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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas semua nikmat dan karunia-

Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad) Tahun 

2021-2025 dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan institusi merupakan suatu 

hal yang krusial sebelum melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Perencanaan 

harus dibuat dengan matang dan baik agar dalam implementasi sesuai dengan arah 

dan kebijakan yang dibuat. 

RENSTRA ini dibuat sebagai tujuan untuk menetapkan arah kebijakan, selain 

itu, juga karena telah habisnya masa berlaku RENSTRA sebelumnya, sehingga 

dipandang perlu menyusun dan menetapkan RENSTRA yang baru seiring dengan 

pergantian kepemimpinan Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Padjadjaran periode tahun 2021-2025. RENSTRA ini memuat pokok-

pokok rencana pengembangan FKG Unpad untuk tahun 2021-2025 yang disusun 

secara ringkas dan lengkap, berisi program-program dan kegiatan, sehingga mudah 

dipahami oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan seluruh 

stakeholders FKG Unpad. 

Sebagaimana fungsinya, RENSTRA FKG Unpad Tahun 2021-2025 ini 

merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 

FKG Unpad dan Unit-Unit kerja pelaksana di bawahnya, oleh sebab itu, rencana kerja 

pada unit-unit kerja di FKG Unpad wajib mengacu dan selaras dengan rencana 

strategis ini. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis yang dapat 

menghambat implementasi dan memaksa dilakukannya perubahan terhadap 

RENSTRA ini, maka dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap RENSTRA 

oleh Pimpinan Fakultas dengan persetujuan Senat FKG Unpad. 

Rencana strategi harus disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, dan Rencana Strategis 

Universitas Padjadjaran 2020-2024. Implementasi RENSTRA FKG Unpad akan diukur 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahunan yang akan dilengkapi dengan indikator 

target dan capaian program kerja untuk keperluan evaluasi keberhasilan pelaksanaan 

program kerja. 

 

 

Bandung, Maret 2021 

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran 
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BAB 1  

KONDISI SAAT INI DAN PROSPEK MASA DEPAN 

 

1.1. Kondisi Saat Ini 

Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Padjadjaran (Unpad) terbentuk pada 

tanggal 1 September 1959 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 85633/S. FKG Unpad memiliki peran strategis dalam 

mempersiapkan Dokter Gigi yang unggul dan cerdas secara intelektual, mandiri, dan 

maslahat bagi pembangunan masyarakat berkelanjutan sehingga mampu 

mensejahterakan bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. 

Sejak tahun 2003, FKG Unpad telah melakukan beberapa transformasi 

pendidikan dengan membuka Kelas Internasional yang menerapkan pendekatan 

student centered learning dan memilih metode pembelajaran problem-based learning 

(PBL), serta metode PBL tersebut diterapkan untuk mahasiswa reguler pada tahun 

2007. FKG Unpad merintis berdirinya Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) FKG Unpad 

di Kampus Sekeloa dan diresmikan pada tahun 2006 sebagai wahana pendidikan 

klinik yang merupakan pengembangan dari Klinik Kerja Mahasiswa. Berdasarkan 

Peraturan Rektor No 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital 

by Laws) pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran Periode 2020-

2025, maka saat ini, tata kelola RSGM di bawah pengelolaan universitas, dan juga 

dijadikan sebagai salah satu unit bisnis Unpad, sehingga berganti nama menjadi RSGM 

Unpad. 

FKG Unpad melaksanakan pembelajaran transformatif sejak Tahun 2015, 

sudah melaksanakan beberapa lokakarya kurikulum nasional yang menyertakan 

muatan lokal untuk mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
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Tinggi dan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Saat ini, FKG Unpad menjadi acuan 

berbagai Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi yang tersebar di Indonesia. 

Tahun 2020, FKG Unpad mulai mengadopsi prinsip-prinsip Merdeka Belajar 

berdasarkan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan Merdeka 

Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) melalui Peraturan Kementerian Pendidikan 

Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan SK Rektor Universitas Padjadjaran No 

606/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar – 

Kampus Merdeka di Universitas Padjadjaran, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa 

depan bangsa yang unggul dan berkepribadian luhur serta pada tahun 2021, program 

studi mulai menerapkan Outcome-based Education (OBE)  sebagai persiapan 

pengajuan akreditasi internasional. 

FKG Unpad menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan program 

pendidikan dokter gigi yang terdiri dari 2 (dua) jenjang, yaitu: Program Pendidikan 

Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi. FKG Unpad 

juga menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan 8 (delapan) Program 

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang terdiri dari Spesialis Bedah Mulut dan 

Maksilofasial, Kedokteran Gigi Anak, Penyakit Mulut, Konservasi Gigi, Ortodonsia, 

Periodonsia, Prostodonsia, dan Radiologi Kedokteran Gigi, serta program Doktor Ilmu 

Kedokteran Gigi. 

FKG Unpad senantiasa mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi 

secara berimbang, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan Pola Ilmiah 

Pokok Unpad, yaitu: Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan 

Nasional, yang sejalan dengan pandangan dan norma yang berlaku pada masyarakat 

Jawa Barat. 
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1.1.1. Capaian Kinerja 2015-2019 

Capaian kinerja 2015-2019 disajikan dalam grafik-grafik berikut. 

 

  

  

  

 

Grafik 1. Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) 
berdaya saing global 
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Grafik 2. Profil mahasiswa dan lulusan FKG Unpad 
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Grafik 3. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

 

 

Grafik 4. Capaian Dana Kerjasama FKG Unpad 

 

 

 

 

 

Capaian Dana Kerjasama FKG Unpad 
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Grafik 5. Terwujudnya rekognisi global 

 

  

  

 

Grafik 6. Terwujudnya tata kelola FKG Unpad yang baik dan mendukung 
kemandirian 
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1.1.2. Harapan Pemangku Kepentingan terhadap FKG Unpad 

Perubahan status Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) 

membuat masyarakat berharap Unpad bisa memerankan dirinya sebagai agent of 

education khususnya di Jawa Barat, kemudian berubah sebagai agent of research and 

development. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, dominasi teknologi akan berdampak pada 

struktur sosio kultural masyarakat dunia, sehingga Unpad harus bisa memerankan 

dirinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan alih teknologi (agent of 

knowledge and technology transfer) yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat 

global, sejalan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad.  Berdasarkan hal di atas, maka 

FKG Unpad dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut, termasuk perubahan pada 

regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

FKG Unpad berkontribusi dalam menghasilkan dokter gigi, dokter gigi spesialis, 

dan lulusan program doktor dalam bidang Ilmu Kedokteran Gigi sebagai SDM unggul 

yang dapat berkompetisi secara global, khususnya untuk pembangunan masyarakat 

Jawa Barat dan Indonesia. RENSTRA FKG Unpad tahun 2021-2025 disusun dengan 

melihat perkembangan daerah dan nasional, serta tantangan global yang terjadi, 

dengan meningkatkan sinergitas seluruh sumber daya yang dimiliki FKG Unpad serta 

kolaborasi dalam dan luar negeri, untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing FKG 

Unpad menghadapi tantangan global. 

1.2. Kekuatan dan Kelemahan  

Bagian ini menjabarkan berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki FKG Unpad 

sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan strategis di masa depan. Selain itu, 

kekuatan dan kelemahan juga merupakan bahan evaluasi kebijakan strategis 

terdahulu.  
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1.2.1. Kekuatan yang dimiliki FKG Unpad 

Berikut identifikasi kekuatan yang dimiliki FKG Unpad dalam lima tahun ke depan, 

yaitu: 

1) Memiliki program studi sarjana kedokteran gigi, program studi profesi 

kedokteran gigi, program pendidikan dokter gigi spesialis terlengkap dan 

program doktoral 

2) Fasilitas pendidikan yang semakin berkembang 

3) Tingkat kelulusan tepat waktu selama 4 tahun terakhir 

4) Proses pembelajaran telah terstruktur dengan baik 

5) Kualifikasi dosen selama 4 tahun terakhir berkembang pesat 

6) Sistem pembiayaan yang baku 

7) Ketersediaan sarana dan prasarana 

8) Publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi sudah cukup baik, perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan 

9) Keterlibatan SDM dan FKG Unpad sebagai lembaga dalam berbagai organisasi 

nasional dan internasional 

10) Membina fakultas/program studi kedokteran gigi di lembaga pendidikan tinggi 

lain 

11) Hampir semua prodi terakreditasi A di tingkat nasional 

 

1.2.2. Kelemahan yang dimiliki FKG Unpad 

Selain kekuatan-kekuatan yang dimiliki FKG Unpad yang telah dijabarkan sebelumnya, 

berikut identifikasi kelemahan yang dimiliki FKG Unpad dalam lima tahun ke depan, 

yaitu: 

1) Modul-modul masih perlu dikembangkan sesuai perkembangan iptekdokgi 

2) Masih terdapat dosen yang belum memenuhi kualifikasi internasional 

3) Pelaksanaan pembelajaran transformatif sesuai dengan kebijakan 

transformative learning Unpad masih belum menyeluruh 
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4) Proporsi dosen dengan kualifikasi doktor dan jabatan akademik profesor masih 

rendah 

5) Publikasi tenaga kependidikan dan mahasiswa di jurnal internasional bereputasi 

masih rendah 

6) Jumlah student exchange masih rendah, terutama inbound 

7) Program magister FKG belum diimplementasikan 

8) Website FKG Unpad belum berkembang secara optimal 

9) Hilirisasi penelitian masih belum banyak dilakukan 

10) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal 

11) Lokasi kampus yang terpisah (Kampus FKG Unpad Jatinangor dan Kampus FKG 

Unpad Bandung) dan masih memerlukan penataan lingkungan yang mendukung 

proses pembelajaran yang sejalan dengan program pemerintah. 

1.3. Tantangan dan Peluang 

Pada bagian ini akan dijabarkan berbagai tantangan dan peluang yang dimiliki FKG 

Unpad sebagai bahan kajian dalam perumusan kebijakan strategis di masa depan. 

Selain itu, tantangan dan peluang juga merupakan bahan evaluasi kebijakan strategis 

terdahulu.  

1.3.1. Tantangan yang dihadapi FKG Unpad pada 2021-2025 

Berikut identifikasi tantangan yang dihadapi FKG Unpad untuk lima tahun ke depan, 

yaitu: 

1) FKG Unpad perlu lebih dikenal di tingkat lokal, regional, dan global. 

2) FKG Unpad sudah dikenal di beberapa universitas tingkat global, dibuktikan 

dengan dokumen-dokumen Memorandum of Agreement dengan institusi 

pendidikan internasional. Namun, cakupan kolaborasi di tingkat global dan 

internasional masih perlu ditingkatkan, untuk meningkatkan rekognisi 

internasional FKG Unpad. 
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3) Menentukan peluang posisi FKG Unpad di tingkat lokal, regional dan global. 

4) FKG Unpad juga sudah dikenal di tingkat regional seperti di Singapura, Thailand, 

Malaysia, dan Filipina, karena adanya kerjasama dengan beberapa ilmuwan 

dalam penelitian, dosen tamu, dosen pembimbing S3, program sandwich, atau 

pembicara dari negara negara tingkat regional dalam acara seminar yang 

diselenggarakan di FKG Unpad. 

5) Menentukan strategi agar FKG Unpad diperhitungkan di tingkat lokal, regional 

dan global. 

6) FKG Unpad sudah diperhitungkan sebagai FKG dengan ranking tinggi pada 

tingkat nasional, serta memiliki branding sebagai salah satu FKG yang paling 

diminati oleh calon mahasiswa, baik pada level program pendidikan dokter gigi 

jenjang sarjana maupun Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).  

Berbagai strategi dan langkah yang tepat sangat diperlukan untuk 

mempertahankan posisi tersebut, di antaranya, melalui penjaminan mutu 

pendidikan dan lulusan, peningkatan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu pada 

prodi profesi dan PPDGS, peningkatan kerja sama penelitian, dosen tamu, dan 

berbagai langkah yang mengarah pada peningkatan ranking. Berbagai produk 

inovasi unggulan FKG Unpad juga masih membutuhkan peningkatan promosi 

baik di dalam maupun di luar lingkungan FKG Unpad, baik nasional, regional, dan 

internasional. 

7) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi (iptekdokgi) 

8) Bertambahnya penyelenggara pendidikan kedokteran gigi oleh institusi negeri 

atau swasta 

9) Adanya peluang penyelenggaraan perguruan tinggi asing di dalam negeri 

10) Rendahnya anggaran pendidikan di bidang kesehatan dan keterbatasan 

anggaran untuk pembentukan teaching hospital; hal ini juga diperburuk dengan 

adanya pandemi Covid-19 

11) Tingginya biaya pendidikan bagi masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat 
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untuk membiayai pendidikan dan pelayanan kesehatan rendah 

12) Heterogenitas calon mahasiswa 

 

1.3.2. Peluang yang dimiliki FKG Unpad pada 2021-2025 

FKG Unpad memiliki peluang besar untuk di rekognisi secara nasional, regional, dan 

internasional, sehingga diperlukan strategi yang perlu dikembangkan dan diwujudkan 

oleh seluruh sivitas akademika FKG Unpad. Peluang-peluang tersebut adalah: 

1) Publikasi ilmiah hasil penelitian staf pengajar FKG Unpad yang perlu didata dan 

disimpan secara cermat oleh tim Public Relations and Communication FKG Unpad 

sebagai upaya branding FKG Unpad 

2) FKG Unpad memiliki relasi dengan universitas tingkat nasional, regional, dan 

internasional dapat dimanfaatkan sebaik baiknya 

3) FKG Unpad memiliki jumlah SDM dan periset yang memadai 

4) FKG Unpad memiliki mitra penyedia wahana pembelajaran khas yang tidak 

dimiliki IPDG lainnya yaitu cleft Center, yang dapat dipromosikan (branding) agar 

menarik peneliti luar atau pemberi dana dari luar atau dalam negeri 

5) FKG Unpad memiliki Pusat Studi Oral Biomaterial dan Military Dentistry sebagai 

wahana riset khusus dapat lebih dipromosikan dan beberapa pusat studi yang 

akan dikembangkan. 

6) FKG Unpad memiliki semangat dan optimisme dalam menjawab tantangan dan 

peluang lima tahun ke depan 

7) FKG Unpad berpeluang mengembangkan potensi lokal alam Indonesia. Inovasi 

yang sudah dilakukan FKG Unpad dapat digunakan oleh masyarakat nasional, 

regional, dan internasional seperti pasta gigi dalam bentuk tablet dan berbahan 

aktif nano partikel, serta bahan regenerasi dentin dan pulpa. 
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1.4. Isu Strategis 

Berdasarkan refleksi capaian kinerja FKG Unpad pada kurun waktu 2015-2020, 

harapan pemangku kepentingan terhadap FKG Unpad, kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki FKG Unpad serta tantangan dan peluang pada 5 (lima) tahun ke depan, 

dipetakanlah beberapa isu strategis, yaitu: 

(1) Rekognisi internasional  

Target Unpad menuju 500 universitas terbaik dunia harus didukung oleh fakultas, 

sehingga membutuhkan berbagai upaya dan kolaborasi bersama seluruh sivitas 

akademika FKG Unpad. Salah satu upaya untuk mendukung hal di atas adalah 

mensinergikan seluruh sivitas akademika untuk memahami target-target 

internasionalisasi yang harus dicapai, sesuai dengan parameter-parameter penilaian 

yang digunakan oleh lembaga pemeringkatan dunia (QS World University Ranking). 

Pemeringkatan tersebut diukur melalui 2 (dua) bagian besar yang perlu mendapatkan 

perhatian terkait survei (50%) dan data (50%). 

FKG Unpad belum ter rekognisi internasional, sehingga diperlukan kebijakan 

exposure dan internasionalisasi yang relevan pada berbagai jenjang akademik, yaitu 

program studi sarjana kedokteran gigi,  program studi profesi kedokteran gigi, 

program pendidikan dokter gigi spesialis yang lengkap dan program doktoral. FKG 

Unpad harus mengoptimalkan komunikasi dan jaringan dengan mitra strategis di luar 

negeri sehingga akan meningkatkan respons academic dan employer peer review yang 

saat ini belum optimal. 

(2) Kompetensi dan kinerja SDM dosen dan tenaga kependidikan belum 

memadai untuk internasionalisasi FKG Unpad 

Arah capaian FKG Unpad haruslah sejalan dengan Visi Unpad, oleh karena itu 

dibutuhkan SDM unggul, baik dosen maupun tenaga kependidikan (tendik). Saat ini, 
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kualifikasi SDM dosen di FKG Unpad masih harus ditingkatkan, karena dosen 

berkualifikasi S3 masih 34,88%, dengan 7,75% guru besar dari total jumlah 127 dosen. 

Kondisi SDM ini berdampak pada masih rendahnya proporsi dosen yang memiliki 

publikasi pada jurnal internasional bereputasi. 

Selain itu, partisipasi dosen yang melaksanakan kegiatan kolaborasi akademik 

internasional seperti World Class Professor (WCP) dan World Class Research (WCR), 

mengikuti program penyegaran dosen di luar negeri seperti Scheme of Academic 

Mobility and Exchange (SAME), serta kolaborasi akademik lainnya kurang mencukupi. 

Kesiapan dosen dan tendik dalam menghadapi era digitalisasi dan dominasi 

Information and Communication Technology (ICT) dan bahasa asing juga belum 

optimal. Hal ini harus menjadi fokus perhatian karena peningkatan kapasitas SDM 

tersebut akan berdampak pada pencapaian internasionalisasi FKG Unpad.  

(3) Peningkatan mutu dan keunggulan pembelajaran 

FKG Unpad dituntut untuk berkontribusi melalui hasil akademik yang relevan di era 

dinamis revolusi industri 4.0 ini, sehingga dapat menciptakan SDM unggul dan 

memberikan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk 

mendukung daya saing Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan 

melalui pendekatan dan pengembangan inovasi metode pembelajaran yang 

berkolaborasi dengan mitra internasional seperti Team-Based Learning (TBL), 

Problem-Solving Learning (PSL), dan Problem-Based Learning (PBL).  

(4) Adopsi prinsip-prinsip Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) 

Kegiatan merdeka belajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip merdeka belajar sebagai 

kampus merdeka disesuaikan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran sarjana 

kedokteran gigi sebagai cendekia, terampil sebagai penyedia  layanan kesehatan gigi-

mulut dalam simulasi klinis, disertai dengan  kemampuan sebagai leader, manajer, 

komunikator, inovator guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan masyarakat, 
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serta menjadi pembelajar sepanjang hayat. profil lulusan, capaian pembelajaran, 

bahan kajian tertuang dalam blueprint kurikulum sarjana kedokteran gigi FKG Unpad 

serta menjadi dasar penyusunan dokumen kurikulum merdeka dan pembuatan 

rencana pembelajaran semester. 

Tahapan persiapan kegiatan kampus merdeka yang sudah dilakukan FKG Unpad 

adalah sebagai berikut: Focus Group Discussion dengan narasumber dari Faculty of 

Dentistry International Medical University; sosialisasi pengenalan kampus merdeka, 

merdeka belajar; lokakarya evaluasi kurikulum yang sedang berjalan; lokakarya 

penyesuaian kurikulum.  

Implementasi kegiatan kurikulum merdeka di FKG Unpad sesuai dengan program 

pembelajaran sudah dilakukan. Implementasi kegiatan tersebut adalah mengajar di 

sekolah dikaitkan dengan program kesehatan gigi anak sekolah, proyek independen  

pada kegiatan ekstra dan ko-kurikuler, proyek kemanusiaan sebagai sukarelawan, 

magang di klinik gigi secara virtual pada mata kuliah dental practice management dan 

odontology forensic. 

(5) Inovasi dan relevansi penelitian dan pengabdian pada masyarakat belum 

efektif sehingga belum berdampak pada masyarakat 

FKG Unpad telah berhasil menjadikan riset sebagai arus utama dalam pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan jumlah publikasi, jumlah 

sitasi, jumlah paten/hak kekayaan intelektual (HKI), dan berbagai output riset. 

Beberapa isu yang masih perlu diperhatikan di antaranya adalah penelitian yang 

belum terlalu berfokus pada pilar penelitian di bidang kesehatan.  

Iklim riset masih perlu dibangun dengan cara meningkatkan dukungan 

pendanaan dan kemampuan riset, sehingga publikasi per dosen dapat meningkat, riset 

berorientasi hilirisasi produk meningkat, kolaborasi riset yang dilakukan dengan 

perguruan tinggi (PT) dalam negeri (DN)/luar negeri (LN) meningkat, serta penguatan 
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pusat studi yang mampu mengembangkan topik riset yang akan menjawab masalah 

bangsa,. 

Selain itu, sampai saat ini FKG Unpad masih belum mempunyai institution 

branding, di mana hasil riset Unpad yang dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat 

seharusnya mampu menjadi hasil inovasi riset dan menjadi brand image FKG Unpad. 

(6) Diversifikasi sumber pendanaan dan optimalisasi pemanfaatan aset belum 

maksimal 

Program kerja FKG Unpad harus menunjang pencapaian target universitas bereputasi 

akademik internasional, sehingga harus mengembangkan kekuatan dan kemandirian 

finansial yang kokoh. Pengembangan tersebut dapat dicapai dengan membentuk 

berbagai alternatif usaha, baik melalui core business ataupun bisnis FKG Unpad lainnya 

melalui, salah satunya, optimalisasi aset fakultas, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan finansial. Selain itu, FKG Unpad juga sudah saatnya meningkatkan 

program kemitraan dengan berbagai stakeholder, agar potensi SDM dan pemanfaatan 

aset dapat lebih optimal dan berkontribusi positif pada peningkatan pendapatan FKG 

Unpad.  

(7) Pengembangan standar tata kelola yang baik memerlukan inovasi 

Organisasi dan Tata Kerja Pengelola di Unpad telah ditetapkan dengan diterbitkannya 

Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran. FKG Unpad mengikuti struktur tata 

kelola yang telah ditetapkan tersebut. Hal yang harus dilakukan pihak pengelola 

fakultas adalah melakukan evaluasi dari implementasi tata kelola tersebut. 

Masih ada beberapa hal yang belum optimal dalam mengakomodasi kebutuhan 

FKG Unpad, seperti dalam hal pelayanan prima, meliputi pelayanan, pengelolaan 

fasilitas dan investasi, pengelolaan calon mahasiswa, pengelolaan potensi alumni, 

serta pengelolaan mitra strategis. Selain itu, reformasi birokrasi yang sudah dijalankan 
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dalam mengantisipasi semakin spesifiknya deskripsi pekerjaan di era digital harus 

selalu dipertajam untuk meningkatkan kualitas FKG Unpad, sehingga manfaat 

kehadiran FKG Unpad akan dirasakan oleh masyarakat.   

(8) Perkembangan pelayanan kedokteran gigi di era Revolusi Industri 4.0 

Revolusi yang saat ini sedang berlangsung adalah Revolusi Industri 4.0, yang diawali 

sejak tahun 2018, ditandai dengan berkembangnya advance material, cloud 

technology, autonomous vehicles, synthetic biology, virtual and augmented technology, 

artificial intelligence, robot, blockchain, 3D printing, dan internet of things. 

Berdasarkan sepuluh kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0, setidaknya 

ada tujuh hal yang berimbas langsung pada dunia kedokteran gigi. Ketujuh hal tersebut 

yaitu advance material, cloud technology, synthetic biology, virtual and augmented 

technology, artificial intelligence, robot, dan 3D printing. 

Advance material ditandai dengan munculnya smart material yang bukan hanya 

bisa merestorasi tetapi juga memperbaiki kesehatan gigi dan mulut. Cloud technology 

berbasis big data ditandai dengan bermunculannya aplikasi-aplikasi berbasis android 

yang memudahkan pekerjaan dokter gigi, di antaranya adalah aplikasi teledentistry 

yang sudah mendapat payung hukum di Indonesia. 

Selanjutnya adalah synthetic biology seperti dental implant, yang bahkan telah 

menjadi hal lumrah dalam praktek sehari-hari. Virtual and augmented technology telah 

mulai digunakan di pendidikan dokter gigi dalam bentuk praktikum maya. 

Penggunaan artificial intelligence juga telah hadir di pendidikan dokter gigi, yaitu 

simulator yang bisa merasa dan bereaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh 

dokter gigi. Robot telah didemonstrasikan melakukan pemasangan implan gigi di Cina, 

dan di masa depan, bukan mustahil akan bertambah lagi pelayanan yang bisa 

dilakukan oleh robot. Teknologi CAD-CAM yang merupakan bagian dari 3D printing 

juga sudah ada di Indonesia, digunakan dalam pembuatan restorasi dan protesa gigi. 
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(9) ASEAN Standard 

Aspek lain yang akan berpengaruh terhadap pelayanan kedokteran gigi adalah 

Common Competencies for ASEAN Dentist atau sering disebut sebagai ASEAN standard. 

Dokter gigi yang berasal dari regional ASEAN dapat bekerja dengan bebas di negara 

mana pun di kawasan ASEAN di masa depan, sehingga diperlukan penyesuaian standar 

kompetensi dokter gigi Indonesia agar setara dengan ASEAN standard. 
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BAB 2 

VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS 

 

2.1. Visi FKG Unpad 

Visi FKG Unpad dalam Renstra 2021-2025 adalah mewujudkan institusi pendidikan 

kedokteran gigi terdepan di bidang kesehatan oromaksilofasial didukung sumber daya 

manusia unggul dan berdaya saing internasional Tahun 2025. 

2.2. Misi FKG Unpad 

Dalam rangka mewujudkan institusi pendidikan kedokteran gigi terdepan di bidang 

kesehatan oromaksilofasial didukung sumber daya manusia unggul dan berdaya saing 

internasional Tahun 2025, Misi FKG Unpad diformulasikan menjadi: 

1) Menyelenggarakan layanan dan pengelolaan pendidikan (academic excellence) 

kedokteran gigi secara profesional dan akuntabel yang ter rekognisi di tingkat 

nasional dan internasional. 

2) Meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan 

oromaksilofasial untuk mendukung pendidikan yang menunjang kualitas hidup 

dan maslahat bagi masyarakat. 

3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang humanis, berakhlak mulia, 

berbudaya kolektif, profesional, dan berintegritas untuk menjawab tantangan 

rekognisi internasional. 

4) Mewujudkan kemandirian institusi melalui kerjasama dengan mitra strategis yang 

didukung oleh tata kelola yang baik. 

5) Mewujudkan pengelolaan fakultas dengan konsep Smart and Green  Dentistry. 
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2.3. Tujuan FKG Unpad 

Sebagaimana Visi dan Misi FKG Unpad 2021 – 2025, maka ditetapkan tujuan yang akan 

dicapai sebagai berikut: 

1) Tercapainya lulusan FKG Unpad yang berdaya saing nasional, internasional, 

berkarakter, dan menjunjung budaya lokal; 

2) Tercapainya hasil penelitian dan inovasi di bidang kesehatan oromaksilofasial 

yang memiliki rekognisi tingkat nasional dan internasional yang berdampak pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat; 

3) Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing nasional dan 

internasional; 

4) Terwujudnya institusi dan program studi yang memiliki rekognisi nasional dan 

internasional yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di 

dalam dan luar negeri; 

5) Terwujudnya kemandirian finansial melalui pengembangan unit bisnis dan 

endowment fund dengan menjalin kemitraan sinergis kolaboratif dengan alumni, 

jejaring, dan mitra strategis. 

2.4. Sasaran Strategis FKG Unpad 

Dalam upaya mencapai Visi, Misi, dan Tujuan FKG Unpad 2021-2025 tersebut di atas, 

ditetapkan Sasaran Strategis melalui pendekatan School of dentistry with excellent 

management to achieve best research and technology (SMART Dentistry) yang 

mencakup: 

1) Meningkatnya academic excellence menuju rekognisi internasional (Smart 

Campus). 

2) Meningkatnya relevansi riset, publikasi dan pengabdian pada masyarakat (Smart 

Research & Publication). 
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3) Tercapainya kualitas dan kinerja sumber daya manusia dosen dan tenaga 

kependidikan untuk mendukung proses internasionalisasi. (Smart Lecturer and 

Employee). 

4) Meningkatnya kualitas mahasiswa melalui peningkatan mutu pendidikan dan 

kemampuan soft skill (Smart Student). 

5) Terwujudnya good faculty governance untuk mendukung kemandirian dan 

kemajuan berkelanjutan (Smart Governance). 

6) Meningkatnya peran dan kontribusi alumni dalam mendukung program fakultas 

(Smart Alumni). 

7) Terwujudnya unit bisnis sebagai dukungan alternatif sumber pembiayaan 

program prioritas melalui kerjasama dengan mitra strategis (Smart Business). 

2.5. Strategi Pencapaian Visi 

Strategi yang digunakan dalam mencapai Visi Fakultas Kedokteran Gigi dalam Rencana 

Strategis 2021-2025 terangkum dalam Program 7S (Seven Smart) yang menyatukan 

implementasi Tridharma Pendidikan Tinggi dengan sivitas akademik FKG, tenaga 

kependidikan, alumni dan teknologi sebagai sarana pendukung. Program ini 

memungkinkan membentuk energi yang lebih cerdas untuk FKG Unpad dan 

memberikan keunggulan internasionalisasi dalam pendidikan dan tata kelola kampus, 

yang menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika FKG Unpad.  Program ini akan 

dijabarkan lebih rinci pada bab selanjutnya. 
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BAB 3 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENGEMBANGAN, KERANGKA 

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

  

3.1. Arah Kebijakan FKG UNPAD 

Berdasarkan tantangan yang direspon oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai 

perguruan tinggi yang menjadi pilar utama peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, maka rencana aksi dan tindakan untuk menjawab tantangan ini adalah 

dengan menerapkan 2 (dua) strategi utama, yaitu Transformasi Global dan 

Academic Excellence. 

Perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi (IT), telah menciptakan 

gelombang perubahan besar tidak hanya dalam bisnis, media, dan komunikasi, tetapi 

juga dalam pendidikan dan manajemen pendidikan. Fakultas harus selalu mampu 

menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan menyediakan kebutuhan pendidikan 

secara efektif dan efisien, penelitian, dan pengembangan kegiatan penunjang untuk 

mendukung tridharma perguruan tinggi. 

Kebijakan utama FKG Unpad dalam lima tahun ke depan melingkupi penguatan 

etos kerja produktif dalam tata kelola (Good Governance); peningkatan produktivitas 

tridharma perguruan tinggi; peningkatan layanan pendidikan (Academic Excellence) 

melalui pendampingan pakar untuk rekognisi internasional; penguatan jejaring rumah 

sakit sebagai wahana pendidikan; penguatan keunggulan lulusan melalui integrasi 

akademik dan kemahasiswaan; peningkatan SDM untuk kesiapan dalam rekognisi 

internasional; penguatan jenjang dan pemberdayaan alumni secara berkelanjutan; 

serta pengembangan unit bisnis dan sarana prasarana. 

Semangat dan platform pengembangan FKG Unpad dalam kurun lima tahun 

mendatang membutuhkan kendaraan (vehicle) tata kelola guna mewujudkan FKG 

Unpad terdepan di bidang kesehatan oromaksilofasial didukung sumber daya 

manusia unggul dan berdaya saing internasional. 
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Platform vehicle ini di-branding SMART AND GREEN DENTISTRY, agarmemudahkan 

pemahaman dan internalisasi program bagi seluruh sivitas akademika. SMART AND 

GREEN DENTISTRY merupakan akronim dari School of dentistry with a good 

Management to Achieve best Research and Technology, yang juga memperhatikan 

keadaan lingkungan melalui upaya penataan kampus dengan program penghijauan 

dan pengurangan emisi di lingkungan FKG Unpad (GREEN environmental condition). 

Kerangka pikir program kerja FKG Unpad ini sejalan dengan PIP Unpad. 

 

 

Gambar 1. Semangat dan platform pengembangan FKG Unpad 

 

3.2. Fokus Pengembangan 

Fokus pengembangan FKG Unpad terbagi menjadi dua yaitu melalui agenda prioritas 

dan terobosan yang akan dilakukan (breakthrough)  
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3.2.1. Agenda Prioritas 

Agenda prioritas diberikan branding Seven Smart (7S), yang terdiri dari: Smart 

Governance, Smart Campus, Smart Research and Publication, Smart Lecturer and 

Employee, Smart Student, Smart Business, dan Smart Alumni. 

 

Gambar 2. Platform vehicle pengembangan FKG Unpad 

 

1) Smart Governance  

Pelaksanaan tata kelola dengan penguatan nilai atau etos budaya kerja produktif 

disertai optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi berdasarkan pembagian tugas secara rinci dengan penegakan sistem 

apresiasi atau sanksi yang diiringi tindak lanjut pembinaan. 
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2) Smart Campus 

Upaya rekognisi internasional melalui optimalisasi program internasionalisasi yang 

diselaraskan dengan program universitas dengan prioritas penguatan kapasitas 

sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung akselerasi 

sejumlah program internasionalisasi di tingkat fakultas.  

3) Smart Research and Publication 

Peningkatan kemampuan riset, publikasi serta pengabdian pada masyarakat 

dosen harus diselaraskan dengan peta jalan riset fakultas dalam memberikan dampak 

peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui kolaborasi riset dan 

pendampingan publikasi dengan pakar dalam dan luar negeri sebagai upaya prioritas 

dan juga penguatan aspek-aspek pendukungnya. 

4) Smart Lecturer and Employee 

Kapasitas dosen dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan 

dengan berbagai program pengembangan seperti pelatihan, detasering, mobility 

exchange, dan lainnya. Pengelolaan sumber daya tenaga kependidikan dengan prinsip 

human capital efficiency juga perlu terus dikembangan dengan pembekalan skill 

perkantoran dan kemampuan bahasa. Selain itu, soft skill di bidang personal 

development selalu terus diperhatikan. 

5) Smart Student 

Integrasi program kemahasiswaan dan program akademik diperlukan untuk 

mengoptimalkan luaran menghasilkan profil lulusan berprestasi, unggul, berakhlak 

mulia, berwawasan kebangsaan, memiliki kemandirian juga kemampuan 
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interpersonal yang selalu berorientasi dalam penyelesaian masalah secara kreatif dan 

inovatif. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui 

penyelenggaraan pembelajaran yang bersifat multidisiplin dengan teknologi 

pembelajaran yang mutakhir.  

6) Smart Business 

Terwujudnya unit bisnis sebagai dukungan alternatif sumber pembiayaan program 

prioritas melalui kerjasama dengan mitra strategis (Smart Business) merupakan salah 

satu program penting yang diimplementasikan di FKG Unpad. 

7) Smart Alumni 

Perluasan dan penguatan jejaring dengan alumni dan mitra merupakan langkah 

krusial dalam rangka meningkatkan peluang kerjasama dan kolaborasi secara 

mutualisme melalui pemanfaatan portal berbasis sistem informasi (web-based atau 

aplikasi) untuk jalur komunikasi dan pemberdayaan potensi alumni dan mitra. 

 

3.3. Terobosan FKG Unpad 

Dalam meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional, FKG Unpad 

membuat terobosan melalui program platform vehicle SMART AND GREEN 

DENTISTRY, yang merupakan akronim dari School of dentistry with a good 

Management to Achieve best Research and Technology, yang juga memperhatikan 

keadaan lingkungan melalui upaya penataan kampus dengan program penghijauan 

dan pengurangan emisi di lingkungan FKG Unpad (GREEN environmental condition) 

melalui tujuh strategi prioritas dari Seven Smart (7S). Ketujuh strategi tersebut 

dijabarkan pada bagian berikutnya. 
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Gambar 3. Tujuh strategi prioritas pengembangan FKG Unpad 

 

1) Penguatan Good Faculty Governance 

Penguatan good faculty governance dicapai melalui: 

(1) Meningkatkan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

riset melalui program pengabdian dosen. 

(2) Mengembangkan Sistem Layanan Terintegrasi dalam rangka 

internasionalisasi di level fakultas hingga universitas. 

(3) Menerapkan manajemen sistem informasi, komunikasi organisasi yang 

efektif antara pimpinan dan segenap sivitas akademika, sehingga koordinasi, 

pendelegasian wewenang dapat terjalin secara proporsional. 

(4) Mengembangkan hubungan dengan masyarakat untuk informasi dan 

promosi FKG Unpad. 

(5) Menyelenggarakan student internationalisation dan staff exchange. 

(6) Pembinaan karir dosen, hibah pendidikan berbasis riset, menerapkan 

manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip 
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transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif, meningkatkan kualitas 

akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. 

(7) Mengimplementasikan sistem manajemen SDM yang kredibel untuk   

pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan karier dosen menjadi pendidik 

yang andal dan kreatif dalam persaingan global dan perdagangan bebas. 

 

2) Peningkatan Kemampuan Riset & Publikasi 

Peningkatan kemampuan riset dan publikasi dicapai melalui program: 

(1) Penyusunan perencanaan roadmap riset jangka panjang dan jangka pendek 

dan optimalisasi kerjasama dengan instansi luar negeri (joint research). 

(2) Membuat profil kepakaran lengkap untuk mempromosikan periset, hasil 

publikasi, dan produk hilirisasi hasil riset 

(3) Membuat list of potential collaborators baik di dalam maupun di luar negeri 

(4) Membuat data publikasi SDM baik di tingkat nasional maupun internasional 

 

 

Gambar 4. Roadmap riset FKG Unpad 
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Roadmap riset ini dapat juga berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian 

pada masyarakat (PPM) di FKG Unpad. 

 

 

Gambar 5. Roadmap Pengabdian pada Masyarakat (PPM) FKG Unpad 

 

(5) Meningkatkan kapasitas dan pelibatan tim Public Relations and 

Communication serta Kantor Unit Internasionalisasi (KUI) FKG Unpad dalam 

memfasilitasi komunikasi/kontak dengan para kolaborator tingkat global, 

regional, maupun lokal 

(6) Optimalisasi publikasi melalui media-media sosial sebagai upaya branding 

FKG Unpad oleh tim Public Relations and Communication FKG Unpad (official 

website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube channel) 

(7) Promosi yang berkesinambungan oleh tim Public Relations and 

Communication FKG Unpad melalui publikasi produk unggulan yang 

dihasilkan oleh FKG Unpad dan peningkatan relasi Institusi Pendidikan 

Dokter Gigi (IPDG) 
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(8) Penguatan potensi sivitas akademika Unpad sebagai pengguna produk 

inovasi unggulan 

(9) Optimalisasi digital marketing melalui jejaring alumni yang memiliki 

pengaruh besar baik di dalam maupun luar negeri 

(10) Optimalisasi penerimaan hibah penelitian fakultas, universitas, dan nasional,  

(11) Peningkatan pengetahuan penulisan jurnal/HAKI/penulisan buku bagi 

dosen dan mahasiswa. 

(12) Peningkatan fasilitas sarana penelitian (laboratorium dan peralatannya).  

(13) Memfasilitasi sosialisasi hasil penelitian.  

(14) Membangun organisasi penelitian fakultas. 

(15) Menyelenggarakan penyediaan dukungan dana presentasi ilmiah atau 

publikasi nasional dan internasional. 

(16) Meningkatkan publikasi nasional dan internasional serta meningkatkan 

jumlah produk inovasi. 

(17) Mengembangan penelitian unggulan yang berbasis kebutuhan masyarakat 

dan industri dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal. 

(18) Mengembangkan hasil riset dan inovasi dalam rangka hilirisasi dan 

komersialisasi. 

3) Peningkatan Academic Excellence 

Smart Campus dalam penyelenggaraan layanan pendidikan academic excellence 

yang ter rekognisi nasional dan internasional dilakukan melalui: 

(1) Memanfaatkan peraturan dan perundang-undangan tentang pendidikan 

untuk meningkatkan lulusan tepat waktu dengan kompetensi yang sesuai 

dengan harapan pengguna lulusan. 

(2) Memanfaatkan sumber daya dan sumber dana eksternal dari dalam dan luar 

negeri bagi pengembangan sistem pendidikan di FKG Unpad. 
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(3) Melakukan revitalisasi kurikulum sesuai peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku serta sesuai dengan harapan pengguna untuk 

program studi sarjana kedokteran gigi,  program studi profesi kedokteran 

gigi, program pendidikan dokter gigi spesialis, sub spesialis, program 

magister  dan program doktoral. 

(4) Penyelarasan kurikulum dan inovasi pembelajaran melalui pendampingan 

pakar dalam dan luar negeri disertai monitoring dan evaluasi berkala diiringi 

tindak lanjut terhadap semua aspek yang terkait secara konsisten sebagai 

upaya meningkatkan mutu dan kualitas secara berkelanjutan. 

(5) Melakukan akreditasi dan reakreditasi program studi sarjana kedokteran 

gigi,  program studi profesi kedokteran gigi, program pendidikan dokter gigi 

spesialis, sub spesialis, program magister dan program doktoral baik 

nasional maupun internasional. 

(6) Pembaharuan modul pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan 

iptekdokgi dalam upaya menciptakan pendidikan berbasis riset, dan 

menyusun materi pendidikan yang mengadopsi perkembangan teknologi di 

Era Revolusi Industri 4.0 yang meliputi advance material, cloud technology, 

synthetic biology, virtual and augmented technology, artificial intelligence, 

robotic, dan 3D printing. 

(7) Penugasan dosen untuk studi lanjutan dengan menggunakan dana eksternal. 

(8) Memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi dan fasilitas yang tersedia 

secara profesional untuk pengembangan sistem pendidikan. 

(9) Pengembangan unit bisnis sebagai upaya perolehan revenue stream 

alternatif untuk mendukung core business fakultas beserta hal-hal yang 

diperlukan untuk dapat menunjang pola kemandirian dalam peningkatan 

program kerja yang membutuhkan pembiayaan/investasi aset dan juga 

untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika FKG Unpad. 

(10) Penyelenggaraan online course merupakan metode pembelajaran yang 

mendukung transformasi Unpad sebagai hybrid university, yang bertujuan 
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untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada topik-topik spesifik dan 

diselenggarakan secara hybrid. 

Kegiatan ini dapat diakses oleh mahasiswa dalam dan luar FKG Unpad, baik 

dalam maupun luar negeri, yang diampu oleh dosen FKG Unpad sesuai 

dengan kepakarannya, sehingga mampu berdaya saing tinggi, dengan 

berkolaborasi dengan pakar dari universitas lain baik dalam maupun luar 

negeri. 

(11) Adanya mata kuliah unggulan sebagai leading of academic excellence dalam 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikembangkan 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

➢ Materi berkualitas yang menjadi ciri khas FKG Unpad.   

➢ Internasionalisasi dengan mempersiapkan perkuliahan dalam bahasa 

Inggris agar dapat diikuti oleh mahasiswa LN (student inbound) 

➢ Metode pembelajaran blended learning sehingga memungkinkan 

penyampaian materi melalui metode pembelajaran asynchronous yang 

dapat dijangkau oleh mahasiswa dari seluruh dunia. 

➢ Kolaborasi dengan universitas mitra yang bereputasi, baik dalam 

maupun luar negeri untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang 

handal. 

(12) Pemanfaatan teknologi dan informasi bagi peningkatan implementasi e-

learning melalui Joint lecture, adjunct professor dan visiting professor 

(13) Pemberian kesempatan pengembangan e-learning, e-book, dan online journal 

(14) Kerjasama FKG Unpad dengan universitas mitra luar negeri dalam 

pengajaran baik dengan mengundang pengajar dari universitas mitra 

maupun mengikutsertakan dosen FKG Unpad sebagai team teaching 

pengajaran di universitas mitra luar negeri. 
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4) Peningkatan Kualitas & Kinerja SDM 

Peningkatan kualitas dan kinerja SDM di FKG Unpad dicapai melalui program: 

(1) Peningkatan kuantitas SDM pada berbagai departemen/divisi lainnya sesuai 

dengan kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmu kepada 

mahasiswa sesuai.  

(2) Peningkatan kualitas sumber daya tenaga kependidikan yang profesional 

dan berstandar.  

(3) Peningkatan pendidikan di bidangnya dan pengembangan pelatihan-

pelatihan untuk SDM.  

(4) Peningkatan sarana dan prasarana mengajar. 

(5) Peningkatan kerjasama antar dosen dalam pembelajaran. 

(6) Peningkatan prestasi dosen melalui pemanfaatan kerjasama dengan pihak 

dalam dan luar negeri. 

(7) Penugasan dosen untuk studi lanjutan dengan menggunakan dana eksternal. 

(8) Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun karya ilmiah berstandar 

internasional melalui dukungan pelatihan dan anggaran agar dapat 

melakukan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 

tinggi. 

(9) Memanfaatkan kesempatan kerjasama untuk kegiatan pelatihan, kursus, 

workshop, dan seminar di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan 

kompetensi SDM. 

(10) Memberikan bekal kompetensi yang sesuai dengan Common Competencies 

for ASEAN Dentist meliputi 33 kompetensi dasar. 

(11) Mengirimkan staf pengajar untuk menempuh pendidikan lanjutan atau 

kursus-kursus keahlian di luar negeri untuk menunjang kompetensi seluruh 

staf serta membuka relasi di tingkat internasional 
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(12) Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan dalam kemampuan berbahasa 

asing sebagai agen pendukung upaya internasionalisasi FKG Unpad 

 

5) Penguatan Jejaring & Alumni 

Meningkatnya peran dan kontribusi alumni dalam mendukung program fakultas 

(Smart Alumny) dapat dicapai melalui: 

(1) Peningkatan kualitas tracer study alumni adalah studi pelacakan jejak 

lulusan/alumni, dengan tujuan mengetahui outcome pendidikan dalam 

bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, penyebaran 

lulusan FKG Unpad, bahan evaluasi FKG Unpad terhadap lulusan yang 

dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada 

dunia kerja, feedback lulusan bermanfaat untuk perbaikan sistem kurikulum 

yang menunjang kebutuhan di masyarakat dan mengetahui kontribusi 

lulusan FKG Unpad terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja serta 

monitoring adaptasi terhadap lulusan FKG Unpad ketika memasuki dunia 

kerja. 

(2) Peningkatan peran alumni yang menduduki posisi strategis, sehingga 

meningkatkan kepercayaan pihak pengguna outcome FKG Unpad, sehingga 

mampu menambah berbagai jejaring nasional, regional, maupun 

internasional, dalam dunia usaha dan dunia industri, serta kerjasama antar 

institusi pendidikan tinggi. 

 

6) Penguatan Keunggulan Lulusan 

Penguatan keunggulan lulusan dicapai melalui program: 

(1) Pengembangan karakter, leadership, dan entrepreneurship yang kuat 

(2) Peningkatan inovasi dan kreativitas mahasiswa. 

(3) Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa. 

(4) Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam asosiasi kemahasiswaan nasional 

dan internasional. 



 
 

 

RENCANA STRATEGIS                                                                                                                                                                                                     

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 2021-2025 34 

 
 
 
 
 

RENSTRA 2021-2025 
 RENSTRA 2021-2025 

(5) Peningkatan program student exchange. 

 

 

7)  Pengembangan Unit Bisnis 

       Pengembangan unit bisnis di FKG Unpad diimplementasikan melalui program: 

(1) Diversifikasi bisnis dengan pendirian unit bisnis yang selaras dengan 

keunggulan tiap departemen/kepakaran (training centre). 

(2) Pengelolaan aset FKG untuk penyediaan layanan bagi sivitas akademika 

melalui kerjasama dengan beberapa organisasi dan badan usaha. 

(3) Pengelolaan hasil riset (produk riset) dan kerjasama dengan perusahaan. 

(4) Kerjasama dengan perusahaan, dalam menyediakan SDM berkualitas bagi 

perusahaan yang memerlukan pusat pengembangan karir atau untuk 

memberikan training. 

(5) Revitalisasi seminar ilmiah nasional dan internasional. 

 

 

Gambar 6. Pengembangan unit-unit bisnis FKG Unpad 
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3.4. Kerangka Regulasi 

Dalam menjalankan Renstra FKG Unpad 2021-2025, proses bisnis di FKG Unpad 

mengacu pada regulasi-regulasi yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran 

pengembangan yang telah ditetapkan. Regulasi tersebut dapat diunduh di laman resmi 

Website Universitas Padjadjaran (http://www.Unpad.ac.id/arsip-

Unpad/peraturan/), meliputi: 

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2) Peraturan-Peraturan Pemerintah, sebagai berikut: 

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum; 

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum; 

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Statuta Universitas Padjadjaran; 

(5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.06/2017 

tentang Tata Cara Penetapan Nilai Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum. 

3)   Peraturan-Peraturan Universitas Padjadjaran, sebagai berikut: 

(1) Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Wali Amanat (Peraturan MWA); 

(2) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Senat Akademik (Peraturan SA); 

(3) Peraturan-peraturan Rektor (Peraturan Rektor). 

4)   RENSTRA Universitas Padjadjaran 2020-2024. 

 

 

 

http://www.unpad.ac.id/arsip-Unpad/peraturan/
http://www.unpad.ac.id/arsip-Unpad/peraturan/
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3.5. Kerangka Kelembagaan 

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Nomor 

K7720/UN6.F/KEP/HK/2021 tentang penetapan Struktur Organisasi Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran diterbitkan untuk menunjang optimalisasi 

kinerja seluruh elemen organisasi pada FKG Unpad.  
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Gambar 7. Struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Padjadjaran 

BAB 4 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Padjadjaran 2021 - 2025, maka diperlukan serangkaian rencana strategis 

secara sistematis dan menyeluruh. Sistematis artinya rangkaian rencana strategis 
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dilakukan melalui tahapan berdasarkan tingkatan skala prioritas yang dilakukan 

dengan kurun periode waktu terencana dengan ukuran target output dari setiap 

tahapan tersebut. 

Selain hal tersebut di atas, setiap output per tahapan periode (milestone) 

dirancang sedemikian rupa untuk menjadi dasar penentu keberlanjutan tahapan 

berikutnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong berbagai pihak terkait yang menjadi 

penentu keberhasilan implementasi rencana strategi, agar setiap tahapan senantiasa 

dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan kriteria output yang telah dirancang. 

 

4.1. Pencapaian Target Kinerja 

Pencapaian target kinerja terbagi dalam acuan capaian per periode waktu tahunan 

(milestone) dan acuan target kinerja. 

4.1.1. Acuan Capaian per Periode Waktu Tahunan (milestone) 

Upaya sistematis dan menyeluruh dari RENSTRA ini didasarkan pada acuan capaian 

indikator per periode waktu tahunan (milestone) untuk selanjutnya dijadikan sebagai 

target capaian rencana strategis: 
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Gambar 8. Acuan capaian indikator per periode waktu tahunan (milestone) 
sebagai target capaian RENSTRA 

 

Capaian Tahun 2021:  

 

 

Gambar 9. Program QUICK WINS FKG Unpad 
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1) Pelaksanaan dan evaluasi program QUICK WINS. 

2) Adjustment kurikulum merdeka belajar dalam kurikulum program Pendidikan 

Dokter Gigi jenjang sarjana dan revitalisasi kurikulum sesuai transformasi 

kebijakan Universitas  Padjadjaran yaitu hybrid learning dan penataan kurikulum 

melalui world class university melalui pendanaan hibah World Class University  

3) Peningkatan tata kelola (good governance) dan kebijakan yang mendukung 

RENSTRA melalui optimalisasi penggunaan e-Office  dalam sistem Informasi 

Administrasi terpadu Universitas Padjadjaran  (SIAT Unpad) dan pembentukan 

unit pendukung pengelolaan FKG Unpad 

4) Penetapan program peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung proses 

internasionalisasi. 

5) Perintisan program rekognisi internasional melalui Lokakarya penyusunan 

dokumen/borang akreditasi internasional untuk 4 program studi IKGA, RKG, 

Sarjana dan Profesi. 

6) Perintisan program rekognisi internasional melalui Student and staffs exchange  

7) Peningkatan dosen yang mendapatkan hibah riset dan pengabdian pada 

masyarakat melalui sumber pendanaan tingkat universitas, nasional dan 

internasional 

8) Peningkatan program talent scouting dari mahasiswa/calon lulusan unggul 

sebagai bagian dari program SIGAP 

9) Terciptanya unit bisnis dengan orientasi pengembangan institusi melalui Program 

Philanthropy Continuing Dental Education (CDE) sebagai bagian dari Program 

SIAGA.melalui Dental Training Centre (Eijkman) dan Klinik Gigi Eksekutif 

(Eijkman) Meningkatkan Kerjasama dengan institusi Pemda dan Kementerian 

10) Penguatan pencapaian data  Indikator Kinerja Utama  dan tracer study, melalui:  

➢ Pengumpulan data dosen praktisi untuk mendukung IKU 

➢ Penguatan tracer study dengan memanfaatkan jejaring dengan alumni 
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11) Empat program studi terakreditasi A (program studi Sarjana; Program studi 

Profesi; program studi Ilmu Kedokteran Gigi Anak; Program studi Radiologi 

Kedokteran Gigi melakukan adjustment curriculum Outcome-Based Education 

(OBE). 

 

Target Tahun 2022:  

Terdapat 4 (empat) program prioritas FKG Unpad 2022 yaitu : 

1) Lokakarya kurikulum Outcome-Based Education (OBE) di semua jenjang 

pendidikan. 

2) Akreditasi Internasional untuk 4 Prodi (IKGA, RKG, Sarjana dan Profesi) 

melalui Lokakarya lanjutan  penyusunan dokumen/borang akreditasi 

internasional dan registrasi akreditasi internasional. 

3) Rekognisi Internasional 

(1) Peningkatan melalui pembentukan klinik konten manuskrip di masing-

masing departemen, research collaboration,  research branding and 

networking kualitas riset dalam dan luar negeri  dan pembentukan klaster 

riset champion untuk target publikasi pada jurnal Q1 & Q2 serta 

menggalakkan publikasi artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa di jurnal 

nasional dan internasional. 

(2) Peningkatan pencapaian hibah internal Unpad penguatan riset kolaborasi 

perguruan tinggi, melalui skema Hibah World Class University (WCU) dan 

Hibah Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) serta peningkatan 

kolaborasi riset dan publikasi dengan peneliti mitra luar negeri dan 

peningkatan jumlah dosen dalam organisasi profesi internasional. 

(3) Memanfaatkan sistem informasi dan website FKG Unpad untuk penunjang 

tridharma perguruan tinggi dan program internasionalisasi dengan 

meningkatkan kunjungan unik ke website FKG Unpad melalui koordinasi 

dengan institusi partner dan alumni. 



 
 

 

RENCANA STRATEGIS                                                                                                                                                                                                     

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 2021-2025 42 

 
 
 
 
 

RENSTRA 2021-2025 
 RENSTRA 2021-2025 

(4) Mengembangkan e-learning untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

dengan platform Learning Management System (LMS) Unpad dan 

meningkatkan kemampuan perpustakaan digital untuk menambah file 

koleksi perpustakaan. 

(5) Peningkatan peran  International Office dalam meningkatkan jumlah 

mahasiswa asing di  semua jenjang Program pendidikan Ilmu 

Kedokteran Gigi dengan penerapan Kebijakan beasiswa/keringanan 

untuk mahasiswa asing Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis atau 

S3 inbound (MoU-based). 

 

Target Tahun 2023:    

1) Penguatan pencapaian Indikator kinerja utama melalui sub indikator yang 

tercantum di pradja brata. 

2) Akreditasi rekognisi internasional melalui Lokakarya penyusunan 

dokumen/borang akreditasi internasional untuk program studi S2 dan S3. 

3) Indeksasi Padjadjaran Journal of Dentistry ke lembaga pengindeks bereputasi 

tinggi. 

 

Target Tahun 2024:    

1) Penguatan pencapaian Indikator kinerja utama melalui sub indikator yang 

tercantum di pradja brata. 

2) Akreditasi rekognisi internasional melalui lokakarya penyusunan 

dokumen/borang akreditasi internasional untuk 3 program studi program 

pendidikan Dokter gigi Spesialis.  

3) Indeksasi Padjadjaran Journal of Dentistry ke lembaga pengindeks bereputasi 

tinggi. 
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Target Tahun 2025:    

1) Penguatan pencapaian Indikator kinerja utama melalui sub indikator yang 

tercantum di pradja brata. 

2) Akreditasi rekognisi internasional melalui lokakarya penyusunan 

dokumen/borang akreditasi internasional untuk 3 program studi program 

pendidikan Dokter gigi Spesialis.  

3) Pemasaran hilirisasi riset FKG Unpad 

4) Evaluasi pencapaian SMART and Green Dentistry 

 

4.1.2. Target Kinerja 

Tabel 1. Pradja Brata FKG Unpad 2021-2025 

Program Strategi (PS) & Indikator Kinerja 
Baseline   

2020 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 2025 

A. PERFORMA PEMBELAJARAN (20%) 

Sub-Indikator 1 Jumlah mahasiswa asing 173  30  35 40 45 50 

Program Smart 
Campus, Smart 
Governance, 
Smart Employee 

1. Lokakarya adjustment 
curriculum  

           

2. Branding program studi  menuju  
internasionalisasi   

           

3. Peningkatan sarana prasarana 
menuju internasionalisasi 

           

4. Peningkatan kemampuan SDM 
menuju internasionalisasi 

           

5. Adjustment curriculum inovasi 
pembelajaran Covid 19 

           

6. Peningkatan tata kelola 
akademik dan non akademik 
menuju good faculty governance 
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Sub-Indikator 2 Rasio mahasiswa Pasca Sarjana 
terhadap total mahasiswa 

0,51 0,55  0,60 0,65 0,70 0,75 

Program Smart 
Campus dan 
Smart Student 

1. Penambahan mahasiswa 
Program S2 dan Spesialis   

           

2. Branding kepakaran dosen Pasca 
Sarjana sikronisasi dengan data di 
SIAT  

           

3. Pengaktifan Program S2 
Kedokteran Gigi  

           

Sub-Indikator 3 Jumlah Prodi mempunyai 
program Double Degree/Joint 
Degree 

0 0  1 2 3 4 

Program Smart 
Campus 

1. Lokakarya adjustment 
curriculum program Double 
Degree/Joint Degree program     

           

2. Kolaborasi dengan universitas di 
LN (Malaysia: UKM, USM, ISM, 
LaTrobe) status I'tiraf dan NUS 

           

3. Persiapan program S2 bidang 
kajian IKGK, Oral Biologi, 
Biomaterial mengacu ke kurikulum 
internasional 

           

Sub-Indikator 4 Persentase Prodi terakreditasi A 58,33 66,67  75,00 83,33 100 100 

Program Smart 
Campus 

1. Pembimbingan 3 prodi program 
spesialis akan re-akreditasi A: 
Konservasi Gigi, Periodonsia, 
Prostodonti  

           

2. Reakreditasi 3 program studi            

3. Pengajuan akreditasi S3 
Kedokteran Gigi              

           

Sub-Indikator 5 Persentase Prodi memiliki 
akreditasi dan atau sertifikasi 
internasional 

0 0  1 3 4 5 

Program Smart 
Campus 

1. Lokakarya pemenuhan syarat 
akreditasi nasional dan rekognisi 
regional dan internasional                                                           

           

2. Pembimbingan pakar dalam dan 
luar negeri 
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3. Mengikuti bimtek program 
akreditasi internasional DIKTI 

           

Sub-Indikator 6 Persentase prodi S1 dan D4 
melaksanakan program 
merdeka belajar 

100  100 100 100 100 100 

Program Smart 
Campus 

1. Lokakarya adjustment 
curriculum program merdeka 
belajar prodi S1 FKG Unpad                   

           

2. Kolaborasi dengan perguruan 
tinggi lain, industri, dan 
klinik/rumah sakit 

           

Sub-Indikator 7 Jumlah kelas melaksanakan 
pembelajaran daring 

3 24  36 48 60 72 

Program Smart 
Campus 

1. Lokakarya adjustment 
curriculum metode daring program 
merdeka belajar prodi S1 FKG 
Unpad                                                                                                                                           

           

2. Pelatihan dan 
pembimbingan/help desk dosen 
dan tendik untuk meningkatkan 
kemampuan terhadap metode 
daring dengan menggunakan 
learning management system (LMS) 
Unpad dan penggunaan wajib LMS 

           

3. Melengkapi sarana prasarana            

Sub-Indikator 8 Jumlah course modular yang 
ditambahkan 

0 1 2 3 4 5 

Program Smart 
Campus 

1. Course cleft lip and palate            

2. Virtual mobility course            

Sub-Indikator 9 Persentase lulusan yang 
memperoleh pekerjaan dalam 
waktu 6 bulan 

100 100 100 100 100 100 

Program Smart 
Alumni 

1. Tracer study                                                                 

2. Meningkatkan sinergis fakultas 
dan alumni dalam memfasilitasi 
informasi lapangan 
pekerjaan/mencarikan lapangan 
pekerjaan 

           

3. Magang di FKG dan RSGM Unpad            
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4. Membuat window informasi 
lowongan pekerjaan di website FKG 
Unpad/virtual job fair  

           

Sub-Indikator 10 Jumlah mahasiswa mengikuti 
Program Kampus Merdeka 

0 30 40 50 60 70 

Program Smart 
Campus 

Kuliah dari bidang lain dan atau 
magang di Unilever atau Lab 
penelitian, Sanbe, Biofarma, Otto 
Sanbe, LIPI, RS Swasta, klinik, 
Posyandu, Puskesmas, FKG dan 
RSGM 

           

B. PERFORMA KEMAHASISWAAN & ALUMNI (20%)           

Sub-Indikator 1 Jumlah mahasiswa asing 
mengikuti pertukaran di 
fakultas (inbound) 

0  5 10 15 20 25 

Program Smart 
Student 

Lokakarya Summer School, student 
exchange programme  

           

Sub-Indikator 2 Persentase mahasiswa 
mengikuti pertukaran luar 
negeri (outbound) 

0  5 10 15 20 25 

Program Smart 
Student 

Lokakarya Summer School, student 
exchange programme S1 dan 
Spesialis 

           

Sub-Indikator 3 Prestasi mahasiswa di tingkat 
nasional 

17  2 2 2 2 2 

  Lomba karya tulis Ilmiah             

Sub-Indikator 4 Prestasi mahasiswa di tingkat 
internasional 

0  1 1 1 1 1 

Program Smart 
Student 

Peningkatan program kegiatan 
lomba mahasiswa 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sub-Indikator 5 Persentase mahasiswa S1 
berwirausaha 

1,88  5,88 10,88 15,88 20,88 25,88 

Program Smart 
Student dan 
Smart Alumni 

Peningkatan program 
kewirausahaan mahasiswa di SIAT 
Unpad dan pemberian reward 
SKPI  

           

Sub-Indikator 6 Persentase mahasiswa S1 
mengikuti kegiatan Program 
Kreativitas Mahasiswa 

13,7 14,56  19,56 24,56 29,56 34,56 
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Program Smart 
Student 

Lokakarya Program Kreativitas 
Mahasiswa mengundang 
narasumber 

           

C. PERFORMA SDM (25%)           

Sub-Indikator 1 Persentase dosen S3 terhadap 
jumlah total dosen (NIDN + 
NIDK) 

36,59 44,00 49,00 54,00 59,00 64,00 

Program Smart 
Lecturer 

Mapping persentase dosen             

Sub-Indikator 2 Persentase dosen dalam jabatan 
lektor kepala (LK) dan guru 
besar (GB) terhadap jumlah 
total dosen (NIDN + NIDK) 

28,46 30,88  37,28 43,68 50,08 56,48 

Program Smart 
Lecturer dan 
Smart Employee 

Mapping kepangkatan, 
memperkuat tata kelola 
kepegawaian 

           

Sub-Indikator 3 Rasio dosen terhadap mahasiswa 0,103  0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 

Program Smart 
Lecturer 

Peningkatan jumlah Dosen dengan 
NIDK dan NUP  

          

Sub-Indikator 4 Jumlah dosen asing  0 12 24 36 48 60 

Program Smart 
Lecturer 

Visiting Professor/Adjunct 
Professor/Dosen tidak tetap 

           

Sub-Indikator 5 Persentase dosen yang memiliki 
pengalaman bekerja di industri 
atau lembaga profesi minimal 1 
tahun dan/atau bekerja di luar 
negeri minimal 1 tahun 

0 17 39 61 83 105 

Program Smart 
Lecturer 

Mapping dosen yang mempunyai 
pengalaman  bekerja di luar negeri  

           

D. PERFORMA RISET DAN INOVASI (20%)           

Sub-Indikator 1 Jumlah Publikasi Internasional 
Bereputasi per-dosen 

0,38 0,46 0,58 0,70 0,82 0,94 

Program Smart 
Research dan 
Publication 

Lokakarya pembuatan proposal 
penelitian dan artikel publikasi 
ilmiah  

          

Sub-Indikator 2 Jumlah sitasi per-dosen 3,47 4,47  5,47 6,47 7,47 8,47 

Program Smart 
Research dan 
Publication 

Peningkatan sitasi           
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Sub-Indikator 3 Jumlah paten per-dosen 0,02  0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 

Program Smart 
Research dan 
Publication 

Program pendataan pengajuan 
paten dosen FKG Unpad 

           

Sub-Indikator 4 Jumlah penelitian dengan TKT 7-
9 

0  3 3 4 4 5 

Program Smart 
Research dan 
Publication 

1. Webinar mengenai TKT 
penelitian 7-9 

           

2. Pendataan TKT 7-9 dari dosen            

3. Pembentukan kelompok peneliti 
untuk TKT 7-9 

          

Sub-Indikator 5 Jumlah jurnal terakreditasi 
SINTA 

3  3 3 3 3 3 

Program Smart 
Research dan 
Publication 

1. Peningkatan status akreditasi 2 
jurnal FKG dari Sinta 3 ke Sinta 2 

           

2. Pembinaan pembuatan journal of 
case report FKG Unpad 

           

E. PERFORMA KEMITRAAN (10%) 
 

Sub-Indikator 1 Jumlah PKS 22 30  35 40 45 60 

Program Smart 
Campus  

Menambah kerjasama dengan 
mitra baru 

          

Sub-Indikator 2 Pendapatan di luar dari tuition 
fee S1 
dan D4 

7 
milyar 

8 
milyar 

10 
milyar 

12 
milyar 

15 
milyar 

20  
milyar 

Program Smart 
Campus dan 
Program SIAGA 
Profit 

Meningkatkan pendapatan diluar 
tuition fee  melalui pembentukan 
program S1 

           

F. PERFORMA WEBOMETRICS FAKULTAS (5%)           

Sub-Indikator 1 Web Presence 1.060 12.468  13.714 15.086 16.594 18.254 

Program Smart 
Campus  

Program perbaikan web presence 
website FKG Unpad untuk 
meningkatkan SEO website melalui: 
dual languange, struktur website, 
tata letak konten, keselarasan 
desain dan warna website 
(keserasian, keindahan website, 
keselarasan dengan website induk, 
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tampilan dengan menambah 
jumlah halaman informatif  

Sub-Indikator 2 Web Visibility/Impact 356 2.155 2.370 2.607 2.868 3.155 

Program Smart 
Campus  

Program peningkatan kerjasama 
dengan website eksternal untuk 
terpenuhinya back link dengan FKG 
Unpad 

           

Sub-Indikator 3 Web Transparence 2.717  10.933 12.026 13.228 14.551 16.006 

Program Smart 
Campus  

Program peningkatan web 
transparency melalui penyajian 
data statistik yang dibuat 
infographic jumlah sitasi dosen 
pada Google Scholar, backlink 
dengan Google Scholar, Sinta ID 
dan Scopus ID 

           

Sub-Indikator 4 Web Excellence 6  9,30 10,23 11,25 12,37 13,61 

Program Smart 
Campus  

Branding peneliti             

 

4.1.3. Kerangka Pendanaan 

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, FKG Unpad mendapatkan pendanaan 

yang bersumber dari tuition dan non-tuition. Dana tuition berasal dari program studi 

pendidikan sarjana, program studi pendidikan profesi, program studi pendidikan 

magister dan program studi pendidikan Dokter gigi spesialis serta program studi 

pendidikan Doktor. Dana non-tuition berasal dari kerjasama, hibah, Filantropi, unit 

bisnis. Selain itu, FKG Unpad harus melakukan revitalisasi dan optimalisasi aset, serta 

komersialisasi produk hasil penelitian sehingga jumlah pendapatan dari non-tuition 

terus meningkat. 
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4.1.4. Evaluasi Kinerja 

Rencana strategis dirancang menggunakan satuan periode waktu per tahun, yaitu 

rentang dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya, untuk dapat 

mewujudkan keberhasilan capaian milestone dari setiap periode waktu tahunan 

diperlukan adanya evaluasi berkala (checkpoint) setiap triwulan, yaitu setiap akhir 

Bulan Maret, Juni dan September, sedangkan untuk akhir Bulan Desember dijadikan 

sebagai checkpoint periode akhir per tahun.  

Setiap tahap evaluasi berkala checkpoint wajib menggunakan daftar tilik yang 

telah disusun dan tertuang dalam dokumen rencana strategis. Daftar tilik wajib 

tertuang dalam sebuah platform sistem informasi yang dikorelasikan dengan database 

yang berisikan capaian dari berbagai indikator. Hasil setiap tahap evaluasi dilakukan 

proses analisis SWOT untuk mengetahui ketidaktercapaian indikator kinerja, 

kemudian  dibuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) FKG Unpad Tahun 2021 sampai dengan 2025 ini 

merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan FKG Unpad, salah 

satunya yaitu penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) FKG 

Unpad dan Unit-Unit kerja pelaksananya. RKAT pada unit-unit kerja di FKG Unpad 

wajib mengacu dan menyelaraskan kepada RENSTRA FKG Unpad Tahun 2021 sampai 

dengan 2025 ini, apabila terjadi perubahan lingkungan yang dapat menghambat 

implementasi dan mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RENSTRA ini, maka 

penyesuaian atau perubahan terhadap RENSTRA ini dapat dilakukan oleh Pimpinan 

Fakultas dengan Persetujuan Senat FKG Unpad.  

RENSTRA yang dijabarkan selama lima tahun ke depan dan pada implementasinya 

akan diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahunan yang akan dilengkapi 

dengan indikator target dan capaian program kerja untuk keperluan evaluasi 

keberhasilan pelaksanaannya dengan menyesuaikan kepada kebutuhan data IKK 

Universitas Padjadjaran. Prioritas sasaran kinerja FKG Unpad berfokus pada 

transformasi sumber daya dosen dan tenaga kependidikan menjadi excellent human 

capital yang mendukung tercapainya target rangking 500 dunia versi World University 

Ranking dan berdampak pada masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat.  

Saat kondisi pandemi Covid-19, kinerja maksimal tetap diusung dengan 

penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Pemanfaatan teknologi 

menjadi faktor vital dalam mendukung tridharma dan kegiatan perkantoran. 

Transformasi digital dalam semua bidang kegiatan di FKG Unpad menjadi suatu tujuan 

penting dalam kegiatan 5 tahun ke depan. Dengan harapan membaiknya situasi 

pandemi, maka substansi program kerja dan anggaran di tahun 2021-2025 bersifat 

melanjutkan program prioritas dan memberi ruang pada program terobosan yang 
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bersifat kolaboratif dan inovatif menghadapi tatanan kehidupan baru (new normal) 

dalam mencapai visi dan misi FKG Unpad.
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