguruan tinggi Darmajaya harus 

mengikuti perkembangan media pembelajaran masa kini, sehingga pengadaan alat 

bantu  pengajaran yang ada dapat lebih bervariasi. Di samping itu, dilakukan juga 

pengadaan komputer untuk kepentingan-kepentingan lain di luar bidang 

pendidikan, seperti bidang penelitian dan administrasi serta informasi, juga perlu 

dilakukan secara terpadu sehingga pemanfaatan sarana tekhnologi tidak berjalan 

tumpang tindih.  Rata-rata kondisi peralatan utama dalam keadaan baik dan siap 

dimanfaatkan dengan status kepemilikan sendiri oleh PT Darmajaya.   

Dilihat dari sistem perolehan dan kepemilikan tersebut, maka sarana dan prasarana 

yang ada sangat menjamin keberlanjutan  (sustaninability) penyelenggaraan proses 

pembelajaran. Dengan demikian proses pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 

di tingkat institut maupun di tingkat fakultas dan program studi tidak akan 

terganggu. 

Dari sudut pandang rasio ketersediaan sarana dan prasarana  dengan jumlah 

mahasiswa dan  dosen sangat memadai. Tetapi perlu terus dilakukan peremajaan 

dan peningkatan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masa depan. 
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Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana: 

a. Penambahan fasilitas fisik gedung 

▪ Pembangunan gedung C tahun 2009 

▪ Pembangunan Mesjid tahun 2010 

▪ Pembangunan lapangan futsal tahun 2010 

▪ Pembangunan gedung parkir sepeda motor tahun 2017 

▪ Renovasi gedung A (Rektorat) tahun 2018 

▪ Pembangunan gedung D tahun 2019 

▪ Pembangunan gedung serbaguna tahun 2020 

b. Penambahan dan up-grade sarana prasarana laboratorium 

▪ Up-grade laboratorium elektronika tahun 2014 

▪ Up-grade  laboratorium komputer lanjut A, B, C, D tahun 2015 

▪ Up-grade  laboratorium komputer dasar A dan B tahun 2017 

▪ Pengadaan laboratorium laboratorium instrumentasi kendali tahun 2018 

▪ Up-grade laboratorium komputer dasar C dan D tahun 2019 

▪ Up-grade laboratorium jaringan komputer dasar tahun 2020 

▪ Pengadaan laboratorium komputer lanjut E. 

c. Pembangunan dan perbaikan prasarana lingkungan 

 

Kebijakan bidang sistem informasi, meliputi: 

a. Program pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen 

(SIM) 

b. Program penyediaan hardware dan software SIM termasuk sistem disaster 

c. Program pengembangan PT Darmajaya  (Intranet dan Internet) 

d. Program penerapan SIM PT Darmajaya dalam administrasi akademik, 

ketenagaan, dan keuangan. 

e. Program optimalisasi pendayagunaan fasilitas 
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