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Kode Program Kerja/Kegiatan Jumlah Biaya 
 

M1 Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang 
berkualitas, berdaya saing dan berkarakter 1.856.936.480 

 

 
SS1 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan 

dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif dan 
berkarakter 1.856.936.480 

 

  

P1 Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Program Studi 201.789.000  
  

P2 Peningkatan kualitas input mahasiswa 154.210.000  
  

P4 Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran serta 
Kampus Merdeka 694.401.480 

 

  

P5 Peningkatan optimalisasi pelayanan Perpustakaan dan 
Laboratorium 87.656.000 

 

  

P6 Pembinaan softskill, karakter dan prestasi mahasiswa 453.975.000  
  

P7 Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan 
dan pengembangan industri kreatif 87.050.000 

 

  

P8 Penguatan Internasionalisasi 29.740.000  
  

P9 Penguatan Program Pascasarjana 148.115.000  

M2 Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan pengabdian yang 
berkualitas untuk mewujudkan kemandirian bangsa 1.112.490.000 

 



 
SS2 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan berupa hilirisasi hasil penelitian untuk 
mewujudkan kemandirian bangsa 1.112.490.000 

 

  

P10 Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan 
publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi 
terindeks nasional/global 83.210.000 

 

  

P11 Penguatan kapasitas infrastruktur pendidikan dan 
penelitian 905.200.000 

 

  

P12 Peningkatan pengabdian pada masyarakat dan 
diseminasi hasil penelitian 124.080.000 

 

M3 Mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik (good 
university governance), menuju tata kelola yang unggul 
(excellent university governance), dan mampu beradaptasi 
dengan perubahan lingkungan strategis 1.962.051.974 

 

 
SS4 Meningkatnya kualitas kelembagaan dengan sistem 

terintegrasi dan data berbasis ICT 2.290.000 
 

  

P17 Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem 
manajemen berbasis ICT 250.000 

 

  

P18 Penguatan optimalisasi sistem penjaminan mutu 
akademik 2.040.000 

 

  

SS5 Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas 
sumberdaya manusia 128.753.000 

 

  

P19 Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik 103.653.000  
  

P20 Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga 
kependidikan 25.100.000 

 

 
SS6 Terwujudnya tata kelola yang baik melalui pendayagunaan 

sumberdaya dan aset serta pengelolaan lingkungan dengan 
prinsip Green Campus 1.831.008.974 

 

  

P21 Peningkatan kemampuan tendik dalam pelayanan 
prima dan aplikasi teknologi 1.020.000 

 



  

P22 Peningkatan kualitas lingkungan belajar 389.422.134  
  

P23 Peningkatan kualitas lingkungan kerja 315.570.000  
  

P24 Pengembangan dan integrasi sistem informasi 
manajemen lingkungan terpadu 1.124.996.840 

 

M4 Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan 
dengan institusi pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di 
tingkat daerah, nasional, dan internasional 67.368.000 

 

 
SS7 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di dalam 

dan luar negeri 67.368.000 
 

  

P27 Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama dalam 
negeri 40.352.000 

 

  

P28 Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama luar 
negeri 27.016.000 

 

 


