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HBH DAN TATANAN KAMPUS BARU

Prinsip
Dasar

Silaturahim/HBH

Silatul arham
صلة االرحام

Silatul afkar
صلة االفكار

Silatul arwah
صلة االرواح

Silatul a’mal
صلة االعمال

penguatan kekeluargaan dan persaudaraan untuk

membangun kolaborasi dan sinergi kerja internal 
kampus dan eksternal dengan PTKI di Jawa tengah

Tetap mengingat jasa dan kontribusi para pendiri
kampus

Sinkronisasi visi, tujuan besar kampus dan capaian
untuk melakukan adaptasi tatanan kampus baru

Penyatuan langkah, menuju kolaborasi dan gotong 
royong dalam bekerja dengan system kerja baru

Silatul Takayyufat
صلة التكيفات

Penyatuan semangat adaptasi menuju tatanan

kampus baru dengan melakukan adaptasi
STRUKTURAL, FUNGSIONAL & PERILAKU



OVERVIEW PERFORMA PTKIS 
JAWA TENGAH 



CAPAIAN AKREDITASI INSTITUSI

Akreditasi A Akreditasi B Akreditasi C Tidak
Terakreditasi

Submit

2

9 9

21

6

Sebaran Akreditasi Institusi 

Belum tampak 
peningkatan  status 
akreditasi secara 
signifikan dalam kurun 
waktu  1 tahun terakhir 

KETERANGAN 

•Jumlah  institusi  = 47
Akreditasi A = 2 
Akreditasi B = 9
Akreditasi C = 9
Tidak Terakreditasi = 21
Proses Submit = 6



CAPAIAN AKREDITASI PRODI

Sumber: SILK  DIRJENPENDIS

Terakreditasi Tidak
Terakreditasi

Prodi Baru

11

48

4

64

37

Sebaran Akreditasi Prodi

Akreditasi A Akreditasi B Akreditasi C Column1 KETERANGAN

• Jumlah Prodi = 164 
Terakreditasi A = 11 
Terakreditasi B = 64
Terakreditasi C = 37
Tidak Terakreditasi = 48
Prodi Baru = 4 

Prodi yang tidak 
terakreditasi 
sejumlah  29 %



UPDATE  E-JOURNAL PTKIS JATENG (1)  

Belum OJS
57%

OJS
43%

0% 0%
Open Journal System 

KETERANGAN  :

• Jumlah Total = 47 jurnal

Jurnal yang  Belum OJS = 27 jurnal 
Jurnal yang Sudah OJS =  20 jurnal 



UPDATE  E-JOURNAL PTKIS JATENG (2) 

Belum 
Terakreditasi

55%
SINTA 5

30%

SINTA 4
5%

SINTA 3
5%

SINTA 2
5%

Identifikasi Jurnal Terakreditasi  

KETERANGAN :

•Jumlah  Jurnal  yang Sudah OJS  = 20 
jurnal

Belum Terakreditasi = 11 jurnal
Terakreditasi SINTA 5 = 6 jurnal 
Terakreditasi SINTA 4 = 1 jurnal
Terakreditasi SINTA 3 = 1 jurnal
Terakreditasi SINTA 2 = 1 jurnal  



TANTANGAN PTKIS SAAT INI (1)

1. Prioritas Peningkatan Akreditasi Institusi dan Prodi

a.  Inisiasi Program Pendampingan Persiapan Akreditasi PTKIS (Sekolah Borang) dengan menunjuk 
asessor dari PTKIN/PTKIS untuk melakukan pendampingan intensif penyusunan borang/portofolio 
akreditasi dengan jadwal konsultasi/dampingan rutin

b. Dokumentasi dan Digitalisasi data yang berkaitan dengan kebutuhan kriteria APT 3.0, yaitu:  Visi, 
misi, tujuan dan strategi; Tata pamong, tata kelola dan kerjasama; Mahasiswa, Sumber daya manusia 
(SDM); Keuangan, Sarana dan prasarana; Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
luaran dan Capaian Tridharma.

c. Proses kerja persiapan borang akreditasi (APT 3.0) adalah proses yang berkelanjutan dengan sistem 
unggah data/bukti secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja PTKIS, sehingga semestinya lebih 
meringankan beban kerja tim akreditasi PTKIS dalam menyiapkan borang/portofolio akreditasi 
(menegasi kultur kerja persiapan borang akreditasi yang tertumpuk di akhir masa kadaluarsa akreditasi)



TANTANGAN PTKIS SAAT INI (2)

2. Penguatan Eksistensi Institusi  

a. Mengaktifkan kembali e-journal PTKIS khususnya bagi jurnal yang belum menerapkan  Open 
Journal System (OJS). Tim pengelola jurnal PTKIS dapat bekerjasama dengan praktisi jurnal 
freelance sebagai tutor pengoperasionalan OJS untuk meningkatkan performa jurnal 

b.      Meningkatkan peringkat akreditasi bagi jurnal PTKIS yang telah terakreditasi sebelumnya 
(SINTA 6, SINTA 5, SINTA 4, dst) dengan meningkatkan kualitas performa jurnal, seperti 
konsistensi waktu terbit, konsistensi scope jurnal, kualitas review hingga pada komitmen  
editorial team

c. Peningkatan publikasi ilmiah sivitas akademika PTKIS dengan strategi menulis dalam tim untuk 
meringankan beban menulis dan meningkatkan jumlah produksi tulisan serta sitasi (satu tulisan 
merujuk pada 2 – 3 dosen/tendik di satu unit). Dengan demikian, dapat berkontribusi pada 
peningkatan pemeringkatan institusi. 



TANTANGAN PTKIS SAAT INI (3)

3. Reframing Kultur Kerja 

a. Pembiasaan penerapan blended system dengan mengoptimalkan fungsi teknologi (smart system) 
dalam penyelesaian pekerjaan baik yang besifat layanan akademik maupun non-akademik dengan 
tetap berbasis pada indeks kinerja utama.  

b. Peningkatan ketrampilan dosen dan tendik secara periodik dalam konteks hard skill dan soft skill 
untuk menciptakan kultur kerja yang profesional  dan adaptif dengan perkembangan situasi (tidak 
menggunakan cara kerja yang kurang update di era milenial ini), sehingga tetap dapat berkompetitif 
dengan institusi pendidikan yang lain dalam ranah nasional-global.



TANTANGAN TATANAN KAMPUS BARU

TANTANGAN
PTKIS

AKADEMIK
(dari konvensional ke system baru)

KINERJA
(Dari kultur kerja lama ke kultur kerja baru)

PERENCANAAN & KEUANGAN (CanKeu)
(Dari CanKeu lama ke Cankeu Tatanan baru)

SARANA & PRASARANA
(menuju Sarpras )

TATANAN
KAMPUS

BARU



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
GAMBARAN UMUM

TATANAN
KAMPUS

BARU

AKADEMIK

KINERJA

PERENCANAAN 
& KEUANGAN

SARANA & 
PRASARANA

FLEXIBLE LEARING

FLEXIBEL WORKING

REALOKASI ANGGARAN 
TATANAN KAMPUS BARU

ADAPTASI SARPRAS 

Akreditasi,
Integritas, jurnal

MUTU & 
REKOGNISI

KAMPUS



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
FLEXIBLE LEARNING 

1. Kegiatan perkuliahan, konsultasi akademik, bimbingan
skripsi, tesis dan disertasi dilakukan secara langsung
dan atau daring sesuai kondisi dan kebutuhan

2. Praktikum di laboratorium dan praktik lapangan (PPL, 
KKL, KKN dan sejenisnya) dilaksanakan dengan pola
baru sesuai dengan kondisi

3. Ujian skripsi,  tesis, disertasi dilakukan dengan pola
baru sesuai dengan kondisi dan pelaksanaanya diatur
oleh fakultas dan pascasarjana

4. Layanan akademik dan umum dilakukan secara
langsung di kantor dan/atau secara daring

FLEXIBLE 
LEARING



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
FLEXIBLE WORKING (1)

a. Jenis pekerjaan

b. Hasil penilaian kinerja

c. Kompetensi teknologi informasi

d. Laporan disiplin

e. Kondisi kesehatan/ faktor

komorbiditas

f. Tempat tinggal pegawai

g. Kondisi kesehatan keluarga

pegawai

h. Riwayat perjalanan dalam negeri/

luar negeri

i. Riwayat interaksi pegawai

j. Efektivitas pelaksanaan tugas

FLEXIBLE 
WORKING

WFO

WFH

dan/atau pertimbangan



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
FLEXIBLE WORKING  (2)

FLEXIBLE 
WORKING

PRESENSI

Presensi online WFH

WFO

Presensi Masuk: 06.00-07.30
Presensi Pulang: 16.00-18.00

Blended 
Working

Jam kerja: 07.30-13.00
Presensi Masuk: 06.00-07.30
Presensi Pulang dengan WFO 
dan WFH (jam kerja 13.00-
16.00

Tendik dan CPNS selain WFH, juga
mendapat WFO dengan prosentase
kehadiran tiap pegawai maksimal 50% 
atau 2 hari dalam sepekan

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil 
Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Kepala dan Sekretaris
Jurusan/ Prodi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Sekretaris
Kopertais X Jateng, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua dan
Sektretaris prodi, Kepala klinik, kepala UKPBJ Kepala Bagian
dan Kepala Subbagian.



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
REALOKASI ANGGARAN

REALOKASI 
ANGGARAN 

TATANAN 
KAMPUS BARU

1. Koreksi anggaran yang telah direformulasi teknik pelaksanaannya 
seperti PPL, KKL, KKN, Wisuda, Workhsop, Seminar Nasional, 
Seminar Internasional, RDK, dinas luar fullboard, dll

2. Realokasi untuk penyediaan sarana prasarana terkait implementasi 
higiene dan sanitasi kampus (memastikan ketersediaannya di setiap 
fakultas/unit) 

3. Realokasi untuk upgrade server dan perangkat teknologi 
pembelajaran guna mengoptimalkan pelaksanaan blended system 
dan flexible working space 

4. Realokasi untuk penyiapan fasilitas kesehatan kampus dalam 
menyikapi persoalan pandemi

5. Realokasi untuk program prioritas universitas 



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
ADAPTASI SARPRAS (1)

ADAPTASI 
SARPRAS 

1. Implementasi social and physical distancing di area belajar mengajar dan area kerja
a. Penerapan batasan jarak fisik minimal 1 meter di ruang kerja dengan mengatur ulang 

meja kerja dan SOP layanan non akademik. Jika tidak memungkinkan bisa menerapkan 
alternatif pembagian jam kerja berbasis shift (prioritas tupoksi) untuk meminimalisasi 
pertemuan sosial antar pekerja

b. Penerapan batasan jarak fisik minimal 1 meter di ruang kelas dengan mengatur ulang 
meja mahasiswa dan meja dosen dengan men-split rombel prioritas menempati ruang 
kelas sesuai dengan kalkulasi daya tampung ruang berdasar protokol kesehatan

c. Upgrade server dan perangkat teknologi pembelajaran guna mengoptimalkan 
pelaksanaan blended system dan flexible work space

d. Penerapan batasan jarak fisik minimal 1 meter di ruang PKM dengan memprioritaskan 
kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat urgent 

e. Pemasangan sekat pembatas/partisi (flexy glass) di area pelayanan umum untuk 
meminimalisasi resiko penyebaran covid-19

f. Optimalisasi sirkulasi udara dan sinar matahari yang memasuki ruangan belajar dan ruang 
kerja 



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
ADAPTASI SARPRAS (2)

ADAPTASI 
SARPRAS 

2. Implementasi social and physical distancing di fasilitas publik
a. Penerapan batasan jarak minimal 1 meter dengan memberi tanda khusus di masjid, 

tempat duduk perpustakaan, poliklinik, tempat duduk di taman, kantin, bank
b. Meminimalisasi penggunaan peralatan bersama seperti peralatan sholat, alat tulis, 

peralatan makan dan minum
c. Kewajiban mengenakan masker bagi seluruh sivitas akademika yang beraktivitas di ruang 

publik.
d. Optimalisasi sirkulasi udara dan sinar matahari yang memasuki ruangan belajar dan ruang 

kerja 
e. Pemasangan sekat pembatas/partisi (flexy glass) di area pelayanan umum untuk 

meminimalisasi resiko penyebaran covid-19



MODEL TATANAN KAMPUS BARU: 
ADAPTASI SARPRAS (3)

ADAPTASI 
SARPRAS 

3. Implementasi higiene dan sanitasi lingkungan kampus
a. Pengadaan wastafel atau peralatan cuci tangan seperti sabun dan wadah air mengalir di 

setiap gedung yang difungsikan kembali dengan memastikan ketersediaan air terpenuhi
b. Penjadwalan kegiatan sterilisasi/penyemprotan disinfektan secara periodik (per empat 

jam sekali) di seluruh ruang dan fasilitas di kampus
c. Pengadaan hand sanitizer dan hand soap di setiap ruangan yang digunakan oleh seluruh 

sivitas akademika dan di tempat strategis seperti pintu masuk gedung, tangga, kamar 
mandi, dll

d. Pengadaan peralatan cek suhu tubuh /thermo gun di setiap pintu masuk fakultas/unit
e. Pengadaan APD khusus bagi pekerja yang harus berinteraksi dengan khalayak


