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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a

b.

bahwa rangka mengoptimalkan perenc€rnaan di
bidang Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
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Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
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6374);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4
tentang Rencana Ke{a Pemerintah (kmbaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44O21; '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan
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Tata Kefa Universitas Brawijaya (Berita Negara
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
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13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
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14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 48
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Vokasi;

15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55
Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG RENCANA
STRATEGIS PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS
BRAWIJAYA TAHUN 2021,-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian
terapan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Direktur adalah pemimpin Pendidikan Vokasi.
3. Wakil Direktur adalah wakil pemimpin Pendidikan Vokasi.
4. Rencana Strategis Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya yang

selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Vokasi UB adalah rencana
strategis yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pengembangan,
dan evaluasi Pendidikan Vokasi UB 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 2

(1) Renstra Pendidikan Vokas UB merupakan acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi
terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan di Pendidikan
Vokas UB dalam kurun waktu Tahun 2O2l- 2025.

(2) Perubahan Renstra Pendidikan Vokas UB dapat dilakukan sesuai
dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pendidikan
Vokas UB.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan
dengan Peraturan Direktur.

(4) Renstra Pendidikan Vokas UB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I,

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Direktur ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2021

D PENDIDIKAN VOKASI
BRAWIJAYA,

LUDIGDO, S.E., M.Si., Ak.

a

4 199402 1 001
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Kata Pengantar 

Direktur Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya 

 

 endidikan Vokasi Universitas Brawijaya (PVUB) merupakan 

unit kerja yang menjalankan fungsi pelayanan Pendidikan 

tinggi yang spesifik pada jenis pendidikan terapan. Kedudukan 

unit kerja Pendidikan Vokasi yang setara dengan unit kerja 

akademik lainnya mengharuskan adanya keselarasan standar 

pengelolaan dan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh 

Universitas Brawijaya. Dalam konteks itu maka Pendidikan Vokasi juga harus memiliki 

rencana strategis sebagai pedoman orientasi pengembangan dan pengelolaannya. Dalam 

konteks makro, pengembangan dan pengelolaan pendidikan vokasi di Indonesia 

didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pada 

Pasal 16 undang-undang ini disebutkan: 

1. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang 
menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan. 

2. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh 
Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. 

3. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam 
tanggung jawab Kementerian. 

Eksistensi ini diperkokoh Peraturan Presiden 62 tahun 2021 tentang Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (yang sebelumnya Peraturan Presiden 82 

tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang menentukan adanya 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pada Pasal 17 Peraturan Presiden ini disebutkan 

bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan 

P 
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kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan 

tridharma perguruan tinggi. Ini merupakan suasana baru dalam pengelolaan Pendidikan 

Vokasi pada tingkat kementerian, yang harapannya tentu pada percepatan peningkatan 

kualitas Pendidikan Vokasi. Babak baru pengembangan Pendidikan Vokasi dalam satu 

direktorat jenderal ini diikuti penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal 

Vokasi 2020-2024 yang antara lain memuat pesan penting bahwa “Pembangunan 

Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, 

terampil, dan berkarakter.”  

Berangkat dari perspektif normatif makro di atas, Renstra UB 2020-2024 dan realitas 

kekinian lainnya, maka PVUB melakukan penyusunan renstranya untuk tahun 2021-2025. 

Kedudukan renstra ini sangat penting karena sekaligus menjadi pijakan kelembagaan 

dalam kerangka transformasi UB menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 

(PTNBH). Transformasi ini diyakini juga sebagai kerangka kemandirian penuh 

pengelolaan akademik pada unit kerja Pendidikan Vokasi di masa mendatang dan 

tercakup dalam renstra ini. Akhirnya, kemajuan PVUB sangat berarti untuk kemajuan 

Indonesia. 

Malang, Mei 2021 

 

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., CA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Pendahuluan 

Dalam laporan tahunan World Economic Forum (WEF) 2019, posisi Indonesia 

dalam index persaingan global mengalami penurunan dari posisi ke-45 menjadi ke-

50.  Meskipun nilai persaingan global Indonesia tidak mengalami perubahan secara 

signifikan, progresivitas negara lain untuk menjadi lebih kompetitif menjadi penyebab 

merosotnya posisi global Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa negara-negara di 

dunia melakukan berbagai program untuk meningkatkan daya saingnya. Untuk 

meningkatkan daya saing global, pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 dirancang 

untuk untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya 

saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. 

Berbagai permasalahan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di Indonesia 

salah satunya adalah peningkatan jumlah pengangguran. Pada tahun 2019 sedikitnya 

6,82 juta orang berstatus sebagai pengangguran. Ditambah lagi pada tahun 2020, 

adanya pandemi Covid-19 yang menjadi pandemi global menyebabkan peningkatan 
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jumlah pengangguran sebanyak 9,77 juta orang. Hal tersebut mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan menurun. Dengan adanya 

perkembangan pesat dunia saat ini, maka SDM Indonesia haruslah memiliki nilai 

keunggulan dan mampu bersaing di dunia internasional sehingga berbagai permasalahan 

terkait dengan hal tersebut akan mampu diatasi. 

Salah satu institusi yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan 

Indonesia dalam bidang SDM adalah Perguruan Tinggi (PT).  Melalui misi Tridharmanya, 

PT diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan SDM yang unggul. Dalam rangka 

mencapai visi ini Perguruan Tinggi menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan, 

termasuk di dalamnya jenis pendidikan vokasional.  Berkomitmen untuk berkontribusi 

menghasilkan SDM unggul melalui berbagai jenjang dan jenis pendidikannya, Universitas 

Brawijaya (UB) sebagai salah satu perguruan tinggi besar dan terkemuka di Indonesia 

memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan kualitas SDM bangsa. Untuk itu 

selain mengembangkan pendidikan tinggi akademik, UB juga mengembangkan 

Pendidikan tinggi vokasi dengan berbagai program studinya. Secara khusus untuk 

menjaga kelangsungan dan memfokuskan pengembangan Pendidikan vokasi, UB 

mendirikan unit kerja tersendiri setingkat fakultas. Pendidikan Vokasi UB sebagai satuan 

kerja akademik memiliki peran untuk menyelenggarakan secara khusus kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi di UB pada jenis pendidikan vokasional.  

Salah satu upaya besar penguatan SDM Indonesia diarahkan pada pemampuan 

kemandirian dalam berusaha. Selain itu menjadikan generasi muda Indonesia tumbuh 

menjadi wirausaha merupakan langkah strategik mencapai kemajuan bangsa untuk 

setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Pada tahun 2020 wirausahawan Indoensia masih 

sebesar 3,47 persen, dan Pemerintah menargetkan wirausahawan Indonesia tumbuh 

menjadi 4 persen pada tahun 2024. Peningkatan jumlah wirausahawan ini dapat dipacu 

pada berbagai sektor perekonomian. Selaras dengan relatif mudahnya untuk masuk dan 

juga potensi berkembangnya menjadi wirausahawan baru bagi generasi muda pada 
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umumnya, maka subsektor ekonomi kreatif menjadi sangat menarik untuk 

dikembangkan. Subsektor ini berkembang pesat dengan total kontribusi terhadap PDB 

mencapai 7,28 persen pada tahun 2020. Subsektor ini merupakan konsep era ekonomi 

baru yang mengidentifikasikan informasi dan kreativitas dengan banyak mengandalkan 

ide-ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi paling utama.  

Hal di atas bagi generasi muda (milineal) sangat potensial untuk dikembangkan. 

Berdasar situasi di atas, ke depan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif akan menjadi 

arus bisnis utama SDM Indonesia. Untuk itu maka perkembangannya harus ditunjang 

oleh penguatan bidang bisnis lainnya, khususnya di bidang jasa. Bidang-bidang bisnis ini 

pun semakin pesat perkembangannya karena adanya perkembangan pesat pada bidang 

teknologi informasi.  

Sebagai suatu institusi pendidikan yang harus berkontribusi aktif terhadap 

perkembangan masyarakat, maka Pendidikan Vokasi UB mengusung karakter 

kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dan bisnis sebagai unsur pentingnya dalam 

membentuk SDM unggul.  Ini diyakini akan menjadi kontribusi besar bagi kemajuan 

Indonesia. Dalam posisi itulah Pendidikan Vokasi berada dan berkembang di UB. 

Dalam rangka mencapai keberhasilan penyelenggaraan kegiatannya Pendidikan 

Vokasi UB menyusun rencana strategis 2021-2025 sebagai pedoman pemetaan posisi dan 

arah pengembangan pendidikan Vokasi UB dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 

Penyusunan rencana strategis 2021-2025 melibatkan berbagai stakeholder, baik secara 

internal (pimpinan dan menejemen menengah) maupun secara eksternal (dunia usaha 

dan dunia industri) agar diperoleh perspektif yang komprehensif dan menimbulkan sense 
of belonging.  Untuk memperoleh gambaran yang nyata dalam menyusun  rencana 

strategis, berbagai kondisi ekternal yang mempengaruhi keberadaan Pendidikan Vokasi 

UB, meliputi: adanya wabah Covid 19, akselerasi adopsi IT dalam berbagai aspek 

kehidupan, regulasi pemerintah di bidang pendidikan (terkhusus Pendidikan Tinggi 

Vokasi), serta transisi UB dari Badan Layanan Umum (Umum) menjadi Perguruan Tinggi 
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Negeri Berbadan Hukum  (PTNBH), maupun kondisi internal, yang meliputi: Tata kelola 

organisasi, Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fasilitas pendidikan 

menjadi bahan analisis mendalam. 

Dengan adanya rencana strategis Pendidikan Vokasi UB 2021-2025 diharapkan 

Pendidikan Vokasi UB dapat berbenah dan mengalami perkembangan berkelanjutan 

sehingga bisa berkontribusi baik bagi Universitas Brawijaya dan Pendidikan nasional pada 

umumnya.   

 

1.2 Landasan Penyusunan  

Rencana Strategis Pendidikan Vokasi UB 2021-2025 merupakan perwujudan dari 

penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor a30 1);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);  

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336);  

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan;  

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 

2020-2024. 

10. Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2020-2024 

11. Surat Keputusan Direktur Vokasi Nomor: 714/UN10.15/TU/2021 tentang 

pembentukan tim Penyusunan Renstra Vokasi 2021-2025. 

 

1.3 Sistematika Penyusunan  

Rencana Strategis Pendidikan Vokasi UB 2021-2025 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN VOKASI UB 

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN  

BAB IV ANALISIS SWOT 

BAB V RENCANA STRATEGIS 

BAB VI PENUTUP  

 

 

  



 

 

  8 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN VOKASI UB 
  

2.1 Sejarah dan Gambaran Organisasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi (dahulu: program pendidikan non gelar) telah 

dilaksanakan di Universitas Brawijaya 38 tahun yang lalu tepatnya tahun 1979 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Nomor: 052/DJ/Kep/1982 tanggal 17 November 1982 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Diploma pada Universitas/Institut Negeri di mana Universitas Brawijaya 

menyelenggarakan Program Diploma Sekretaris dan Akuntansi yang berlaku surut sejak 

tahun 1979. Selanjutnya pada tahun 1982 Universitas Brawijaya menyelenggarakan 

Program Pendidikan Diploma I sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Direktorat 

Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia dengan Universitas 

Brawijaya terkait dengan kebutuhan akan tenaga ahli pratama dibidang Penyuluhan 

Perkebunan, maka berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SK/1982 dan atas 

dasar Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Direktorat 

Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor: 1076/PT13.34/O.06/82 dan 

Nomor:K.B.860/8.299 tertanggal 19 Agustus 1982 dibentuklah suatu program pendidikan 

keahlian di bidang Penyuluhan Perkebunan yang kemudian menjadi Diploma I (Ahli 

Pratama, A.P). Sesuai dengan kompetensi keilmuannya, program ini dipercayakan untuk 

diselenggarakan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 

Mahasiswa yang dididik untuk program ini dipersyaratkan sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Pertanian dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk 

angkatan pertama telah dididik sebanyak 90 orang yang berasal dari beberapa Unit 

Pelaksanana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pertanian. Penyelenggaraan 

program  ini berlangsung sampai dengan angkatan ke III karena Departemen Pertanian 
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telah menganggap program ini berhasil dan PNS yang akan ditingkatkan kemampuannya 

telah habis. Program pendidikan ini di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya dikenal dengan Program Kependidikan Keahlian Pertanian (D-III KKP) 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian 

Nomor:060/PT13.4/SK/1987. 

Pada tahun-tahun berikutnya permintaan masyarakat terhadap tenaga lulusan 

program diploma ini meningkat, sehingga Universitas Brawijaya merespon keinginan 

masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya SK Dirjen DIKTI Nomor: 052/DJ/KEP/1982 

tanggal 17 Nopember 1982 tentang Program D-III Akuntansi. Berdasarkan instruksi 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5/U/1984 tanggal 31 Juli 1984 tentang 

Pendidikan Perkoperasian di mana Universitas Brawijaya ditunjuk untuk 

menyelenggarakan Program D-III Perkoperasian, sehingga pada tahun 1984 dibuka 

Program Diploma III Perkoperasian yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. Tujuan dari program diploma ini adalah untuk mendidik tenaga-tenaga ahli 

yang berkompeten dalam menggerakan masyarakat untuk memahami pentingnya 

berkoperasi. Secara berurutan penyelenggaraan program diploma di Universitas 

Brawijaya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam Tabel 1.1. 

Untuk penyempurnaan penyelenggaraan program diploma tersebut, maka pada 

tanggal 17 Maret 1990 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan 

Nasional mengukuhkan program diploma tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 14/DIKTI/Kep/1990 tentang 

Pembentukan Program Diploma III Produksi Tanaman yang pada hakekatnya 

menyatukan program Diploma III Perkebunan dan Program Diploma III Pertanian. Pada 

tanggal 27 Mei 1997 Fakultas Peternakan berinisiatif untuk memberikan peluang kepada 

masyarakat luas membuka Program Diploma III Peternakan sebagaimana tercantum 

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 126/DIKTI/KEP/1997, 

pada tanggal 27 Mei 1997 Fakultas Perikanan berinisiatif untuk memberikan peluang 



 

 

  10 
 

kepada masyarakat luas membuka Program Diploma III Agribisnis Perikanan 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Nomor : 127/DIKTI/KEP/1997. 

Untuk memberikan peluang kepada Fakultas lain di lingkungan Universitas 

Brawijaya maka pada tanggal 24 November 1997 Fakultas Ekonomi membuka dan 

menyelenggarakan Program D-III Perpajakan yang kemudian ditambah dengan Program 

D-III Keuangan dan Perbankan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 87/DIKTI/Kep/1998 tanggal 3 Desember 1998.  

Tabel 1. Sejarah Penyelenggaraan Program Diploma di Universitas Brawijaya 

No 
Nomor Surat Keputusan/ 

Undang-Undang 
Tanggal Perihal 

1 052/DJ/KEP/1982 17 November 1982 Penyelenggara Diploma 

III Sekretaris  

2 052/DJ/KEP/1982 17 November 1982 Penyelenggara Diploma 

III Akuntansi  

3 65/SK/1982 19 Agustus 1982 Penyelenggara Diploma 

III Kependidikan 

Keahlian Pertanian 

4 5/U/1984 31 Juli 1984 Penyelenggara Diploma 

III Perkoperasian 

5 14/DIKTI/Kep/1990 17 Maret 1990 Penyelenggara Diploma 

III Produksi Tanaman  

6 127/DIKTI/KEP/1997 27 Mei 1997 Penyelenggara Diploma 

III Agribisnis Perikanan 

7 126/DIKTI/KEP/1997 27 Mei 1997 Penyelenggara Diploma 

III Peternakan 
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No 
Nomor Surat Keputusan/ 

Undang-Undang 
Tanggal Perihal 

8 443/DIKTI/KEP/1997 24 November 1997 Penyelenggara Diploma 

III Perpajakan 

9 87/DIKTI/KEP/1998 03 Desember 1998 Penyelenggara Diploma 

III Keuangan dan 

Perbankan 

10 230/Dikti/Kep/1999 18 Mei 1999 Penyelenggara Diploma 

III Agribisnis Pertanian 

11 470/DIKTI/KEP/1999 07 Agustus 1999 Penyelenggara Diploma 

III Analisis Kimia 

12 84/DIKTI/KEP/1999 25 Maret 1999 Penyelenggara Diploma 

III Teknologi Informasi 

& Komputer 

13 84/DIKTI/KEP/1999 25 Maret 1999 Penyelenggara Diploma 

III Manajemen 

Informatika 

14 148/DIKTI/KEP/1999 02 April 1999 Penyelenggara Diploma 

III Pariwisata & 

Perhotelan 

15 316/DIKTI/KEP/2000 09 Juli 2000 Penyelenggara Diploma 

III Bahasa Inggris 

16 3861/DIKTI/KEP/2007 20 November 2007 Penyelenggara Diploma 

III Bahasa Perancis 

17 2296/DIKTI/KEP/2007 11 Oktober 2007 Penyelenggara Diploma 

III Bahasa Jepang 
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No 
Nomor Surat Keputusan/ 

Undang-Undang 
Tanggal Perihal 

18  25-26 Februari 

2009 

Hasil Rembuk Nasional 

tentang Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran 

di Fakultas yang 

Bertitik Tolak pada 

Pendidikan Akademik 

dan Profesi 

19 246A/SK/2009 24 Juni 2009 Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Program Diploma di 

bawah Pendidikan 

Vokasi 

20 148/DIKTI/KEP/1999 2 April 1999 Usaha Wisata 

21 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang 

Perguruan Tinggi  

10 Agustus 2012 Pasal 33 (2) : Program 

studi diselenggarakan 

atas Menteri setelah 

memenuhi persyaratan 

minimum akreditasi. 

Pasal 97 (1) : izin 

pendirian perguruan 

Tinggi dan izin 

penyelenggaraan 

pendidikan yang sudah 
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No 
Nomor Surat Keputusan/ 

Undang-Undang 
Tanggal Perihal 

diterbitkan tetap 

berlaku 

22 086/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-

III/II/2013 

21 Februari 2013 Akreditasi Program 

Studi Keuangan 

Perbankan 

23 086/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-

III/II/2013 

21 Februari 2013 Akreditasi Program 

Studi Usaha Perjalanan 

Wisata 

24 116/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-

III/IV/2013 

12 April 2013 Akreditasi Program 

Studi MITEK 

25 178/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-

III/VIII/2013 

30 Agustus 2013 Akreditasi Program 

Studi Kesekretariatan 

26 53/KPT/I/2016 20 Januari 2016 Sarjana Terapan 

Manajemen Perhotelan 

27 1411/64/KL/2016 14 Juli 2016 Sarjana Terapan 

Desain Grafis  

28 1012/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-

III/IV/2018 

10 April 2018 Akreditasi Program 

Studi Teknik Komputer 

29 1805/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-

III/V/2019 

28 Mei 2019 Akreditasi Program 

Studi Kesekretariatan 

30 1236/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-

III/IV/2019 

30 April 2019 Akreditasi Program 

Studi Keuangan dan 

Perbankan 
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No 
Nomor Surat Keputusan/ 

Undang-Undang 
Tanggal Perihal 

31 1419/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-

IV/V/2019 

7 Mei 2019 Akreditasi Program 

Studi Desain Grafis 

32 2279/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-

IV/VII/2019 

9 Juli 2019 Akreditasi Program 

Studi Manajemen 

Perhotelan 

 

Dalam perkembangannya, ternyata penyelenggaraan program D-III di Universitas 

Brawijaya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat yang disetujuinya usulan 

penyelenggaraan program D-III Agribisnis Pertanian pada tanggal 18 Mei 1999 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Nomor: 230/DIKTI/KEP/1999. Pada bulan Maret 1999 Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk 

mendalami dalam Bidang Keahlian Manajemen Informatika dan Teknik Komputer 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Nomor: 84/DIKTI/KEP/1999, pada tanggal 25 Maret 1999. Pada bulan Agustus 1999 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berinisiatif untuk memberikan peluang 

kepada masyarakat luas untuk mendalami bidang keahlian analisis kimia sebagaimana 

tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 

470/DIKTI/KEP/1999, pada tanggal 7 Agustus 1999. 

Dengan gencarnya pemerintah Indonesia menawarkan wisata manca negara 

untuk berkunjung ke Indonesia melalui program “Visit Indonesia Year 2000” maka 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengantisipasi program tersebut 

dengan membuka Program D-III Pariwisata dan Perhotelan sebagaimana yang tercantum 

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 

148/DIKTI/KEP/1999, pada tanggal 2 April 1999. Terkait dengan program “Visit 
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Indonesia Year 2000” yang sangat terkait dengan program tersebut adalah 

penguasaan bahasa asing bagi masyarakat Indonesia, maka pada tanggal 9 Juli 2000 

Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program D-III Bahasa Inggris sebagaimana 

tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 

316/DIKTI/KEP/2000, yang kemudian diikuti penyelenggaraan Program D-III Bahasa 

Jepang dan D-III Bahasa Perancis sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2296/DIKTI/KEP/2007 tanggal 11 Oktober 

2007 dan Nomor: 3861/DIKTI/KEP/2007 tanggal 20 November 2007. 

Dalam perjalanannya, penyelenggaraan program-program diploma di Universitas 

Brawijaya mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika kebutuhan permintaan pasar 

tenaga kerja. Pada akhirnya perjalanan program diploma di Universitas Brawijaya 

mengalami perubahan mendasar, berdasarkan arahan Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi pada “rembuk nasional” tahun 2009 yang menekankan agar fakultas lebih fokus 

kepada penyelenggaraan akademik yang terdiri atas: Program Sarjana (S1), Program 

Magister (S2) dan Program Doktor (S3), sehingga lulusannya menjadi ilmuwan/pakar 

dapat dijamin berkualitas. Oleh karena itu penyelenggaraan Program Diploma I, Diploma 

II, Diploma III, Sarjana Terapan dan program lanjutannya sebaiknya tidak 

diselenggarakan oleh Fakultas, tetapi dikelola secara terpusat oleh unit pelaksana 

tersendiri di bawah koordinasi Rektor. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin baku mutu 

penyelenggaraan program diploma yang selama ini diselenggarakan di beberapa fakultas, 

maka melalui Peraturan Rektor Nomor: 246A/SK/2009 tanggal 24 Juni 2009 Universitas 

Brawijaya mengambil kebijakan bahwa penyelenggaraan Program Diploma I, II, III, dan 

Sarjana Terapan diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Universitas yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Pendidikan Vokasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan 

Rektor Universitas Brawijaya. 
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Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,Program 

Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya memberikan gelar/sebutan kepada lulusan 

Diploma I adalah Ahli Pratama (A.P), Diploma II adalah Ahli Muda (A.Ma), Diploma III 

adalah Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.Tr.).  

Berdasarkan Undang-undang Tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 

Pasal 16 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi 

program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan 

tertentu sampai program sarjana terapan” maka Program Pendidikan Vokasi Universitas 

Brawijaya pada tahun 2016 menyelenggarakan program Sarjana Terapan, yaitu Sarjana 

Terapan Manajemen Perhotelan. Disusul kemudian pada tahun 2017 menyelenggarakan 

Sarjana Terapan Desain Grafis. Sampai dengan tahun 2021, Pendidikan Vokasi UB 

memiliki 3 program diploma III dan 2 program sarjana terapan yaitu: 

1. Diploma III Administrasi Bisnis (d.h. Diploma III Kesekretariatan) 

2. Diploma III Teknologi Informasi 

3. Diploma III Keuangan dan Perbankan 

4. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan 

5. Sarjana Terapan Desain Grafis 

Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja, terdapat bagian yang mengatur tentang ketentuan peralihan terdapat pada 

pasal 625 yaitu penyesuaian susunan organisasi Pendidikan Vokasi dilakukan setelah 

Peraturan ini ditetapkan. Sejak Agustus 2018, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 57 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja, 5 (lima) Program Studi yang ada di bawah Pendidikan 

Vokasi UB berada di bawah naungan Fakultas. Adapun untuk Program Studi D-III 

Administrasi Bisnis dan D-IV Manajemen Perhotelan berada di bawah Fakultas Ilmu 

Administrasi, Program Studi D-III Keuangan dan Perbankan berada di bawah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D-III Teknologi Informasi berada di bawah Fakultas 
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Ilmu Komputer dan Program Studi D-IV Desain Grafis berada di bawah Fakultas Teknik. 

Namun secara pengelolaan tetap dilakukan secara mandiri dalam Pendidikan Vokasi UB 

yang dipimpin oleh seorang direktur, dan 3 wakil direktur yaitu wakil direktur bidang 

akademik, wakil direktur bidang administrasi umum dan keuangan, dan wakil direktur 

bidang kemahasiswaan dan alumni. 

 

2.2 Visi Pendidikan Vokasi UB 

Visi Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah “Menjadi pendidikan tinggi 

vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang 

ekonomi kreatif dan bisnis.” 

 

2.3 Misi Pendidikan Vokasi UB 

Misi dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sesuai dengan prinsip good 
governance pada pendidikan tinggi dengan reputasi internasional; 

2. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan fokus pada pembangunan manusia 

yang berkarakter mulia, berkeahlian dan kompeten selaras dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan mengembangkan potensi pendidik 

dan peserta didik sehingga memperoleh keahlian dan kompetensi yang selaras 

dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pada umumnya; 

4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri 

dan masyarakat.  
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5. Melakukan hilirisasi produk-produk inovasi sivitas akademika yang menunjang 

pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, khususnya di 

bidang ekonomi kreatif dan bisnis.  

 

2.4 Tujuan Pendidikan Vokasi UB 

Tujuan dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien, akuntabel dan berintegritas dalam 
memberikan pelayanan terbaik; 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan yang 

bertaqwa, cerdas, kreatif, adaptif, inovatif dan kompetitif serta percaya diri untuk 
berikhtiar menuju sukses dalam kehidupan; 

3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dari inovasi dan kreatifitas 

SDM yang berkemampuan andal (high skilled & know how) yang terekspose baik 
di masyarakat akademik maupun dunia usaha dan dunia industri;  

4. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;  
5. Menguatkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi pemerintahan 

maupun swasta dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi. 

 

2.5 Sasaran Pendidikan Vokasi UB 

1. Terlaksananya tata pamong yang berkualitas dengan peningkatan sistem 
penjaminan mutu dalam pengelolaan institusi; 

2. Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat luas; 

3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi lulusan yang mampu berwirausaha, mudah 
diterima dunia kerja dan dunia industri, atau melanjutkan studi pada jenjang 

Pendidikan yang lebih tinggi; 
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4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia baik dosen, tenaga kependidikan 

maupun mahasiswa sesuai kompetensinya di tingkat nasional maupun 
internasional; 

5. Meningkatnya ekspose karya terapan inovatif dan kreatif dosen maupun 

mahasiswa melalui berbagai media publikasi serta hilirasinya untuk kemaslahatan; 
6. Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada berbagai 

media publikasi karya ilmiah; 
7. Menguatnya jalinan sinergi antara pendidikan vokasi dengan berbagai pihak dalam 

mengakselerasi pemajuan pendidikan, menghasilkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terapan serta keterserapan lulusan. 
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan di bidang ekonomi kreatif dan bisnis 

yang bersesuaian dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri. 

 

2.6 Strategi pencapaian 

1. Penguatan kelembagaan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala 
2. Penguatan kelembagaan melalui perekrutan dosen yang relevan dengan 

kebutuhan lembaga 

3. Penguatan kelembagaan melalui penyiapan dan mengikutsertakan dosen dalam 
sertifikasi professional 

4. Penguatan akses terhadap sumber informasi yang relevan dengan keilmuwan 

melalui pemutakhiran literature buku, jurnal dll 
5. Penguatan daya saing lulusan yang memiliki jiwa kewirausahan melalui monitoring 

dan evaluasi proses pembelajaran secara berkesinambungan 

6. Penguatan kapasitas individu lulusan melalui pengembangan hard and soft skill. 
Misalnya dengan pembekalan ketrampilan abad 21 

7. Melaksanakan pelatihan pemutakhiran teknologi dan dituangkan dalam 
pemutakhiran kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 
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8. Program kerjasama dengan dengan PT/lembaga profesi yang lain dalam skala 

nasional maupun internasional 
9. Pembukaan program studi baru yang mendukung pengembangan bidang ekonomi 

kreatif dan bisnis  
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BAB III 

ANALISIS LINGKUNGAN PENDIDIKAN VOKASI UB 

 
3.1 Analisis Faktor-Faktor Internal 

Berdasarkan kondisi lingkungan di Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya 

terutama untuk seluruh aspek-aspek internal maka dapat diketahui kondisi umum internal 
sebagai berikut: 

1. Pendidikan Vokasi UB memiliki 23 orang dosen dengan kualifikasi yang memadai dan 
jenjang studi terakhir adalah magister, 2 orang dosen bergelar doctor, dan 84 dosen 

praktisi (dosen LB). Pendidikan Vokasi memiliki perencanaan sumber daya manusia 

yaitu mendorong tenaga pendidik yang bergelar Magister untuk segera studi lanjut. 
Pada tahun 2021 ini terdapat 5 (lima) orang tenaga pendidik menempuh studi lanjut 

pada jenjang Doktor (S-3). 
2. Pendidikan Vokasi UB didukung sarana dan prasarana Pendidikan tinggi yang 

memadai dan juga didukung resource sharing dibawah pengelolaan Universitas. 
Fasilitas yang tersedia adalah dua gedung di Jalan Veteran dan satu gedung di UB 

dieng, buku dan literatur yang memadai, akses pada artikel jurnal ilmiah bereputasi 

internasional maupun nasional, ruang kelas yang mencukupi, laboratorium namun 
belum mewakili seluruh program studi yang ada, ruang dosen, kegiatan 

kemahasiswaan yang mampu mendorong soft skills mahasiswa. 
3. Pendidikan Vokasi UB didukung oleh anggaran dana yang bersumber dari Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memadai dan dapat digunakan untuk 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu proses belajar mengajar, 
serta pelaksanaan kegiatan yang dapat mengembangkan keilmuan serta soft skill 

mahasiswa.Selain itu, tenaga pendidik berkesempatan untuk melaksanakan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan yang disediakan oleh 
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Pendidikan Vokasi, maupun hibah kompetisi penelitian yang disediakan oleh 

Universitas Brawijaya. 
4. Kondisi internal Pendidikan Vokasi UB yang cukup kondusif dengan interaksi antar 

civitas akademika yang sangat baik. Hal ini tercermin dalam budaya kolektif kolegial 

dalam setiap kegiatan, serta tenaga pendidik memiliki otonomi akademis dalam 
membangun jejaring Kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, maupun pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik maupun 
mahasiswa. 

5. Program studi yang telah terakreditasi BAN PT, program studi D-III Keuangan dan 

Perbankan terakreditasi A, 3 buah program studi yaitu D-III Kesekretariatan (a.k.a 
Administrasi Bisnis), D-IV Manajemen Perhotelan, D-IV Desain Grafis terakreditasi B, 

sedangkan program studi D-III Teknologi Informasi masih terakreditasi C. 

6. Adanya ketidaksesuaian sertifikat akreditasi program studi D-III Administrasi Bisnis 
yang dulunya bernama D-III Kesekretariatan. 

7. Pada kegiatan di bidang akademik masih baru menerapkan penggunaan aplikasi 
online sehingga masih banyak kendala yang harus dibenahi. Selain itu, beberapa 

bidang di Pendidikan Vokasi UB masih menggunakan system manual untuk 

pelaksanaan operasionalnya. 
8. Belum adanya SOP baku yang mendukung keseluruhan kinerja pada Pendidikan 

Vokasi UB sehingga masih banyak kendala dalam pelayanan yang diberikan kepada 

seluruh civitas akademik. 
9. Tenaga kependidikan di Pendidikan Vokasi yang jumlah dan kompetensi yang belum 

sepenuhnya setara dibandingkan dengan jumlah civitas akademika yang harus 

dilayani menyebabkan terjadinya hambatan dalam memberikan pelayanan yang 
prima. 
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10.  Penyebaran informasi pembayaran honorarium dan transparansi perhitungannya 

bagi dosen LB serta belum sepenuhnya tersampaikan menyebabkan keresahan dan 
banyaknya pertanyaan dan complain kepada pihak Pendidikan Vokasi UB. 

11. Besarnya potensi mahasiswa Pendidikan Vokasi UB yang dapat digali sehingga bisa 

memberikan penghargaan dan memperkenalkan Pendidikan Vokasi UB kepada 
masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional. 

12.  Pengelolaan Pendidikan Vokasi UB yang mandiri mendukung peningkatan kinerja 
civitas akademika tetapi secara birokrasi terkait dengan program studi masih harus 

tergantung kepada fakultas yang menaunginya. 

13.  Untuk kegiatan akademik di Pendidikan Vokasi UB belum pernah dilakukannya 
monitoring kegiatan PMP maupun evaluasi proses belajar mengajar dari dosen LB 

serta buku pedoman yang diacu sehingga terdapat beberapa permasalahan terkait 

dengan hal tersebut. Selain itu, standar program studi yang berbeda-beda. 

14. Pembelajaran yang lebih menekankan kepada praktik dibandingkan teori berpotensi 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa tetapi perlu dikelola dengan lebih baik 

dan penyeragaman standar RPS sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan 

akan sesuai dengan target yang diharapkan. 

15. Jaringan kerja sama yang luas, untuk meningkatkan kualitas lulusan. 
16. Partisipasi dosen maupun mahasiswa terhadap penggunaan teknologi informasi dalam 

menunjang proses belajar mengajar sangat tinggi. 

17. Motivasi tinggi dalam pengembangan satuan kerja dengan upaya pembukaan 
program studi baru dan peningkatan jenjang DIII menjadi sarjana terapan. 

18. Media promosi yang digunakan meliputi media cetak dan elektronik dengan 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

19. Pengembangan mutu kegiatan non akademik mahasiswa dengan meningkatnya 

jumlah dan mutu perolehan dalam kejuaran ilmiah, olahraga dan seni 

20. Kerjasama sertifikasi dengan pihak LSP, BNSP, ataupun asosiasi 



 

 

  24 
 

21. Keterlibatan mahasiswa dalam banyak aktivitas seperti penelitian dosen, lomba karya 

ilmiah menjadi faktor penting bagi terselenggaranya program 

22. Telah cukup banyak para alumni dan tersebar di hampir setiap provinsi dan lapangan 

kerja para alumni yang semakin luas dan cukup bergengsi 

23. Pengiriman secara rutin tenaga akademik maupun administratif dalam mengikuti 

workshop/diklat/kursus yang sesuai dengan bidang, minat dan kemampuannya dalam 

upaya peningkatan pengembangan karakter (character building) dan meningkatkan 

mutu 

24. Telah terbentuk tim Penjaminan Mutu tingkat Satuan kerja yang meliputi Gugus 

Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Jaminan Mutu (UJM) 

25. Tingkat pendidikan kebanyakan tenaga administrasi kurang mempu mengimbangi 

tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang baik terhadap dosen, 

mahasiswa dan masyarakat (kecepatan, ketepatan dan kualitas) 

26. Beberapa dosen mendapat beban tugas di luar bidang akademik yang cukup tinggi 

sehingga mengurangi potensi tenaga akademik untuk meraih program penelitian 

kompetisi tingkat nasional maupun internasional 

27. Evaluasi internal yang belum maksimal 

28. Lemahnya integrasi dan koordinasi dalam jangka panjang akan melemahkan 

kemampuan perencanaan yang akurat dan terukur 

 

3.2 Analisis Faktor-Faktor Eksternal 

Berdasarkan kondisi lingkungan di Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya untuk 

aspek eksternal diketahu sebagai berikut: 

1. Adanya direktorat jenderal khusus yang mewakili vokasi sehingga berpeluang 

memberikan kebijakan yang sesuai dan sejalan dengan cita-cita Pendidikan Vokasi 

UB. 
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2. Banyaknya kerjasama yang dilakukan Pendidikan Vokasi UB dengan IDUKA 

sehingga dapat berpotensi untuk pengembangan keseluruhan aspek terutama 

bidang akademik. Serta dapat meningkatkan peluang kerjasama baik secara 

nasional maupun internasional.  

3. Adanya transisi UB menuju PTN BH sehingga akan menguntungkan bagi 

pengelolaan Pendidikan Vokasi UB kedepannya. 

4. Banyaknya potensi program studi yang ada dan pengembangannya secara nyata 

sehingga akan lebih mudah untuk diterima oleh IDUKA. 

5. Sertifikasi kompetensi yang terbuka lebar dapat memberikan keuntungan bagi 

lulusan Pendidikan Vokasi UB untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

bidangnya serta luasnya kesempatan untuk berwirausaha. 

6. Kesempatan pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian dari pihak eksternal 

yang luas namun belum bisa direspon secara menyeluruh oleh dosen dikarenakan 

kendala jabatan fungsional. 

7. Program pengembangan SDM banyak yang ditawarkan baik oleh pemerintah 

maupun swasta. 

8. Banyaknya program studi sejenis di Indonesia sehingga harus meningkatkan ciri 

khas dan kekuatan agar bisa bersaing secara global. 

9. Ilmu pengetahuan yang diajarkan ke mahasiswa mempunyai keunikan tersendiri 

dimana porsi praktik lebih besar dibandingkan teori 

10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga akses informasi dapat 

dilakukan dengan mudah, cepat, dan tidak terbatas 

11. Undang-undang Sisdiknas, produk hukum dan perundangan pemerintah akan 

mengubah struktur, manajemen, dan etos kerja sehingga lembaga ke depannya 

akan menjadi lebih professional 



 

 

  26 
 

12. Sistem informasi tingkal global, nasional maupun regional yang makin berkembang 

sangat mendukung terhadap kemungkinan akses informasi ke dan dari satuan 

kerja 

13. Masih terbukanya kesempatan membangun jaringan komunikasi dan interaksi 

dengan alumni, akademisi dan stakeholder 

14. Makin banyaknya lembaga penyedia beasiswa baik lembaga pemerintah maupun 

non-pemerintah 

15. Tawaran berbagai lomba seni, olah raga dan lomba kerokhanian baik tingkat 

nasional, regional bahkan internasional 

16. Mulai tumbuhnya kerjasama satuan kerja dengan instansi lain (pemerintah dan 

industri) baik dalam negeri maupun luar negeri 

17. Persaingan kerja lulusan yang semakin ketat terutama pada era global, bukan 

hanya dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing 

18. Sebagian masyarakat cenderung ke kampus rakyat yang murah dan masih resisten 

terhadap biaya tinggi yang harus ditanggung pada penyelenggaraan pendidikan 

tinggi 

19. Pasar kerja yang menuntut tenaga kerja dengan kualifikasi yang makin tinggi, dan 

banyaknya tenaga lulusan luar negeri yang masuk ke Indonesia merupakan hal 

yang harus di antisipasi oleh semua perguruan tinggi di Indonesia umumnya dan 

khususnya Pendidikan Vokasi 

20. Semakin besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengembangandan operasional 

sarana dan prasarana Pendidikan 

21. Mahasiswa dan mitra kerja yang semakin menuntut layanan yang optimal 

22. Integrasi dan koordinasi yang kurang baik akan melemahkan kemampuan 

perencanaan yang akurat dan terukur serta berkualitas sehingga program kerja 

dari setiap unit kegiatan tidak mencerminkan dan mendukung visi dan misi secara 

keseluruhan 
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23. Pasar kerja yang semakin sempit serta tingkat pengangguran yang semakin tinggi 
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BAB IV 

ANALISIS SWOT LINGKUNGAN PENDIDIKAN VOKASI UB 

 
4.1 Analisis SWOT 

Berdasarkan kondisi dan situasi di Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, maka 

disusun analisis Strengts, Weakness, Opportunity, and Threats (SWOT) yang dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis SWOT Pendidikan Vokasi 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

Dosen sudah berpendidikan minimal S2 Jumlah dosen S3 masih rendah 

Dukungan pimpinan untuk melanjutkan 

studi S3 sangat besar 

Masih banyak dosen yang memiliki jabatan 

fungsional tenaga pengajar 

Dosen masih relative usia muda dengan 

semangat kerja dan berkembang yang 
baik. 

Jumlah publikasi dosen yang masih rendah 

Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan 

universitas untuk pengembangan 

pendidikan vokasi.  

Belum adanya sistem penjaminan mutu 

yang terlaksana dengan baik 

Adanya Kerjasama dengan pihak IDUKA 
yang mendukung kegiatan perkuliahan 

dan pendalaman materi praktis 

Pemanfaatan sistem informasi online yang 
belum efektif dalam mendukung kegiatan 

operasional 

Memiliki dosen praktisi yang sudah 

berpengalaman di bidangnya 

Kurangnya jumlah tenaga pendidik dan 

kependidikan bila dibandingkan dengan 
jumlah total mahasiswa  
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Pendanaan kegiatan operasional yang 
memadai. 

Kurangnya fasilitas pembelajaran, fasilitas 
pendukung kegiatan kemahasiswaan dan 

fasilitas kerja dosen dan tendik. 
 

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 

Animo masyarakat untuk menempuh 
Pendidikan di bidang kevokasian yang 

semakin meningkat 

Banyaknya program studi yang sama di 
sekolah vokasi lain. 

Sarana ekpose dan publikasi karya ilmiah 

dan karya terapan yang semakin banyak. 

Cepatnya pengembangan kuantitas dan 

kualitas pendidikan vokasi pada perguruan 
tinggi lain (khususnya PTNBH). 

Adanya beasiswa yang ditawarkan 

pemerintah baik bagi dosen maupun 

mahasiswa 

Kualitas lulusan di perguruan tinggi lain, 

khususnya PT luar negeri, semakin baik. 

Dibentuknya direktorat jendral Pendidikan 
vokasi yang memberikan dukungan 

terhadap Pendidikan Vokasi di UB 

Semakin besarnya persaingan untuk 
publikasi ilmiah. 

Terbukanya peluang pengembangan dan 

pendirian program studi baru yang 

dibutuhkan dunia usaha dan dunia 
industri. 

Kualitas pembelajaran dan sarana 

prasarana yang ditawarkan di perguruan 

tinggi lain semakin baik. 

Media promosi Pendidikan Vokasi semakin 

banyak. 

Tuntutan peningkatan kompetensi dan 

kepemilikan sertifikat kompetensi dosen 

dan lulusan yang semakin besar. 

Banyaknya tawaran kerjasama dari mitra 
pendidikan dan mitra industri untuk 

berkolaborasi. 

Standar IDUKA terhadap kualitas lulusan 
semakin tinggi. 
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4.2 Posisi dan Strategi Organisasi Pendidikan Vokasi 

  Sejak Agustus 2018, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja, 5 (lima) Program Studi yang ada di bawah Pendidikan Vokasi berada di bawah 

naungan Fakultas. Adapun untuk Program Studi DIII Kesekretariatan (saat ini: DIII 

Administrasi Bisnis) dan DIV Manajemen Perhotelan berada di bawah Fakultas Ilmu 

Administrasi, Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan berada di bawah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Teknik Komputer (saat ini: DIII Teknologi 

Informasi) berada di bawah Fakultas Ilmu Komputer sedangkan DIV Desain Grafis berada 

di bawah Fakultas Teknik. Struktur organisasi per Program Studi berdasarkan Peraturan 

Rektor tersebut terlihat pada gambar 1 - 4. 

 

Gambar 1. Posisi Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan pada 

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai Peraturan 

Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018  
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Gambar 2. Posisi Program Studi Diploma III Kesekretariatan (saat ini: DIII 

Administrasi Bisnis) dan Diploma IV Manajemen Perhotelan pada Jurusan 

Administrasi Bisnis dan Fakultas Ilmu Administrasi sesuai Peraturan Rektor 

Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018  

 

 

Gambar 3. Posisi Program Studi Diploma III Teknik Komputer (saat ini: DIII 
Teknologi Informasi) pada Jurusan Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu 
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Komputer sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 
2018  

 

 

Gambar 4. Posisi Program Studi Diploma IV Desain Grafis pada Jurusan 
Arsitektur dan Fakultas Teknik sesuai Peraturan Rektor Universitas 

Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018  
 

 Meskipun secara peraturan rektor kelima program studi yang dimiliki berada 
dibawah fakultas namun Pendidikan Vokasi UB secara de facto melakukan 

penyelenggaraan program studi tersebut secara mandiri. Seluruh kegiatan operasional 
akademik dan non akademik berlangsung secara mandiri dengan pembiayaan yang 

berasal dari PNBP Pendidikan Vokasi. Pendidikan Vokasi UB saat ini diketuai oleh seorang 

direktur dan dibantu dengan 3 orang wakil direktur yaitu wakil direktur bidang akademik, 
wakil direktur bidang administrasi umum dan keuangan, serta wakil direktur bidang 

kemahasiswaan dan alumni.  
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 Pendidikan Vokasi UB dapat menetukan jumlah kuota mahasiswa yang akan 

diterima dan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan dari Pendidikan Vokasi 
tersebut. Sehingga institusi ini memiliki wewenang dan hak yang sama dengan fakultas 

lain yang ada di Universitas Brawijaya. 
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BAB V 

RENCANA STRATEGIS 

 

5.1 Visi 

Visi Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah “Menjadi pendidikan tinggi 

vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang 

ekonomi kreatif dan bisnis”. 

 

5.2 Misi 

Misi dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sesuai dengan prinsip good 
governance pada pendidikan tinggi dengan reputasi internasional; 

2. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan fokus pada pembangunan 

manusia yang berkarakter mulia, berkeahlian dan kompeten selaras dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan mengembangkan potensi 

pendidik dan peserta didik sehingga memperoleh keahlian dan kompetensi yang 

selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pada 

umumnya; 

4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri 

dan masyarakat.  

5. Melakukan hilirisasi produk-produk inovasi sivitas akademika yang menunjang 

pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, khususnya 

di bidang ekonomi kreatif dan bisnis.  
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2.4 Tujuan Pendidikan Vokasi UB 

Tujuan dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien, akuntabel dan berintegritas 

dalam memberikan pelayanan terbaik; 
2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan yang 

bertaqwa, cerdas, kreatif, adaptif, inovatif dan kompetitif serta percaya diri untuk 

berikhtiar menuju sukses dalam kehidupan; 
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dari inovasi dan kreatifitas 

SDM yang berkemampuan andal (high skilled & know how) yang terekspose baik 

di masyarakat akademik maupun dunia usaha dan dunia industri;  
4. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;  

5. Menguatkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi 
pemerintahan maupun swasta dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi. 

 

5.3 Arah, Pengembangan, dan Tahapan Pencapaian 

Sesuai dengan analisis kondisi lingkungan di Pendidikan Vokasi serta mengacu pada 

Renstra Universitas Brawijaya tahun 2020 - 2024 maka milestone Pendidikan Vokasi 

Universitas Brawijaya juga terdiri atas 4 aspek yaitu: 

I. 2021 – 2025: Pemantapan kapasitas internal  

Aspek pemantapan kapasitas internal dijabarkan menjadi 9 (sembilan) langkah yang 

mengarah pada pengembangan, yaitu: 

1. Penguatan tata kelola masa transisi PTNBH sehingga Pendidikan Vokasi menjadi 

fakultas mandiri; 

2. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesional dosen; 

3. Peningkatan rasio dosen dan mahasiswa; 
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4. Peningkatan kapasitas tendik; 

5. Penguatan sinergi internal dengan berbagai unit kerja di UB; 

6. Pengembangan kerjasama eksternal (DN/LN); 

7. Perintisan kelas kelas internasional; 

8. Peningkatan strata program studi dari D3 ke D4 (sarjana terapan);  

9. Penambanan program studi baru untuk akselerasi pertumbuhan industri kreatif; 

10. Penambahan fasilitas laboratorium; 
11. Pembangunan market place Vokasi; 

12. Peningkatan branding Pendidikan vokasi. 

 

II. 2025 – 2030: Peningkatan daya saing dan penguatan center of excellent 
ekonomi kreatif. 

Aspek peningkatan daya saing dan penguatan center of excellent ekonomi kreatif 

dijabarkan menjadi 5 (lima) langkah yang mengarah pada peningkatan, yaitu: 

1. Peningkatan jumlah dosen bergelar doktor. 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran. 

3. Pengembangan fasilitas laboratorium dan teaching factory sesuai kebutuhan di dunia 

kerja dan dunia industri; 

4. Peningkatan jumlah program studi baru di bidang ekonomi kreatif dan jasa; 

5. Pengembangan Exhibition center untuk karya inovasi dosen dan mahasiswa; 

6. Peningkatan jumlah mitra luar negeri untuk student/lecturer mobility; 

7. Penguatan fasilitasi international exposure (call for product innovation); 

8. Penyelenggaraan kelas internasional (termasuk double degree dengan PT LN) 
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III. 2030 – 2035: Penguatan hilirasi inovasi dan ekspansi center of excellent 
ekonomi kreatif 

Aspek penguatan hilirasi inovasi dan ekspansi center of excellent ekonomi kreatif 

dijabarkan menjadi 3 (tiga) langkah yang mengarah pada penguatan, yaitu: 

1. Peningkatan kualitas dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala;  

2. Peningkatan jumlah HKI, paten dari produk yang dihasilkan; 

3. Penguatan pemasaran produk inovatif secara global; 

4. Penguatan penyelenggaran kelas internasional; 

5. Peningkatan kualitas program studi berstandar internasional. 

 

IV. 2035 – 2040: Pemantapan peran agent of economy development 

Aspek pemantapan peran dijabarkan dalam beberapa langkah berikut yaitu: 

1. Peningkatan kualitas dosen dengan kualifikasi Profesor terapan; 

2. Peningkatan kualitas program studi dengan akreditasi internasional; 

3. Peningkatan kuantitas produk inovatif civitas akademika yang memiliki posisi strategis 

dalam berbagai bidang ekonomi kreatif dan bisnis;  

4. Pengembangan inkubator bisnis vokasi yang dikenal dan bersaing secara 

internasional; 

5. Peningkatan jumlah pendanaan yang bersumber dari luar mahasiswa.  

 

5.2 Kerangka Pencapaian Visi Pendidikan Vokasi UB 

  Kerangka pencapaian visi Pendidikan Vokasi UB ditunjukkan oleh Gambar 5 

dibawah ini. Kerangka pencapaian tersebut terdiri atas pengintegrasian 5 elemen 

pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan renstra UB yaitu: G (Governance), I 
(Innovation), R (Reputation), A (Alumni), F (Fund), F (Faculty), E (Efficiency).  Kelima 
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aspek pengelolaan tersebut akan bermuara pada pencapaian visi Pendidikan Vokasi  yaitu  

“Menjadi pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan 

bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif dan bisnis”. Dalam hal ini konspe 

GIRAFFE mengandung nilai-nilai dalam pengembangan Pendidikan Vokasi terutama 

untuk mencetak generasi yang unggul, mampu memiliki reputasi internasional dan 

berkarakter kewirausahaan utamanya dalam bidang ekonomi kreatif dan bisnis yang 

merupakan sektor yang universal dan sangat berkembang pesat saat ini.  

  Konsep GIRAFFE pada Pendidikan Vokasi ini dapat dijabarkan yaitu: 

1. Governance: terwujudnya system pengelolaan administrasi terintegrasi 

2. Innovation: hilirisasi produk penelitian dan peningkatan penelitian kolaboratif 

3. Reputation: program studi terakreditasi internasional dan mampu berdaya saing 

4. Alumni: mampu menghasilkan alumni yang berdaya saing 

5. Faculty: kemampuan civitas akademika untuk mandiri, otonomi dan self-directed 

6. Fund: system pengelolaan keuangan terintegrasi, transparansi dan akuntabel 

7. Efficiency: tata kelola organisasi yang efisien



 

  39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Pencapaian Visi Pendidikan Vokasi UB

Governance: 
Terwujudnya sistem 

pengolaan 
administrasi 
terintegrasi

Innovation: Hilirisasi 
produk penelitian 
dan peningkatan 

penelitian kolaboratif

Reputation: Program 
studi terkareditasi 
internasional dan 
mampu berdaya 

saing

Alumni: Mampu 
menghasilkan 

alumni yang berdaya 
saing

Faculty: 
Kemampuan civitas 
academica untuk 
mandiri, otonomi 
dan self-directed

Fund:Sistem 
pengelolaan 
keuangan 

terintegrasi, 
transparansi dan 

akuntabel

Efficiency: Tata 
kelola organisasi 

yang efisien

“Menjadi pendidikan tinggi vokasi yang 
berkarakter kewirausahaan, unggul dan 

bereputasi internasional di bidang ekonomi 
kreatif dan bisnis” 
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5.3 Tujuan Pengembangan 

  Tujuan pengembangan Pendidikan Vokasi UB adalah terwujudnya sebuah instansi 

pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkarakter 

kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif dan bisnis. 

 

5.4 Strategi Dasar Pengembangan 

  Strategi dasar pengembangan di Pendidikan Vokasi mengacu pada nilai dasar 

strategi pengembangan UB yaitu menggunakan konsep Giraffe yang terdiri atas: G 
(Governance), I (Innovation), R (Reputation), A (Alumni), F (Fund), F (Faculty), E 
(Efficiency). 
1. Governance: penyelenggaraan manajemen Pendidikan Vokasi yang kompetitif dan 

mampu memiliki daya saing. Sehingga dapat mempersiapkan seluruh aspek 

Pendidikan Vokasi untuk bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia 

industry serta dunia usaha. 

Beberapa indicator pembangunan nilai governance di Pendidikan Vokasi yaitu: 

a. Terdapat standar operasional prosedur yang jelas dan menunjang peningkatan 

performa pelayanan seluruh bagian di Pendidikan Vokasi 

b. Terwujudnya system pengelolaan administrasi terintegrasi sehingga 

mempermudah koordinasi antar masing-masing bagian 

c. Terwujudnya akuntabilitas keuangan terhadap seluruh kegiatan operasional 

Pendidikan Vokasi 

d. Terwujudnya tata Kelola tri dharma perguruan tinggi guna menyokong 

pengembangan Pendidikan Vokasi 

 

2. Innovation: Pendidikan Vokasi merumuskan nilai innovation dalam rangka 

penyelesaian masalah yang ada dilapangan dan bermanfaat bagi masyarakat guna 
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memperkuat posisi Pendidikan Vokasi. Inovasi ini juga dalam rangka keberlanjutan 

Pendidikan Vokasi di masa yang akan datang. 

Beberapa indicator pembangunan nilai innovation di Pendidikan Vokasi yaitu: 

a. Penelitian dosen diarahkan pada penyelesaian permasalahan riil sehingga dapat 

dilakukan hilirisasi produk hasil penelitian 

b. Meningkatnya jumlah HKI, paten dari produk hasil penelitian 

c. Bertambahnya jumlah penelitian kolaboratif baik dengan skala nasional maupun 

internasional 

d. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah dosen dalam rangka penguatan Pendidikan 

Vokasi di mata kalangan ilmiah 

 

3. Reputation: Pencapaian prestasi akademik dan non akademik yang akan 

meningkatkan reputasi Pendidikan Vokasi baik dalam skala nasional maupun 

internasional dalam rangka penguatan jati diri Pendidikan Vokasi. 

Indikator nilai reputation Pendidikan Vokasi yaitu: 

a. Nilai akreditasi A untuk program studi di Pendidikan Vokasi mencapai 100% 

b. Minimal 25% program studi di Pendidikan Vokasi terakreditasi internasional 

c. Meningkatnya jumlah mahasiswa inbound dan outbound 

d. Meningkatnya Kerjasama efektif dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja 

 

4. Alumni: Alumni yang dihasilkan oleh Pendidikan Vokasi memiliki jiwa entrepreneur 

sehingga siap terjun ditengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan yaitu 

dengan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan kualitas 

kegiatan pendalaman materi praktis/magang dan menambah skill lulusan yang siap 

bekerja dibuktikan dengan lulus pada kegiatan sertifikasi profesi. 

Beberapa indicator nilai alumni yaitu: 

a. 25% alumni Pendidikan Vokasi melakukan wirausaha mandiri 
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b. 100% lulusan Pendidikan Vokasi lulus dalam sertifikasi profesi 

c. 50% lulusan langsung terserap di industri, dunia usaha dan dunia kerja sebelum 

lulus 

 

5. Faculty: Sumber daya manusia akademik yang dimiliki Pendidikan Vokasi akan 

mendukung pengembangan instansi sehingga mencapai reputasi yang baik dalam 

skala nasional maupun internasional. 

Indikator nilai faculty yaitu: 

a. Dosen dengan jabatan asisten ahli mencapai 100% sedangkan lektor mencapai 

25% 

b. Rasio dosen dan mahasiswa dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada 

c. 50% dosen memiliki latar belakang Pendidikan doctor (S3) 

 

6. Fund: konsep sustainabilitas pendanaan dari hasil karya inovasi baik dosen dan 

mahasiswa. 

Indikator nilai fund ditunjukkan dengan: 

a. 90% ketepatan alokasi belanja sesuai dengan prioritas kegiatan dan objek belanja 

b. 30% rasio pendapatan PNBP Pendidikan Vokasi dari hasil kerjasama dan hilirisasi 
penelitian dengan masyarakat  

 

7. Efficiency: Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Pendidikan 

Vokasi dalam segala bidang yaitu Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Indikator nilai efficiency yaitu: 

a. 25% tingkat efisiensi sumber daya manusia yang ada di Pendidikan Vokasi 

b. Tersedianya laboratorium yang memadai untuk segala kegiatan Pendidikan Vokasi 
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5.5 Kebijakan Pengembangan 

  Kebijakan pengembangan Pendidikan Vokasi UB sesuai dengan arah kebijakan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dituangkan dalam sasaran strategis (SS), 

indikator sasaran strategis (IKSS), sasaran program (SP) dan indikator kinerja program 

(IKP), serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. 

a. Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh 
pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan 

b. Meningkatkan jumlah program studi baru dalam kerangka pengembangan center 
of excellent ekonomi kreatif 

c. Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri 

d. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri 

 

5.6 Fokus Pengembangan 

  Fokus pengembangan Pendidikan Vokasi UB yaitu menjadi instansi Pendidikan 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas. 

Kualitas produk Pendidikan Vokasi yang dimaksud yaitu daya saing mahasiswa dan 

lulusan serta daya saing produk inovasi Pendidikan Vokasi sehingga mampu terserap oleh 

pengguna, meningkatkan perkembangan ekonomi (khususnya masyarakat sekitar). 

Selain itu, peningkatan kualitas SDM baik pendidik, pengelola pendidikan, dan mahasiswa 

yang disertai dengan peningkatan sarana penunjang dalam menghasilkan produk 

Pendidikan Vokasi UB.   

Dalam pengembangannya untuk mencapai visi Pendidikan Vokasi, maka program 

studi yang ada dan dikelola oleh lembaga ini dikembangkan untuk berkontribusi aktif di 

bidang ekonomi kreatif dan bisnis. Bidang ekonomi kreatif yang saat ini menjadi sangat 

populer dan prospektif dimanfaatkan oleh Pendidikan Vokasi UB untuk membentuk 

beberapa program studi baru yang dapat berkontribusi aktif dan mampu berdaya saing 

dalam perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Bidang-bidang yang prospek 



 

 

  44 
 

untuk dikembangkan sesuai dengan pembagian sub sektor ekonomi kreatif diantaranya 

pengembang permainan, arsitektur, desain interior, music, seni rupa, desain produk, 

fashion, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan 

radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan dan aplikasi. Selain bidang ekonomi 

kreatif maka pengembangan yang sangat mungkin dilakukan oleh Pendidikan Vokasi UB 

adalah mengambil peran dalam bidang bisnis dengan membuka program studi yang 

orientasinya untuk mengisi dan berpartisipasi aktif dalam mencetak generasi penerus 

bangsa yang mampu untuk bersaing dalam dunia bisnis. 

Pengambilan peran untuk mendukung dunia bisnis sangat cocok dengan 

Pendidikan Vokasi yang lebih mengedepankan pada praktik dibandingkan dengan teori. 

Porsi kurikulum yang dibuat sangatlah mendukung terhadap pencetakan lulusan yang 

memiliki kualitas yang dibutuhkan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Terlebih 

menghadapi era society 5.0 dimana era ini mengacu pada konsep masyarakat yang 

berpusat pada manusia dan berbasis teknologi, dunia pendidikan terutama Pendidikan 

Vokasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan Vokasi yang 

bergerak dinamis akan mampu beradaptasi dengan perubahan paradigma pendidikan 

tersebut. Sehingga focus pengembagan Pendidikan Vokasi juga dititikberatkan pada 

pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan SDM. Oleh karenanya, untuk mampu 

unggul dan bersaing, maka pada tahun 2021-2025 ini perlu dilakukan peningkatan 

kualifikasi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan Kerjasama 

efektif, penyiapan fasilitas laboratorium yang mendukung teaching factory, pembukaan 

program studi baru serta inisiasi untuk pemasaran produk inovatif dari seluruh civitas 

akademika Pendidikan Vokasi UB. 

Seluruh pengembangan Pendidikan Vokasi untuk periode tahun 2021-2025 

tertuang dalam target kinerja Pendidikan Vokasi UB sesuai tabel dibawah ini. 
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TARGET KINERJA PENDIDIKAN VOKASI UB 

IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 1 Jumlah Lulusan 

Langsung Bekerja 
Program: Peningkatan 
Kinerja pengembangan 
karir dan 
kewirausahaan 
Kegiatan: 
1. Penguatan peran 
Ikatan Alumni PS Vokasi 
dalam 
pengembangan jejaring 
kerja; 
2. Pelaksanaan Tracer 
Study PS Vokasi melalui 
Sinatra UB; 
3. Peningkatan 
Pembinaan karier 
mahasiswa/alumni UB 
yang 
dilaksanakan oleh 
Universitas Brawijaya. 
melalui: 
1. Melaksanakan 
kerjasama dengan 
industri dan Dunia Kerja 
dalam rekruitmen tenaga 
kerja; 
2. Melaksanakan 
Pelatihan pra kerja. 

Orang 140 180 220 260 300 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 Jumlah Lulusan 

yang melanjutkan 
Studi 

Memberikan rekomendasi 
mahasiswa untuk studi 
kepada PT 
yang dituju 

Orang 27 42 57 72 87 

3 Jumlah lulusan 
yang menjadi 
wiraswasta 

Program : Peningkatan 
kinerja unit 
pengembangan karir dan 
keriwausahaan 
Kegiatan: Pembinaan 
potensi Kewirausahaan 
bagi Lulusan UB 
yang diselenggarakan 
oleh UPKK UB melalui: 
- Melaksanakan workshop 
kewirausahaan 

Orang 23 43 63 83 103 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
4 Jumlah Mahasiswa 

yang berwirausaha 
Program: Pembinaan 
kegiatan mahasiswa 
dengan 
berorientasi pada 
kemandirian 
berwirausaha 
Kegiatan: 
1. Integrasi softskill 
kewirausahaan dengan 
PBM dan menyediakan 
fasilitas/media bagi 
mahasiswa UB untuk 
berwirausaha 
2. Pembinaan dan 
peningkatan partisipasi 
mahasiswa UB dalam 
kegiatan Program 
Mahasiswa Wirausaha 
(PMW) melalui: 
1. Memfasilitasi 
keterlibatan mahasiswa 
dalam lomba 
kewirausahaan 
2. Melakukan reviuw 
kurikulum kewirausahaan 

Orang 50 75 100 125 150 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
5 Presentase 

Lulusan 
Bersertifikat 
Kompetensi 
dan Profesi 

Program: Peningkatan 
kompetensi profesi 
mahasiswa 
berdasarkan standar 
asosiasi/ lembaga profesi 
Kegiatan: Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
sertifikasi profesi bagi 
mahasiswa PS Vokasi 
yang bekerjasama 
dengan asosiasi/ lembaga 
profesi 
melalui: 
- Memfasilitasi mahasiswa 
untuk mengikuti 
sertifikasi 
kompetensi 

Persen 90 95 100 100 100 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 1 Jumlah Mahasiswa 

yang melakukan 
aktifitas di luar 
kampus 

Program: Pembinaan 
untuk mendorong 
mahasiswa berkompetisi 
dan mendapatkan 
pengakuan tingkat 
Nasional Kegiatan: 
Peningkatan partisipasi 
mahasiswa kegiatan co- 
kurikuler tingkat nasional 
melalui: 
1. Melaksanakan magang 
mahasiswa di IDUKA 
2.  melaksanakan 
Program Vokasi 
mengabdi 

Orang 931 951 971 991 1011 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 Jumlah mahasiswa 

berprestasi tingkat 
provinsi, 
regional/wilayah 
dan nasional 

Program: Pembinaan 
untuk mendorong 
mahasiswa berkompetisi 
dan mendapatkan 
pengakuan tingkat 
Nasional Kegiatan: 
Penyelenggaraan 
kegiatan kompetisi 
Mahasiswa tingkat 
nasional yang 
diselenggarakan oleh 
Universitas Brawijaya 
melalui: 
1. Melakukan analisis 
potensi minat dan bakat 
mahasiswa 
2 Pendampinan 
mahasiswa berprestasi 
3. Melaksanakan lomba 
mahasiswa berprestasi di 
tingkat 
vokasi 

Orang 35 50 65 80 95 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
3 Jumlah Mahasiswa 

Berprestasi tingkat 
internasional 

Program: Pembinaan 
untuk mendorong 
mahasiswa berkompetisi 
dan mendapatkan 
pengakuan di tingkat 
Internasional 
Kegiatan: Peningkatan 
partisipasi mahasiswa 
dalam kegiatan 
co-kurikuler tingkat 
internasional melalui: 
1. Melakukan analisis 
potensi minat dan bakat 
mahasiswa 
2.  Pendampinan 
mahasiswa berprestasi 
3.  Meningkatkan 
kolaborasi dengan PT 
mitra LN 
4.  Membangun pusat 
informasi kegiatan 
internasional bagi 
mahasiswa. 

Orang 11 16 21 26 31 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
4 Jumlah mahasiswa 

yang Mengikuti 
Kegiatan 
Merdeka Belajar 

Program: 
Penyelenggaraan Proses 
Belajar Mengajar di 
lingkungan UB 
Kegiatan: Pelaksanaan 
Aktivitas Perkuliahan 
semester reguler dan 
semester pendek 
(termasuk 
penyelenggaraan ujian, 
praktikum, KKN, KKL) PS 
Sarjana 
melalui: 
1. Mewajibkan mengikuti 
program magang di 
IDUKA 
2. Memfasilitasi 
mahasiswa untuk 
mengikuti kuliah di luar 
PS 
3. Melaksanakan Program 
Vokasi mengabdi 

Orang 750 800 850 900 950 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
  5 Jumlah PS yang 

Menerapkan 
Pembelajaran 
Kampus 
Merdeka 

Program: Peningkatan 
kualitas kurikulum 
berbasis kekhasan 
dan kompetensi 
Kegiatan: Perumusan 
rencana induk 
pengembangan kurikulum 
berbasis kekhasan UB 
(Bagi PS Vokasi, Sarjana, 
dan Pascasarjana) 
melalui: 
- Pelaksanaan program 
magang di IDUKA; 2. 
Memfasilitasi 
mahasiswa untuk 
mengikuti kuliah di luar 
PS 

PS 5 5 5 5 5 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
6 Jumlah Mahasiswa 

Outbound 
Program: Peningkatan 
capaian standar 
pemeringkatan 
internasional QS World 
University Ranking 
Kegiatan 
1. Fasilitasi 
penyelenggaraan 
international summer 
course, 
workshop, training oleh 
PS Sarjana UB 
2. Realisasi kerjasama 
dalam bentuk Student 
Exchange 
(Overseas Program) bagi 
PS Sarjana melalui: 
- Melaksanakan 
kerjasama dengan PT 
mitra LN untuk 
melakukan kuliah  secara 
daring 

Orang 25 35 45 55 65 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
7 Jumlah Mahasiswa 

Inbound 
Program: Peningkatan 
capaian standar 
pemeringkatan 
internasional QS World 
University Ranking 
Kegiatan: 
1. Fasilitasi inbound 
student sarjana untuk 
melaksanakan riset 
melalui kolaborasi riset 
dosen 
2. Fasilitasi 
penyelenggaraan 
internasional summer 
course, 
workshop, training oleh 
PS Sarjana UB melalui: 
- Melaksanakan 
kerjasama dengan PT 
Mitra LN secara daring 

Orang 25 35 45 55 65 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
3 1 Jumlah Dosen 

yang bekerja di 
luar kampus 
dalam dan luar 
negeri 

Program: Peningkatan 
capaian standar 
pemeringkatan 
internasional QS World 
University Ranking 
Kegiatan: Realisasi 
kerjasama dalam bentuk 
Exchange Dosen 
melalui: 
- Menjalin kerjasama 
dengan PT luar negeri 
dan Industri 
untuk joint lecture dan  
joint research 

Orang 5 7 9 11 13 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 Jumlah Dosen 

yang menjadi 
Dosen 
Pembimbing 
Mahasiswa 
Berprestasi 
minimal tingkat 
nasional 

Program: Pembinaan 
untuk mendorong 
mahasiswa 
berkompetisi dan 
mendapatkan pengakuan 
tingkat Nasional 
Kegiatan: 
Penyelenggaraan 
kegiatan kompetisi 
Mahasiswa tingkat 
nasional yang 
diselenggarakan oleh 
Universitas Brawijaya 
melalui: 
- Menugaskan dosen 
untuk membimbing 
mahasiswa 
berprestasi 

Orang 11 14 17 20 23 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
3 Jumlah Dosen 

Asing (Visiting 
Profesor) 

Program: Peningkatan 
capaian standar 
pemeringkatan 
internasional QS World 
University Ranking 
Kegiatan: Peningkatan 
jumlah visiting Profesor 
(Kuliah Tamu 
3 in 1) melalui: 
1. Melaksanakan 3.1 
program 
2. Melaksanakan guest 
lecturer 

Orang 5 10 15 30 35 

4 Jumlah Publikasi 
Oleh Profesor 

  

Publikasi 0 0 0 0 0 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
5 Jumlah 

menyelenggarakan 
Seminar 
Internasional 

Program: Peningkatan 
kualitas publikasi Dosen 
Tetap UB 
Kegiatan: Peningkatan 
partisipasi dosen dalam 
internasional 
conference melalui: 
1. Melaksanakan joint 
international conference 
2. Melaksanakan 
international seminar 

Kegiatan 2 4 6 8 10 

4 1 Jumlah Praktisi 
mengajar di dalam 
kampus 

Program: Peningkatan 
capaian standar 
pemeringkatan 
internasional QS World 
University Ranking 
Kegiatan: Peningkatan 
jumlah visiting Profesor 
(Kuliah Tamu 
3 in 1) melalui: 
- Melaksanakan 
kerjasama dengan IDUKA 
dan profesional 

Orang 50 60 70 80 90 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 Jumlah Dosen 

yang mempunyai 
sertifikasi 
kompetensi 

Program: Peningkatan 
pencitraan atas dosen 
untuk meningkatan nilai 
jual (brand) SDM sebagai 
sumber daya inti UB 
Kegiatan: Fasilitasi bagi 
dosen untuk memperoleh 
& mempertahankan 
status sertifikasi profesi 
sesuai bidang keilmuan 
melalui: 
- Mengajukan dosen 
untuk mengikuti 
sertifikasi kompetensi 

Orang 5 8 11 14 17 

3 Jumlah Dosen 
Berkualifikasi 
Doktor 

Program: Peningkatan 
jumlah guru besar 
Kegiatan: Fasilitasi Studi 
Lanjut Program Doktor 
Bagi Dosen 
Tetap UB melalui: 
1. Memperbaiki data 
kepegawaian 
2. Memotivasi dosen 
untuk menyelesaikan 
program Doktor 

Orang 2 4 6 8 10 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
4 Jumlah Dosen 

dengan Jabatan 
Lektor Kepala 

  

Orang 0 0 0 0 0 

5 Jumlah Dosen 
dengan Jabatan 
Guru Besar 

  

Orang 0 0 0 0 0 

5 1 Jumlah publikasi 
yang terindeks 
internasional 

Program: Peningkatan 
kualitas publikasi Dosen 
Tetap UB 
Kegiatan: Peningkatan 
publikasi  karya ilmiah  
dosen di jurnal nasional  
berISSN  (minimal  SINTA  
2)  dan  jurnal  
internasional bereputasi 
melalui: 
- Memfasilitasi 
peningkatan kualitas 
karya ilmiah untuk 
publikasi internasional 

Jurnal 2 4 6 8 10 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 Jumlah publikasi 

buku 
Program: Peningkatan 
pengakuan property right 
hasil inovasi 
Kegiatan: Peningkatan 
jumlah HKI (termasuk 
kegiatan 
ketahanan Buku UB) 
melalui: 
1. Memfasilitasi untuk 
mengikuti PHK 
2. Memfasilitasi untuk 
diterbitkan secara mandiri 

Buku 15 20 25 30 35 

3 Jumlah dosen 
mengikuti 
konferensi 
internasional 

Program: Peningkatan 
kualitas publikasi Dosen 
Tetap UB 
Kegiatan: Peningkatan 
partisipasi dosen dalam 
internasional 
conference 
melalui: 
- Memfasilitasi dosen 
mengikuti konferensi 
internasional 

Orang 5 8 11 14 17 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
4 Jumlah sitasi 

dosen 
Program: Peningkatan 
kualitas publikasi Dosen 
Tetap UB 
Kegiatan: Peningkatan 
Publikasi pada jurnal 
bereputasi dan 
berimpact faktor melalui: 
- Mendorong mahasiswa 
atau kolega dosen untuk 
mensitasi 
artikel dosen vokasi 

Sitasi 300 350 400 450 500 

5 Jumlah 
penghargaan 
dosen tingkat 
nasional 

Program: Peningkatan 
pencitraan atas dosen 
untuk meningkatan nilai 
jual (brand) SDM sebagai 
sumber daya inti UB 
Kegiatan: Pemberian 
Penghargaan Kepada 
Dosen UB yang 
Berprestasi melalui: 
- Mendorong dan 
memfasilitasi dosen untuk 
mengikuti 
kompetisi tingkat nasional 

Penghargaa 
n 

5 8 11 14 17 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
6 Jumlah 

penghargaan 
dosen tingkat 
internasional 

Program: Peningkatan 
pencitraan atas dosen 
untuk meningkatan nilai 
jual (brand) SDM sebagai 
sumber daya inti UB 
Kegiatan: Peningkatan 
joint research dosen 
lingkup 
internasional melalui: 
- Mendorong dan 
memfasilitasi dosen untuk 
mengikuti 
kompetisi tingkat 
internasional 

Penghargaa 
n 

5 8 11 14 17 

7 Jumlah Paten Program: Peningkatan 
pengakuan property right 
hasil inovasi 
Kegiatan: Peningkatan 
jumlah paten 
melalui: 
- Memfasilitasi 
pengurusan paten dosen 

Paten 1 3 5 7 9 



 

  66 
 

IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
8 Jumlah Prototipe Program: Peningkatan 

kesiapan teknologi hasil 
riset untuk 
tindak lanjut ke arah 
pembentukan prototipe 
hasil riset 
Kegiatan: Peningkatan 
pembentukan prototipe 
hasil 
penelitian melalui: 
- Memfasilitasi 
pengurusan prototipe 
dosen 

Prototipe 1 3 5 7 9 

9 Jumlah Inovasi Program: Peningkatan 
kesiapan teknologi hasil 
riset untuk 
tindak lanjut ke arah 
pembentukan prototipe 
hasil riset 
Kegiatan: Peningkatan 
pembentukan prototipe 
hasil 
penelitian melalui: 
- Memfasilitasi 
pengurusan produk 
inovasi dosen 

Produk 
Inovasi 

1 3 5 7 9 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
10 Jumlah Pusat 

Unggungan IPTEK 
(PUI) 

Program: Peningkatan 
intensitas realisasi MoU 
dengan Institusi luar 
negeri untuk pelaksanaan 
penelitian kolaboratif 
bertaraf internasional 
Kegiatan: Peningkatan 
kualitas Pusat Studi untuk 
menjadi PUI 
UB 
melalui: 
- Membentuk pusat 
kajian/studi 

PUI 1 3 5 7 9 

11 Jumlah HKI Program: Peningkatan 
pengakuan property right 
hasil inovasi 
Kegiatan: Peningkatan 
jumlah HKI (termasuk 
kegiatan 
ketahanan Buku UB) 
melalui: 
- Memfasilitasi 
pengurusan HKI 

HKI 19 24 29 34 39 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
12 Jumlah Jurnal 

Bereputasi 
Terindeks Nasional 

Program: Peningkatan 
kualitas publikasi Dosen 
Tetap UB 
Kegiatan: Penguatan 
Ketahanan Jurnal UB 
melalui: 
1. Meningkatkan kualitas 
pengelolaan jurnal 
2. Mengadakan workshop 
pengelolaan jurnal 

Jurnal 1 4 7 10 13 

  13 Jumlah Jurnal 
Bereputasi 
Terindeks Global 

Program: Peningkatan 
kualitas publikasi Dosen 
Tetap UB 
Kegiatan: Penguatan 
Ketahanan Jurnal UB 
melalui: 
1. Meningkatkan kualitas 
pengelolaan jurnal 
2. Mengadakan workshop 
pengelolaan jurnal 

Jurnal 1 4 7 10 13 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
6 1 Jumlah PS yang 

melaksanakan 
kerjasama dengan 
mitra PT kelas 
dunia untuk 
pengembangan 
kurikulum 
bersama 

Program: Peningkatan 
volume kerjasama UB 
Kegiatan: Peningkatan 
KUANTITAS kerjasama 
luar negeri dalam bidang 
pendidikan dan 
pengembangan 
kebudayaan yang terdiri 
atas 
melalui: 
- Meningkatkan dan 
memfasilitasi PS 
melaksanakan 
kerjasama dgn Mitra (QS 
100) 

PS 1 2 3 4 5 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 Jumlah PS yang 

melaksanakan 
kerjasama dengan 
mitra PT kelas 
dunia untuk 
program magang 

Program: Peningkatan 
scope implikasi kerjasama 
dalam dan 
luar negeri 
Kegiatan: 
1. Peningkatan 
KAPASITAS implementasi 
kerjasama PENELITIAN 
(Dana UB dan Fakultas 
dialokasikan untuk 
implementasi TRIPLE 
HELIX) 
2. Peningkatan 
KAPASITAS implementasi 
kerjasama PENDIDIKAN 
(Dana UB dan Fakultas 
dialokasikan untuk 
implementasi TRIPLE 
HELIX) 
3. Peningkatan 
KAPASITAS implementasi 
kerjasama PENGABDIAN 
MASYARAKAT (Dana UB 
dan Fakultas dialokasikan 
untuk implementasi 
TRIPLE HELIX) melalui: 
- Meningkatkan dan 
memfasilitasi PS 

PS 1 2 3 4 5 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
melaksanakan 
kerjasama dgn Mitra (QS 
100) 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
3 Jumlah PS yang 

melaksanakan 
kerjasama dengan 
mitra PT kelas 
dunia untuk 
tridharma lainnya 

Program: Peningkatan 
tindak lanjut kerjasama 
Kegiatan: 
1. Peningkatan 
KONTINYUITAS 
implementasi kerjasama 
luar 
negeri dalam bidang 
pengabdian masyarakat 
2. Peningkatan 
KONTINYUITAS 
implementasi kerjasama 
luar 
negeri dalam bidang 
penelitian melalui: 
- Meningkatkan dan 
memfasilitasi PS 
melaksanakan 
kerjasama dgn Mitra (QS 
100) 

PS 1 2 3 4 5 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
4   Program: Peningkatan 

kualitas kurikulum 
berbasis kekhasan 
dan kompetensi 
Kegiatan: 
1. Fasilitasi persiapan & 
visitasi akreditasi PS 
Sarjana (Internal 
& Eksternal) 
2.  Persiapan akreditasi 
Institusi (AIPT) 
3.  Pengembangan sistem 
data base terintegrasi 
untuk 
Laporan Kinerja UB untuk 
IAPT versi 3.0 melalui: 
- Akreditasi ulang PS D3 
TI dan D3 AdBis 

Persentase 60 70 80 90 100 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
7 1 Jumlah Mata 

Kuliah yang 
melakukan 
pembelajaran 
case method 

Program: Peningkatan 
kualitas kurikulum 
berbasis kekhasan 
dan kompetensi 
Kegiatan: Perumusan 
rencana induk 
pengembangan kurikulum 
berbasis kekhasan UB 
(Bagi PS Vokasi, Sarjana, 
dan Pascasarjana) 
melalui: 
1. Memfasilitasi 
laboratorium dan 
instrumentas 

Mata Kuliah 213 223 233 243 253 

2 Jumlah Mata 
Kuliah yang 
melakukan 
pembelajaran 
team base project 

Program: Peningkatan 
kualitas kurikulum 
berbasis kekhasan 
dan kompetensi 
Kegiatan: Perumusan 
rencana induk 
pengembangan kurikulum 
berbasis kekhasan UB 
(Bagi PS Vokasi, Sarjana, 
dan Pascasarjana) 
melalui: 
1. Memfasilitasi 
laboratorium dan 
instrumentasi 

Mata Kuliah 146 156 166 176 186 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
3 Jumlah kelas yang 

melakukan 
pembelajaran 
case method 

Program: Peningkatan 
kualitas kurikulum 
berbasis kekhasan 
dan kompetensi 
Kegiatan: Perumusan 
rencana induk 
pengembangan kurikulum 
berbasis kekhasan UB 
(Bagi PS Vokasi, Sarjana, 
dan Pascasarjana) 
melalui: 
1. Memfasilitasi 
laboratorium dan 
instrumentasi 
2. Melakukan workshop 
model pembelajaran 

Kelas 300 310 320 330 340 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
4 Jumlah kelas yang 

melakukan 
pembelajaran 
team base project 

Program: Peningkatan 
kualitas kurikulum 
berbasis kekhasan 
dan kompetensi 
Kegiatan: Perumusan 
rencana induk 
pengembangan kurikulum 
berbasis kekhasan UB 
(Bagi PS Vokasi, Sarjana, 
dan Pascasarjana) 
melalui: 
1. Memfasilitasi 
laboratorium dan 
instrumentasi 
2. Melakukan workshop 
model pembelajaran 

Kelas 300 310 320 330 340 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
8 1 Jumlah PS yang 

memiliki akreditasi 
internasional yang 
diakui oleh 
kemendikbud 

Program: Peningkatan 
jumlah PS terakreditasi 
Internasional 
Kegiatan: 
1. Fasilitasi 
pengembangan kurikulum 
PS Sarjana berstandar 
akreditasi internasional 
2. Pemeliharaan 
keberlanjutan 
keanggotaan dalam 
sertifikasi 
dan akreditasi institusi di 
level internasional 
melalui: 
- Memfasilitasi persiapan 
akreditasi internasional 
Ps. 
Keuangan dan Perbankan 
(ABES 21) 

PS 1 2 3 4 5 
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IKU NO Indikator 
Kinerja 

Program Satuan Target 

2021 2022 2023 2024 2025 
  2 Jumlah PS yang 

memiliki sertifikat 
lembaga 
akreditasi 
internasional 

Program: Peningkatan 
jumlah PS terakreditasi 
Internasional 
Kegiatan: 
1. Fasilitasi 
pengembangan kurikulum 
PS Sarjana berstandar 
akreditasi internasional 
2. Pemeliharaan 
keberlanjutan 
keanggotaan dalam 
sertifikasi 
dan akreditasi institusi di 
level internasional 
melalui: 
- Memfasilitasi persiapan 
Ps. Keuangan dan 
Perbankan 
(AUNQA) 

PS 1 2 3 4 5 
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	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Pendahuluan

	Dalam laporan tahunan World Economic Forum (WEF) 2019, posisi Indonesia dalam index persaingan global mengalami penurunan dari posisi ke-45 menjadi ke-50.  Meskipun nilai persaingan global Indonesia tidak mengalami perubahan secara signifikan, progres...
	Berbagai permasalahan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di Indonesia salah satunya adalah peningkatan jumlah pengangguran. Pada tahun 2019 sedikitnya 6,82 juta orang berstatus sebagai pengangguran. Ditambah lagi pada tahun 2020, adanya pandemi...
	Salah satu institusi yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam bidang SDM adalah Perguruan Tinggi (PT).  Melalui misi Tridharmanya, PT diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan SDM yang unggul. Dalam rangka mencapa...
	Salah satu upaya besar penguatan SDM Indonesia diarahkan pada pemampuan kemandirian dalam berusaha. Selain itu menjadikan generasi muda Indonesia tumbuh menjadi wirausaha merupakan langkah strategik mencapai kemajuan bangsa untuk setara dengan bangsa-...
	Hal di atas bagi generasi muda (milineal) sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasar situasi di atas, ke depan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif akan menjadi arus bisnis utama SDM Indonesia. Untuk itu maka perkembangannya harus ditunjang oleh...
	Sebagai suatu institusi pendidikan yang harus berkontribusi aktif terhadap perkembangan masyarakat, maka Pendidikan Vokasi UB mengusung karakter kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dan bisnis sebagai unsur pentingnya dalam membentuk SDM unggul.  I...
	Dalam rangka mencapai keberhasilan penyelenggaraan kegiatannya Pendidikan Vokasi UB menyusun rencana strategis 2021-2025 sebagai pedoman pemetaan posisi dan arah pengembangan pendidikan Vokasi UB dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan rencan...
	Dengan adanya rencana strategis Pendidikan Vokasi UB 2021-2025 diharapkan Pendidikan Vokasi UB dapat berbenah dan mengalami perkembangan berkelanjutan sehingga bisa berkontribusi baik bagi Universitas Brawijaya dan Pendidikan nasional pada umumnya.
	1.2 Landasan Penyusunan

	Rencana Strategis Pendidikan Vokasi UB 2021-2025 merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:
	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30 1);
	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
	7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
	8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
	9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
	10. Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2020-2024
	11. Surat Keputusan Direktur Vokasi Nomor: 714/UN10.15/TU/2021 tentang pembentukan tim Penyusunan Renstra Vokasi 2021-2025.
	1.3 Sistematika Penyusunan

	Rencana Strategis Pendidikan Vokasi UB 2021-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN VOKASI UB
	BAB III ANALISIS LINGKUNGAN
	BAB IV ANALISIS SWOT
	BAB V RENCANA STRATEGIS
	BAB VI PENUTUP
	BAB II
	GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN VOKASI UB
	2.1 Sejarah dan Gambaran Organisasi

	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi (dahulu: program pendidikan non gelar) telah dilaksanakan di Universitas Brawijaya 38 tahun yang lalu tepatnya tahun 1979 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 052/DJ/K...
	Mahasiswa yang dididik untuk program ini dipersyaratkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Pertanian dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk angkatan pertama telah dididik sebanyak 90 orang yang berasal dari beberapa Unit Pela...
	Pada tahun-tahun berikutnya permintaan masyarakat terhadap tenaga lulusan program diploma ini meningkat, sehingga Universitas Brawijaya merespon keinginan masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya SK Dirjen DIKTI Nomor: 052/DJ/KEP/1982 tanggal 17 Nope...
	Untuk penyempurnaan penyelenggaraan program diploma tersebut, maka pada tanggal 17 Maret 1990 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mengukuhkan program diploma tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktu...
	Untuk memberikan peluang kepada Fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya maka pada tanggal 24 November 1997 Fakultas Ekonomi membuka dan menyelenggarakan Program D-III Perpajakan yang kemudian ditambah dengan Program D-III Keuangan dan Perban...
	Tabel 1. Sejarah Penyelenggaraan Program Diploma di Universitas Brawijaya
	Dalam perkembangannya, ternyata penyelenggaraan program D-III di Universitas Brawijaya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat yang disetujuinya usulan penyelenggaraan program D-III Agribisnis Pertanian pada tanggal 18 Mei 1999 sebagaimana ter...
	Dengan gencarnya pemerintah Indonesia menawarkan wisata manca negara untuk berkunjung ke Indonesia melalui program “Visit Indonesia Year 2000” maka Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengantisipasi program tersebut dengan membuka Program...
	Dalam perjalanannya, penyelenggaraan program-program diploma di Universitas Brawijaya mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika kebutuhan permintaan pasar tenaga kerja. Pada akhirnya perjalanan program diploma di Universitas Brawijaya mengalami pe...
	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin baku mutu penyelenggaraan program diploma yang selama ini diselenggarakan di beberapa fakultas, maka melalui Peraturan Rektor Nomor: 246A/SK/2009 tanggal 24 Juni 2009 Universitas Brawijaya mengamb...
	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya memberikan gelar/sebutan kepada lulusan Diploma I adalah Ahli Pratama (A.P), Diploma II adalah Ahli Muda (A.Ma), Diploma III adalah Ahli ...
	Berdasarkan Undang-undang Tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 16 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai pro...
	1. Diploma III Administrasi Bisnis (d.h. Diploma III Kesekretariatan)
	2. Diploma III Teknologi Informasi
	3. Diploma III Keuangan dan Perbankan
	4. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan
	5. Sarjana Terapan Desain Grafis
	Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, terdapat bagian yang mengatur tentang ketentuan peralihan terdapat pada pasal 625 yaitu penyesuaian susunan organisasi Pendidikan Vokasi dilakukan setelah Pe...
	2.2 Visi Pendidikan Vokasi UB

	Visi Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah “Menjadi pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif dan bisnis.”
	2.3 Misi Pendidikan Vokasi UB

	Misi dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:
	1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sesuai dengan prinsip good governance pada pendidikan tinggi dengan reputasi internasional;
	2. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan fokus pada pembangunan manusia yang berkarakter mulia, berkeahlian dan kompeten selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
	3. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan mengembangkan potensi pendidik dan peserta didik sehingga memperoleh keahlian dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pada umumnya;
	4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
	5. Melakukan hilirisasi produk-produk inovasi sivitas akademika yang menunjang pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi kreatif dan bisnis.
	2.4 Tujuan Pendidikan Vokasi UB

	Tujuan dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:
	2.5 Sasaran Pendidikan Vokasi UB
	2.6 Strategi pencapaian

	BAB III ANALISIS LINGKUNGAN PENDIDIKAN VOKASI UB
	3.1 Analisis Faktor-Faktor Internal

	14. Pembelajaran yang lebih menekankan kepada praktik dibandingkan teori berpotensi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa tetapi perlu dikelola dengan lebih baik dan penyeragaman standar RPS sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan akan sesuai d...
	18. Media promosi yang digunakan meliputi media cetak dan elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
	19. Pengembangan mutu kegiatan non akademik mahasiswa dengan meningkatnya jumlah dan mutu perolehan dalam kejuaran ilmiah, olahraga dan seni
	20. Kerjasama sertifikasi dengan pihak LSP, BNSP, ataupun asosiasi
	21. Keterlibatan mahasiswa dalam banyak aktivitas seperti penelitian dosen, lomba karya ilmiah menjadi faktor penting bagi terselenggaranya program
	22. Telah cukup banyak para alumni dan tersebar di hampir setiap provinsi dan lapangan kerja para alumni yang semakin luas dan cukup bergengsi
	23. Pengiriman secara rutin tenaga akademik maupun administratif dalam mengikuti workshop/diklat/kursus yang sesuai dengan bidang, minat dan kemampuannya dalam upaya peningkatan pengembangan karakter (character building) dan meningkatkan mutu
	24. Telah terbentuk tim Penjaminan Mutu tingkat Satuan kerja yang meliputi Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Jaminan Mutu (UJM)
	25. Tingkat pendidikan kebanyakan tenaga administrasi kurang mempu mengimbangi tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang baik terhadap dosen, mahasiswa dan masyarakat (kecepatan, ketepatan dan kualitas)
	26. Beberapa dosen mendapat beban tugas di luar bidang akademik yang cukup tinggi sehingga mengurangi potensi tenaga akademik untuk meraih program penelitian kompetisi tingkat nasional maupun internasional
	27. Evaluasi internal yang belum maksimal
	28. Lemahnya integrasi dan koordinasi dalam jangka panjang akan melemahkan kemampuan perencanaan yang akurat dan terukur
	3.2 Analisis Faktor-Faktor Eksternal

	Berdasarkan kondisi lingkungan di Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya untuk aspek eksternal diketahu sebagai berikut:
	1. Adanya direktorat jenderal khusus yang mewakili vokasi sehingga berpeluang memberikan kebijakan yang sesuai dan sejalan dengan cita-cita Pendidikan Vokasi UB.
	2. Banyaknya kerjasama yang dilakukan Pendidikan Vokasi UB dengan IDUKA sehingga dapat berpotensi untuk pengembangan keseluruhan aspek terutama bidang akademik. Serta dapat meningkatkan peluang kerjasama baik secara nasional maupun internasional.
	3. Adanya transisi UB menuju PTN BH sehingga akan menguntungkan bagi pengelolaan Pendidikan Vokasi UB kedepannya.
	4. Banyaknya potensi program studi yang ada dan pengembangannya secara nyata sehingga akan lebih mudah untuk diterima oleh IDUKA.
	5. Sertifikasi kompetensi yang terbuka lebar dapat memberikan keuntungan bagi lulusan Pendidikan Vokasi UB untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya serta luasnya kesempatan untuk berwirausaha.
	6. Kesempatan pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian dari pihak eksternal yang luas namun belum bisa direspon secara menyeluruh oleh dosen dikarenakan kendala jabatan fungsional.
	7. Program pengembangan SDM banyak yang ditawarkan baik oleh pemerintah maupun swasta.
	8. Banyaknya program studi sejenis di Indonesia sehingga harus meningkatkan ciri khas dan kekuatan agar bisa bersaing secara global.
	9. Ilmu pengetahuan yang diajarkan ke mahasiswa mempunyai keunikan tersendiri dimana porsi praktik lebih besar dibandingkan teori
	10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga akses informasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tidak terbatas
	11. Undang-undang Sisdiknas, produk hukum dan perundangan pemerintah akan mengubah struktur, manajemen, dan etos kerja sehingga lembaga ke depannya akan menjadi lebih professional
	12. Sistem informasi tingkal global, nasional maupun regional yang makin berkembang sangat mendukung terhadap kemungkinan akses informasi ke dan dari satuan kerja
	13. Masih terbukanya kesempatan membangun jaringan komunikasi dan interaksi dengan alumni, akademisi dan stakeholder
	14. Makin banyaknya lembaga penyedia beasiswa baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah
	15. Tawaran berbagai lomba seni, olah raga dan lomba kerokhanian baik tingkat nasional, regional bahkan internasional
	16. Mulai tumbuhnya kerjasama satuan kerja dengan instansi lain (pemerintah dan industri) baik dalam negeri maupun luar negeri
	17. Persaingan kerja lulusan yang semakin ketat terutama pada era global, bukan hanya dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing
	18. Sebagian masyarakat cenderung ke kampus rakyat yang murah dan masih resisten terhadap biaya tinggi yang harus ditanggung pada penyelenggaraan pendidikan tinggi
	19. Pasar kerja yang menuntut tenaga kerja dengan kualifikasi yang makin tinggi, dan banyaknya tenaga lulusan luar negeri yang masuk ke Indonesia merupakan hal yang harus di antisipasi oleh semua perguruan tinggi di Indonesia umumnya dan khususnya Pen...
	20. Semakin besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengembangandan operasional sarana dan prasarana Pendidikan
	21. Mahasiswa dan mitra kerja yang semakin menuntut layanan yang optimal
	22. Integrasi dan koordinasi yang kurang baik akan melemahkan kemampuan perencanaan yang akurat dan terukur serta berkualitas sehingga program kerja dari setiap unit kegiatan tidak mencerminkan dan mendukung visi dan misi secara keseluruhan
	23. Pasar kerja yang semakin sempit serta tingkat pengangguran yang semakin tinggi
	BAB IV ANALISIS SWOT LINGKUNGAN PENDIDIKAN VOKASI UB
	4.1 Analisis SWOT
	4.2 Posisi dan Strategi Organisasi Pendidikan Vokasi

	Sejak Agustus 2018, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, 5 (lima) Program Studi yang ada di bawah Pendidikan Vokasi berada di bawah na...
	Gambar 1. Posisi Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018
	Gambar 2. Posisi Program Studi Diploma III Kesekretariatan (saat ini: DIII Administrasi Bisnis) dan Diploma IV Manajemen Perhotelan pada Jurusan Administrasi Bisnis dan Fakultas Ilmu Administrasi sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 ...
	BAB V RENCANA STRATEGIS
	5.1 Visi

	Visi Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah “Menjadi pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif dan bisnis”.
	5.2 Misi

	Misi dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:
	1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sesuai dengan prinsip good governance pada pendidikan tinggi dengan reputasi internasional;
	2. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan fokus pada pembangunan manusia yang berkarakter mulia, berkeahlian dan kompeten selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
	3. Menyelenggarakan pendidikan terapan dengan mengembangkan potensi pendidik dan peserta didik sehingga memperoleh keahlian dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pada umumnya;
	4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
	5. Melakukan hilirisasi produk-produk inovasi sivitas akademika yang menunjang pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi kreatif dan bisnis.
	2.4 Tujuan Pendidikan Vokasi UB

	Tujuan dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:
	5.3 Arah, Pengembangan, dan Tahapan Pencapaian

	Sesuai dengan analisis kondisi lingkungan di Pendidikan Vokasi serta mengacu pada Renstra Universitas Brawijaya tahun 2020 - 2024 maka milestone Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya juga terdiri atas 4 aspek yaitu:
	I. 2021 – 2025: Pemantapan kapasitas internal
	Aspek pemantapan kapasitas internal dijabarkan menjadi 9 (sembilan) langkah yang mengarah pada pengembangan, yaitu:
	1. Penguatan tata kelola masa transisi PTNBH sehingga Pendidikan Vokasi menjadi fakultas mandiri;
	2. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesional dosen;
	3. Peningkatan rasio dosen dan mahasiswa;
	4. Peningkatan kapasitas tendik;
	5. Penguatan sinergi internal dengan berbagai unit kerja di UB;
	6. Pengembangan kerjasama eksternal (DN/LN);
	7. Perintisan kelas kelas internasional;
	8. Peningkatan strata program studi dari D3 ke D4 (sarjana terapan);
	9. Penambanan program studi baru untuk akselerasi pertumbuhan industri kreatif;
	10. Penambahan fasilitas laboratorium;
	11. Pembangunan market place Vokasi;
	12. Peningkatan branding Pendidikan vokasi.
	II. 2025 – 2030: Peningkatan daya saing dan penguatan center of excellent ekonomi kreatif.
	Aspek peningkatan daya saing dan penguatan center of excellent ekonomi kreatif dijabarkan menjadi 5 (lima) langkah yang mengarah pada peningkatan, yaitu:
	1. Peningkatan jumlah dosen bergelar doktor.
	2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran.
	3. Pengembangan fasilitas laboratorium dan teaching factory sesuai kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri;
	4. Peningkatan jumlah program studi baru di bidang ekonomi kreatif dan jasa;
	5. Pengembangan Exhibition center untuk karya inovasi dosen dan mahasiswa;
	6. Peningkatan jumlah mitra luar negeri untuk student/lecturer mobility;
	7. Penguatan fasilitasi international exposure (call for product innovation);
	8. Penyelenggaraan kelas internasional (termasuk double degree dengan PT LN)
	III. 2030 – 2035: Penguatan hilirasi inovasi dan ekspansi center of excellent ekonomi kreatif
	Aspek penguatan hilirasi inovasi dan ekspansi center of excellent ekonomi kreatif dijabarkan menjadi 3 (tiga) langkah yang mengarah pada penguatan, yaitu:
	1. Peningkatan kualitas dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala;
	2. Peningkatan jumlah HKI, paten dari produk yang dihasilkan;
	3. Penguatan pemasaran produk inovatif secara global;
	4. Penguatan penyelenggaran kelas internasional;
	5. Peningkatan kualitas program studi berstandar internasional.
	IV. 2035 – 2040: Pemantapan peran agent of economy development
	Aspek pemantapan peran dijabarkan dalam beberapa langkah berikut yaitu:
	1. Peningkatan kualitas dosen dengan kualifikasi Profesor terapan;
	2. Peningkatan kualitas program studi dengan akreditasi internasional;
	3. Peningkatan kuantitas produk inovatif civitas akademika yang memiliki posisi strategis dalam berbagai bidang ekonomi kreatif dan bisnis;
	4. Pengembangan inkubator bisnis vokasi yang dikenal dan bersaing secara internasional;
	5. Peningkatan jumlah pendanaan yang bersumber dari luar mahasiswa.
	5.2 Kerangka Pencapaian Visi Pendidikan Vokasi UB

	Kerangka pencapaian visi Pendidikan Vokasi UB ditunjukkan oleh Gambar 5 dibawah ini. Kerangka pencapaian tersebut terdiri atas pengintegrasian 5 elemen pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan renstra UB yaitu: G (Governance), I (Innovation), R (...
	Konsep GIRAFFE pada Pendidikan Vokasi ini dapat dijabarkan yaitu:
	1. Governance: terwujudnya system pengelolaan administrasi terintegrasi
	2. Innovation: hilirisasi produk penelitian dan peningkatan penelitian kolaboratif
	3. Reputation: program studi terakreditasi internasional dan mampu berdaya saing
	4. Alumni: mampu menghasilkan alumni yang berdaya saing
	5. Faculty: kemampuan civitas akademika untuk mandiri, otonomi dan self-directed
	6. Fund: system pengelolaan keuangan terintegrasi, transparansi dan akuntabel
	7. Efficiency: tata kelola organisasi yang efisien
	Gambar 5. Kerangka Pencapaian Visi Pendidikan Vokasi UB
	5.3 Tujuan Pengembangan

	“Menjadi pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif dan bisnis”
	Tujuan pengembangan Pendidikan Vokasi UB adalah terwujudnya sebuah instansi pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif dan bisnis.
	5.4 Strategi Dasar Pengembangan

	Strategi dasar pengembangan di Pendidikan Vokasi mengacu pada nilai dasar strategi pengembangan UB yaitu menggunakan konsep Giraffe yang terdiri atas: G (Governance), I (Innovation), R (Reputation), A (Alumni), F (Fund), F (Faculty), E (Efficiency).
	1. Governance: penyelenggaraan manajemen Pendidikan Vokasi yang kompetitif dan mampu memiliki daya saing. Sehingga dapat mempersiapkan seluruh aspek Pendidikan Vokasi untuk bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia industry serta dunia usaha.
	Beberapa indicator pembangunan nilai governance di Pendidikan Vokasi yaitu:
	a. Terdapat standar operasional prosedur yang jelas dan menunjang peningkatan performa pelayanan seluruh bagian di Pendidikan Vokasi
	b. Terwujudnya system pengelolaan administrasi terintegrasi sehingga mempermudah koordinasi antar masing-masing bagian
	c. Terwujudnya akuntabilitas keuangan terhadap seluruh kegiatan operasional Pendidikan Vokasi
	d. Terwujudnya tata Kelola tri dharma perguruan tinggi guna menyokong pengembangan Pendidikan Vokasi
	2. Innovation: Pendidikan Vokasi merumuskan nilai innovation dalam rangka penyelesaian masalah yang ada dilapangan dan bermanfaat bagi masyarakat guna memperkuat posisi Pendidikan Vokasi. Inovasi ini juga dalam rangka keberlanjutan Pendidikan Vokasi d...
	Beberapa indicator pembangunan nilai innovation di Pendidikan Vokasi yaitu:
	a. Penelitian dosen diarahkan pada penyelesaian permasalahan riil sehingga dapat dilakukan hilirisasi produk hasil penelitian
	b. Meningkatnya jumlah HKI, paten dari produk hasil penelitian
	c. Bertambahnya jumlah penelitian kolaboratif baik dengan skala nasional maupun internasional
	d. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah dosen dalam rangka penguatan Pendidikan Vokasi di mata kalangan ilmiah
	3. Reputation: Pencapaian prestasi akademik dan non akademik yang akan meningkatkan reputasi Pendidikan Vokasi baik dalam skala nasional maupun internasional dalam rangka penguatan jati diri Pendidikan Vokasi.
	Indikator nilai reputation Pendidikan Vokasi yaitu:
	a. Nilai akreditasi A untuk program studi di Pendidikan Vokasi mencapai 100%
	b. Minimal 25% program studi di Pendidikan Vokasi terakreditasi internasional
	c. Meningkatnya jumlah mahasiswa inbound dan outbound
	d. Meningkatnya Kerjasama efektif dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja
	4. Alumni: Alumni yang dihasilkan oleh Pendidikan Vokasi memiliki jiwa entrepreneur sehingga siap terjun ditengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan kualitas kegia...
	Beberapa indicator nilai alumni yaitu:
	a. 25% alumni Pendidikan Vokasi melakukan wirausaha mandiri
	b. 100% lulusan Pendidikan Vokasi lulus dalam sertifikasi profesi
	c. 50% lulusan langsung terserap di industri, dunia usaha dan dunia kerja sebelum lulus
	5. Faculty: Sumber daya manusia akademik yang dimiliki Pendidikan Vokasi akan mendukung pengembangan instansi sehingga mencapai reputasi yang baik dalam skala nasional maupun internasional.
	Indikator nilai faculty yaitu:
	a. Dosen dengan jabatan asisten ahli mencapai 100% sedangkan lektor mencapai 25%
	b. Rasio dosen dan mahasiswa dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada
	c. 50% dosen memiliki latar belakang Pendidikan doctor (S3)
	6. Fund: konsep sustainabilitas pendanaan dari hasil karya inovasi baik dosen dan mahasiswa.
	Indikator nilai fund ditunjukkan dengan:
	7. Efficiency: Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Pendidikan Vokasi dalam segala bidang yaitu Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
	Indikator nilai efficiency yaitu:
	a. 25% tingkat efisiensi sumber daya manusia yang ada di Pendidikan Vokasi
	b. Tersedianya laboratorium yang memadai untuk segala kegiatan Pendidikan Vokasi
	5.5 Kebijakan Pengembangan

	Kebijakan pengembangan Pendidikan Vokasi UB sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dituangkan dalam sasaran strategis (SS), indikator sasaran strategis (IKSS), sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP)...
	5.6 Fokus Pengembangan

	Fokus pengembangan Pendidikan Vokasi UB yaitu menjadi instansi Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan dan menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas. Kualitas produk Pendidikan Vokasi yang dimaksud yaitu daya saing mahasiswa dan lulusan serta...
	Dalam pengembangannya untuk mencapai visi Pendidikan Vokasi, maka program studi yang ada dan dikelola oleh lembaga ini dikembangkan untuk berkontribusi aktif di bidang ekonomi kreatif dan bisnis. Bidang ekonomi kreatif yang saat ini menjadi sangat pop...
	Pengambilan peran untuk mendukung dunia bisnis sangat cocok dengan Pendidikan Vokasi yang lebih mengedepankan pada praktik dibandingkan dengan teori. Porsi kurikulum yang dibuat sangatlah mendukung terhadap pencetakan lulusan yang memiliki kualitas ya...
	Seluruh pengembangan Pendidikan Vokasi untuk periode tahun 2021-2025 tertuang dalam target kinerja Pendidikan Vokasi UB sesuai tabel dibawah ini.
	TARGET KINERJA PENDIDIKAN VOKASI UB
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