PROGRAM KERJA PROGRAM MAGISTER S2 TH 2013/2014
N0 Program kerja
Tujuan
A. Bidang Pengembangan pendidikan (Teaching Quality)
a. Peningkatan kualitas
Meningkatkan
pembelajaran melalui
kualitas pembelajaran
PBL(Problem Based
melalui PBL
Learning)
b. Penciptaan system
Peningkatan kemamkontrol pada mahapuan dosen S2
siswa yang sedang
bidang penelitian,
menempuh penelitian
penulisan artikel
tesis dan pembuatan
ilmiah dan pengabdian
jurnal
B. Peningkatan Mutu,Relevansi dan daya saing Dosen
a. Pengembangan
Perbaikan dan
bahan ajar
penyempurnaan RPKPS
b.

Sasaran

Indikator keberhasilan

Jadwal

Anggaran

Staf dosen Pasca

Terlaksananya system
pembelajaran

setiap
semester

5 juta

Semua dosen S2

Jumlah penelitian,penulisan
artikel ilmiah dan
pengabdian semakin
meningkat

pada
5 juta
pelaksanaan
tesis dari
proposal sd
pembuatan
jurnal

terpenuhi 25% pembuatan
RPKPS

setiap tahun 5 juta

Meningkatnya publikasi
nasional dan internasional

setiap
semester

5 juta

Mahasiswa Prodi S2

Adanya peningkatan jumlah
mahasiswa Program S2
yang menjadi anggota
asosiasi profesi Nasinal

setiap
semester

1 juta

Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2

Persepsi yang positif dari
setahun
masyarakat atau stakeholder sekali

Tim dosen pengampu
mata kuliah
Dosen Pasca S2
Meningkatkan mutu dosen Dosen Pasca S2

Pengembangan
mutu dosen
C. Bidang Pengembangan Mahasiswa
a. Peningkatan partisiMewujudkan adanya
pasi mahasiswa
mahasiswa anggota
dalam asosiasi
asosiasi profesi
profesi nasional
D
Pemeratan dan Perluasan akses
a. Peningkatan promosi
Sosialisasi PS ke
program studi
stakeholder dan
pengguna

5 juta

PROGRAM KERJA MAGISTER S2 2014/2015
N0 Program kerja
Tujuan
A. Bidang Pengembangan pendidikan (Teaching Quality)
a. Evaluasi terhadap kesesuaian
materi dan RPKPS

Sasaran

Indikator keberhasilan

Setiap dosen pengampu
mata kuliah

Adanya kesesuaian antara
tiap semester5 juta
materi kuliah dengan RPKPS

b.

Semua dosen S2

pelaksanaan 5 juta
Penyaji hasil penelitian
tesis
nasional 10 dan penyaji
internasional 3 org,
pengabdian masyarakat 6 org

Penciptaan system
Peningkatan kemamkontrol pada mahapuan dosen S2
siswa yang sedang
bidang penelitian,
menempuh penelitian
penulisan artikel
tesis dan pembuatan
ilmiah dan pengabdian
jurnal
B. Peningkatan Mutu,Relevansi dan daya saing Dosen
a. Pengembangan
Perbaikan dan
bahan ajar
penyempurnaan RPKPS
b.

Tim dosen pengampu
mata kuliah
Dosen Pasca S2
Meningkatkan mutu dosen Dosen Pasca S2

Pengembangan
mutu dosen
C. Bidang Pengembangan Mahasiswa
a.
Peningkatan softkill mahasis- Pembelajaran dengan
Mahasiswa Prodi S2
dalam hal kepemimpinan,
multimedia untuk menunjang
manajemen dan komunikasi manajemen dan komunikasi
D. Pemeratan dan perluasan akses
a. Peningkatan promosi
Sosialisasi PS ke
program studi
stakeholder dan
pengguna

Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2

Jadwal

Anggaran

terpenuhi 25% pembuatan
RPKPS

setahun
sekali

5 juta

Publikasi jurnal nasional 5
dan publikasi internasional

tiap semester5 juta

Mengikuti pelatihan pembelajasemester
ran student center learning
sekali
(SCL)

1 juta

Persepsi yang positif dari
setahun
masyarakat atau stakeholder sekali

5 juta

PROGRAM KERJA MAGISTER 2015/2016
S2 2015/2016
N0 Program kerja
Tujuan
A. Bidang Pengembangan pendidikan (Teaching Quality)
a. Evaluasi terhadap kesesuaian
materi dan RPKPS

Sasaran

Indikator keberhasilan

Setiap dosen pengampu
mata kuliah

Adanya kesesuaian antara
tiap semester5 juta
materi kuliah dengan RPKPS

b.

Semua dosen S2

Penyaji hasil penelitian
nasional 27 org, penyaji
seminar internasional 16,
pengabdian masyarakat 11
org

pelaksanaan 5 juta
tesis

terpenuhi 25% pembuatan
RPKPS

setahun
sekali

Publikasi nasional 7 artikel
dan jurnal internasional 24

tiap semester5 juta

Penciptaan system
Peningkatan kemamkontrol pada mahapuan dosen S2
siswa yang sedang
bidang penelitian,
menempuh penelitian
penulisan artikel
tesis dan pembuatan
ilmiah dan pengabdian
jurnal
B. Peningkatan Mutu,Relevansi dan daya saing Dosen
a. Pengembangan
Perbaikan dan
bahan ajar
penyempurnaan RPKPS
b.

Tim dosen pengampu
mata kuliah
Dosen Pasca S2
Meningkatkan mutu dosen Dosen Pasca S2

Pengembangan
mutu dosen
C. Bidang Pengembangan Mahasiswa
a.
Peningkatan softkill mahasis- Pembelajaran dengan
Mahasiswa Prodi S2
dalam hal kepemimpinan,
multimedia untuk menunjang
manajemen dan komunikasi manajemen dan komunikasi
D. Peningkatan kurikulum
a. Persiapan perbaikan
kurikulum

Agar kurikulum sesuai
Iptek dan kebutuhan
masyarakat

E. Pemerataan dan perluasan akses
a. Peningkatan promosi
Sosialisasi PS ke
program studi
stakeholder dan
pengguna

Jadwal

Anggaran

5 juta

Mengikuti pelatihan pembelajasemester
ran student center learning
sekali
(SCL)

1 juta

Pengelola S2

Hasil rapat perbaikan
kurikulm

5 juta

Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2

Persepsi yang positif dari
setahun
masyarakat atau stakeholder sekali

4 th sekali

5 juta

PROGRAM KERJA MAGISTER S2S2
2015/2016
2016/2017
N0 Program kerja
Tujuan
A. Bidang Pengembangan pendidikan (Teaching Quality)
a. Evaluasi terhadap kesesuaian
materi dan RPS

Sasaran

Indikator keberhasilan

Jadwal

Setiap dosen pengampu
mata kuliah

Adanya kesesuaian antara
materi kuliah dengan RPS

tiap semester5 juta

b.

Semua dosen S2

pelaksanaan 5 juta
Penyaji hasil penelitian
tesis
nasional 30, penyaji
internasional 17, pengabdian
masyarakat 20 org

Penciptaan system
Peningkatan kemamkontrol pada mahapuan dosen S2
siswa yang sedang
bidang penelitian,
menempuh penelitian
penulisan artikel
tesis dan pembuatan
ilmiah dan pengabdian
jurnal
B. Peningkatan Mutu,Relevansi dan daya saing Dosen
a. Pengembangan
Perbaikan dan
bahan ajar
penyempurnaan RPS
b.

Tim dosen pengampu
mata kuliah
Dosen Pasca S2
Meningkatkan mutu dosen Dosen Pasca S2

Pengembangan
mutu dosen tingkat Asean
C. Bidang Pengembangan Mahasiswa
a.
Peningkatan softkill mahasis- Pembelajaran dengan
Mahasiswa Prodi S2
dalam hal kepemimpinan,
multimedia untuk menunjang
manajemen dan komunikasi manajemen dan komunikasi
D. Peningkatan kurikulum
a. Penyusunan perbaikan
kurikulum

Agar kurikulum sesuai
Iptek dan kebutuhan
masyarakat

stakeholder pengguna
PS S2
Dosen S2.Mahasiswa S2

setahun
terpenuhi pembuatan buku
ajar 6, pembuatan RPS 30% sekali
Publikasi jurnal nasional 15
dan jurnal internasinal 30

5 juta

tiap semester5 juta

Mengikuti pelatihan pembelajasemester
ran student center learning
sekali
(SCL)

Melakukan lokakarya
kurikulum

Anggaran

4 th sekali

1 juta

30 juta

E. Pemeratan dan perluasan akses

a.

Peningkatan promosi
program studi

b.

Optimalisasi fungsi website

Sosialisasi PS ke
stakeholder dan
pengguna
peningkatan kemudahan
layanan

Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2
Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2

Persepsi yang positif dari
setahun
masyarakat atau stakeholder sekali
Penyempurnaan website

5 juta

setiap bulan 2 juta

PROGRAM KERJA MAGISTER 2017/2018
S2 2017/2018
N0 Program kerja
Tujuan
A. Bidang Pengembangan pendidikan (Teaching Quality)
a. Evaluasi terhadap kesesuaian
materi dan RPS

Sasaran

Indikator keberhasilan

Jadwal

Setiap dosen pengampu
mata kuliah

Adanya kesesuaian antara
materi kuliah dengan RPS

tiap semester5 juta

b.

Semua dosen S2

pelaksanaan 5 juta
Penyaji hasil penelitian
tesis
nasional 30, penyaji
internasional 17, pengabdian
masyarakat 25 org.

Penciptaan system
Peningkatan kemamkontrol pada mahapuan dosen S2
siswa yang sedang
bidang penelitian,
menempuh penelitian
penulisan artikel
tesis dan pembuatan
ilmiah dan pengabdian
jurnal
B. Peningkatan Mutu,Relevansi dan daya saing Dosen
a. Pengembangan
Perbaikan dan
bahan ajar
penyempurnaan RPS
b.

Pengembangan
mutu dosen tingkat Asean

Tim dosen pengampu
mata kuliah
Dosen Pasca S2
Meningkatkan mutu dosen Dosen Pasca S2

Bahan ajar 10 dan RPS
sesuai materi

setahun
sekali

Anggaran

5 juta

Penyaji seminar internasional tiap semester5 juta
meningkat dan publikasi
internasional 38 artikel

C. Bidang Pengembangan Mahasiswa
a.
Peningkatan softkill mahasis- Pembelajaran dengan
Mahasiswa Prodi S2
dalam hal kepemimpinan,
multimedia untuk menunjang
manajemen dan komunikasi manajemen dan komunikasi

Mengikuti pelatihan pembelajasemester
ran student center learning
sekali
(SCL)

1 juta

D. Peningkatan kurikulum
a. Penyusunan perbaikan
kurikulum

Kurikulum baru masuk ke
buku pedoman

5 juta

Agar kurikulum sesuai
Iptek dan kebutuhan
masyarakat

Mahasiswa S2

4 th sekali

E.
a.

b.

Pemerataan dan perluasan akses
Peningkatan promosi
Sosialisasi PS ke
program studi
stakeholder dan
pengguna
Optimalisasi fungsi website peningkatan kemudahan
layanan

Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2
Masyarakat dan
stakeholder pengguna
PS S2

Persepsi yang positif dari
setahun
masyarakat atau stakeholder sekali
Penyempurnaan website

5 juta

setiap bulan 2 juta

