
 
 

III. ISU UTAMA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 
 

3.1. Isu Utama  

 

Isu utama pembangunan pendidikan dimasa mendatang : 

1. Era Globalisasi dan perdagangan bebas membawa konsekuensi persaingan pasar 

kerja di Kalimantan Timur. 

2. Persaingan kemampuan Penguasaan Teknologi, Komunikasi dan Kepemimpinan 

yang bermoral dan jujur dengan tingkat kepercayaan yang mampu memberikan 

jaminan pada pemakai tenaga kerja. 

3. Kompetensi hasil pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. 

4. Otonomi daerah  sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja pada daerah-

daerah kabupaten dan kota. 

 

3.2. Strategi Pengembangan 

 

3.2.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga akademik, teknisi dan 

administrasi. 

b) Pengembangan Civitas Akademika, kerjasama, kebersamaan, budaya 

akademik yang dinamis, kompetensi ilmiah dan keterampilan di kalangan 

Civitas Akademika. 

c) Peningkatan kemampuan dan keterampilan staf administrasi. 
 

3.2.2. Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

a) Peningkatan kualitas hasil lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga 

kerja dan perkembangan IPTEK. 

b) Pengembangan Program Studi dan Diploma sesuai kebutuhan pasar 

tenaga kerja. 

c) Peningkatan minat baca mahasiswa. 
 

3.2.3. Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

a) Membangun budaya penelitian di kalangan Dosen dan mahasiswa baik 

penelitian dasar maupun penelitian terapan. 

b) Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

c) Membangun kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

pihak lain. 
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3.2.4. Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana 

a) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar. 

b) Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana kampus. 

c) Pengembangan sarana dan prasarana kegiatan kemahaisswaan. 
 

3.2.5. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi 

a) Pengembangan jaringan sistem informasi dan komunikasi kampus. 

b) Membangun jaringan sistem informasi dan  komunikasi penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat untuk mengimbangi perkembangan IPTEK. 

c) Pengembangan cyber kampus. 
 

3.2.6. Pengembangan Bidang Manajemen  

a) Penataan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada sistem 

orginasasi terpadu. 

b) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PBM. 

c) Pengembangan sistem administrasi akademik. 
 

3.2.7. Strategi Keuangan dan Kesejahteraan 

a) Peningkatan kinerja dan sistem keuangan yang seimbang. 

b) Peningkatan kesejahteraan karyawan dan tenaga akademik. 

c) Peningkatan penerimaan/pendapatan Universitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


