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VISI

MISI

Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana 

di Asia Pada Tahun 2045

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 
yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya 
manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.

2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, 
kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 
yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
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Om Swastyastu

Salam Harmoni

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa keberadaan 
Universitas Pendidikan Ganesha semakin dipercaya oleh mas-
yarakat, tidak hanya di Bali tetapi juga telah merambah dunia In-
ternasional. Sejak berdiri pada tahun 2006, Undiksha berupaya 
penuh melakukan inovasi dan peningkatan mutu yang maksimal 
untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Hingga 
berhasil memperoleh Akreditasi A melalui BAN-PT.

Dari 64 program studi yang tersebar pada Program D3, S1, 
S2 dan S3, 9 diantaranya telah ter-Akreditasi A. Angka-angka itu 
akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan lembaga dan 
tuntutan kebutuhan masyarakat. Ditambah tahun 2019 ini, Pro-
gram Internationalization at Home menjadi prioritas utama Undik-
sha. Dengan program ini, akhirnya program Double Degree berupa 
Fast-Track telah berhasil diinisiasi dan siap dilaunching pada tahun 
2020.

Semua ini tidak lepas dari Falsafah Tri Hita Karana yang su-
dah mendarah daging sebagai jiwa dari Visi Undiksha untuk men-
jadi universitas unggul di Asia. Dengan balutan “SINERGI DALAM 
HARMONI” serta didukung fasilitas yang lengkap dan SDM yang 
unggul, Undiksha siap bersaing dengan universitas-universitas lain-
nya untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan dan 
berkesinambungan. Bersinergi dengan pemerintah, swasta dan mas-
yarakat, Undiksha tidak hanya menyediakan pendidikan berkuali-
tas, tetapi juga pengalaman belajar yang hidup dan menyenangkan 
serta berguna bagi mahasiswa untuk menyongsong kehidupan yang 
lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Prakata Rektor

FAKTA
SINGKAT

UNDIKSHA

Rektor 
Universitas Pendidikan Ganesha

Prof.  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd
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Fakta Singkat
Undiksha

DATA DOSEN

DATA PEGAWAI

GOLONGAN

III/a 5
III/b 116
III/c 117
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e

74
70
29
31
26
12

TOTAL 480

FAKULTAS

FBS 96
FE 56
FHIS 45
FIP
FK
FMIPA
FOK
FTK
TOTAL

69
17
90
46
61

480

JENIS DOSEN

PNS 439
41

480
CPNS
TOTAL

PENDIDIKAN DOSEN

Magister 311
169
480

Doktor
TOTAL

JABATAN FUNGSIONAL

Dosen/Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Lektor
Lektor Kepala
Profesor
TOTAL

50
65

196
127

42
480

PENDIDIKAN
TERAKHIR

JENIS KEPEGAWAIAN

PNS KONTRAK
JUMLAH

S2
S1
DIV
DIII
DII
DI

SMA
SMP
SD

TOTAL

11
161

3
17
1
1
52
-
1

247

5
145

5
38
-

12
112

-
-

317

16
306

8
55
1
13
164

-
1

564
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DATA MAHASISWA (11975)

GOLONGAN
TERAKHIR

JENIS KELAMIN

L P
JUMLAH

II/A
II/B
II/C
II/D
III/A
III/B
III/C
III/D
IV/A
IV/B 14 2

2IV/C 1

TOTAL

2
7
24
17
23
29
29
8

154

2

4
2
16
16
21
22
5

93

2
2
11
26
33
39
50
51
13
16
3

247

D3
Sarjana
Magister
Doktor

827
10210
836
102

JUMLAH MAHASISWA

D3
Sarjana
Magister
Doktor

227
1886
253
3

JUMLAH LULUSAN

FBS 1776

2900

1012

1913

1448

676

1375

FE

FHIS

FIP

FMIPA

FOK

FTK

98

777

FK
PASCA
SARJANA

7132 4843
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2019, Undiksha Jadikan 
Tahun Fondasi Program 
“Reputable International 
University”

Mengawali tahun 2019, Univer-
sitas Pendidikan Ganesha (Un-
diksha) langsung merapatkan 
barisan. Langkah yang dilaku-
kan tak hanya sebatas evaluasi 
terhadap capaian 2018. Namun 
juga memantapkan komiten 
menjadikan tahun ini sebagai 
tahun fondasi program reputable 
international university. 

Pada kebijakan itu, telah dipas-
ang sederet program yang harus 
direalisasikan. Meliputi, pengem-
bangan kurikulum yang berbasis 
KKNI dengan pengakuan inter-
nasional, meningkatkan kualitas 
dan kuantitas riset internasion-
al,, buplikasi internasional, dan 
konferensi internasional. Selain 
itu ada pula pengembangan in-
frastruktur yang terstandarisasi 
internasonal, menguatkan tata 
kelola perguruan tinggi yang 
demokratis, humanis dan ko-
laboratif berbasis layanan ubiq-
uitous dengan pemanfaatan te-
knologi informasi modern.

Penguatan dan peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM), baik pegawai maupun 

dosen juga turut menjadi fokus. 
Seluruhnya didorong bisa memi-
liki pengakuan internasional. 
Demikian juga untuk prestasi 
mahasiswa. Evaluasi aupun tar-
get yang dipasang itu tak lain 
sebagai jalan mewujudkan visi 
Undiksha sebagai universitas 
unggul berlandaskan falsafah Tri 
Hita Karana di Asia pada tahun 
2045. 

Hadirkan Diaspora Indonesia 
di Nottingham University

Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) terus memantapkan 
untuk mewujudkan visi menjadi 
universitas unggul berlandaskan 
falsafah Tri Hita Karana di Asia 
pada tahun 2045. Salah sat-
unya melalui pemantapan dan 
penguatan publikasi internasion-
al dan join research. Hal ini pun 
dibahas  dalam Focus Discussion 
Group (FGD) dengan menghadir-
kan narasumber Dr. Bagus Putra 
Muljadi, Director of Indonesia 
Doctoral Training Partnership at 
Nottingham University, Inggris, 
Jumat (11/1/2019). 

Rektor Undiksha, Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd.,menyampaikan 
publikasi internasional sudah 
terus dikampanyekan kepada 

tenaga pendidik. Bahkan, Un-
diksha sendiri telah membentuk 
tim pendamping khusus un-
tuk memuluskan hal tersebut. 
Namun demikian, menurutnya 
tetap perlu mengadopsi penge-
tahuan maupun strategi-strategi 
dari pihak lain. 

Dr. Bagus Putra Muljadi men-
yampaikan Nottingham Univer-
sity sangat terbuka untuk beker-
jasama dalam penelitian ilmiah. 
Tak hanya pada satu disiplin 
ilmu, namun juga multidisiplin. 
Seperti halnya bidang olahra-
ga. Di universitas yang masuk 
75 besar terbaik dunia itu me-
mang tidak ada secara spesifik. 
Tetapi penelitiannya bisa diko-
laborasikan dengan sains atau 
engineering. Kerjasama tersebut 
sambungnya juga sebagai salah 
satu strategi untuk mewujudkan  
internasionalisasi Undiksha yang 
dicanangkan pada tahun 2019. 

PKL dan PPL Luar Negeri, 
Undiksha Berangkatkan 
Puluhan Mahasiswa

Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) siap memberangkat-
kan 33 mahasiswa ke luar negeri 
mengikuti Program Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) pada Jan-

KALEIDOSKOP
2019

JANUARI 2019
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uari dan Februari 2019. Melan-
carkan program tersebut, ma-
hasiswa diberikan pembekalan, 
Rabu (2/1/2019) dan Kamis 
(3/1/2019).

Mahasiswa berbagai program 
studi itu akan PKL dan PPL di 
sejumlah perguruan tinggi Phil-
ipina, Thailand dan Vietnam 
selama satu bulan. Pada pem-
bekalan, mereka diberikan team 
building program dan materi. 
Mendukung program ini, univer-
sitas memberikan subsidi pen-
danaan. Hanya saja tidak seratus 
persen. Tetap diperlukan swad-
ana dari orangtua mahasiswa. 
“Kalau tahun sebelumnya kami 
memberikan subsidi cukup ban-
yak untuk keberangkatan ma-
hasiswa. Tetapi sekarang kami 
mendorong adanya swadana. 
Meskipun kami mempersiapkan 
dana untuk mereka, tetapi tidak 
banyak. Ini juga terkait dengan 
dana UKT mahasiswa untuk PPL 
dan PKL tidak cukup untuk dana 
luar negeri,” ungkapnya. 

Dies Natalis ke-26, Undiksha 
Kuatkan Tata Kelola 
Kelembagaan

Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) menyambut Dies Na-
talis ke-26. Acara kali ini dijad-
ikan momentum untuk menguat-
kan tata kelola kelembagaan dan 
implementasi Tri Dharma Per-
guruan Tinggi. Penguatan tata 
kelola kelembagaan telah men-
jadi komitmen bersama sivitas 
akademika Undiksha. Berbagai 
upaya telah dilakukan, mulai 

dari peningkatan kualitas Sum-
ber Daya Manusia (SDM) hingga 
sarana-prasarana. Hal tersebut 
juga tak lain untuk mempercepat 
terwujudnya visi Undiksha se-
bagai universitas unggul berlan-
daskan falsafah Tri Hita Karana 
di Asia pada tahun 2045. Pada 
2019 ini, dicanangkan sebagai 
tahun internasionalisasi. Mewu-
judkan itu, universitas yang telah 
memiliki Fakultas Kedokteran ini 
telah melakukan langkah nyata, 
berupa pengiriman dosen mau-
pun mahasiswa ke luar negeri 
untuk menempuh pendidikan. 
Program ini sudah berlangsung 
sejak 2017. 

ICSIM dan ICBDSC ke-2, 
Undiksha Jadi Tuan Rumah

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) menjadi tuan 
rumah penyelenggraan Interna-
tional Conference on Software 
Angineering dan Information 
Management (ICSIM) dan work-
shop International Conference on 
Big data and Smart Computing 
(ICBDSC), 10 sampai 13 Janu-
ari 2019. Event yang menginjak 
kali ke-2 ini, Undiksha melalui 
Fakultas Teknik dan Kejuru-
an (FTK) bekerjasama dengan 
Young Education Cheng Du, Cina 
dan Kalbis Institute.

Acara yang berlangsung di Au-
ditorium Pascasarjana Undiksha 
ini diikuti 15 negara di dunia. 
Beberapa diantaranya, Kana-
da, Amerika, Yordania, Maroko, 
Jepang, India, Korea Selatan, 
Vietnam, Philipina, Malaysia, 
dan Indonesia. Konferensi ini 

sangat bermanfaat untuk Undik-
sha, terutama pada FTK. Sebab 
didapatkan berbagai infomasi 
berkaitan dengan teknologi infor-
masi yang kini sangat diperlukan 
dalam menunjang kehidupan. 
Kegiatan ini juga sebagai salah 
satu strategi untuk mewujudkan 
internsionalisasi Undiksha yang 
dicanangkan pada tahun 2019. 

Kembangkan Bidang Keolah-
ragaan, Undiksha Kerjasama 
dengan Gateway, Norwegia

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) memberikan 
perhatian serius untuk bidang 
keolahragaan. Pengenalan dan 
pengembangan olahraga baru 
terus dilakukan. Salah satunya 
bekerjasama dengan pihak luar 
negeri, yakni Gateway, Norwegia. 
Pembahasannya berlangsung, 
Kamis (24/1/2019).

Kehadiran Peter Sorrum dari 
Gateway diterima Wakil Rektor 
IV Undiksha, Drs. I Wayan Su-
arnajaya, M.A.,Ph.D, di ruang 
kerjanya. Pada kesempatan itu, 
Sorrum menyampaikan keingi-
nannya untuk bekerjasama den-
gan Undiksha terkait penyeleng-
garaan short course. Dalam hal 
ini, ada sejumlah mahasiswa 
dari Norwegia yang akan datang 
dan kuliah di FOK selama empat 
bulan.

Terhadap hal itu, Warek Suarna-
jaya memberikan respon positif. 
Hal tersebut tak hanya sebagai 
media untuk berbagi infoma-
si dan pengalaman, khususn-
ya bidang keolahragaan. Lebih 
mendasar dari itu juga untuk 
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mendukung internasionalisasi 
lembaga yang diicanangkan Rek-
tor pada 2019 ini. Sementara itu 
Wakil Dekan I Fakultas Olahraga 
dan Kesehatan (FOK), Dr. I Ke-
tut Yoda, S.Pd.,M.Or.,yang turut 
mendampingi menyampaikan 
kerjasama dengan pihak luar 
negeri sudah direncanakan se-
jak lama. Ketika muncul tawaran 
dan sesuai harapan, langsung di-
gayung bersambut. Disampaikan 
lebih lanjut, pada kerjasama ini, 
akan ada sejumlah mata kuliah 
yang sudah dipilih dengan kes-
eluruhan mencapai 21 SKS. Di-
antaranya diving, surfing, rafting, 
futsal, dan volly pantai. Ada pula 
mata kuliah pendukung, seperti 
olahraga rekreasi, perencanaan 
pembelajaran dan fisiologi olah-
raga. 

Undiksha Genjot Penerbitan 
Artikel di Jurnal Berindeks

Penulisan makalah jurnal 
berindeks, khususnya oleh dosen 
terus digenjot Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha). 
Mendukung hal tersebut, melalui 
Lembaga Penelitian dan Pengab-
dian Masyarakat (LPPM) digelar 
workshop dua hari, yakni 31 
Januari-1 Februari 2019. Acara 
yang berlangsung di Auditori-
um Pascasarjana Undiksha ini 
menghadirkan narasumber Prof. 
Dr.-Ing Eko Supriyanto MIEEE 
dari Universiti Teknologi Malay-
sia (UTM), Dr. Wahyudi Suto-
po, S.T.,M.Si dari Universitas 

Sebelas Maret dan Assist Prof. 
Dr. Saravana Kumar Jaganathan 
dari UTM.

Kegiatan ini sebagai salah satu 
media untuk memberikan in-
formasi kepada dosen dalam 
penulisan makalah jurnal yang 
berkualitas. Melaui ini muncul 
sejumlah strategi dari narasum-
ber yang memiliki disiplin ilmu 
berbeda-beda. Peningkatan 
jumlah publikasi ini hanya pent-
ing untuk dosen semata. Tetapi 
juga berimbas pada peningkatan 
grade universitas, baik di kancah 
nasional maupun internasional. 

PPL Undiksha, Mahasiswa Luar 
Negeri Beri Apresiasi

Enam mahasiswa dari perguru-
an tinggi di Filipina telah selesai 
mengikuti Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang diseleng-
garakan Universitas Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) periode 
Januari-Februari 2019. Sesi 
pamitan kepada Rektor Undik-
sha, Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd 
berlangsung di ruang kerjanya, 
Rabu (6/2/2019). Disaksikan 
Wakil Rektor I, Prof. Dr. Ida Ba-
gus Putu Arnyana, M.Si.,Wakil 
Rektor IV, Drs. I Wayan Suarna-
jaya, M.A.,Ph.D didampingi Ket-
ua LPPPM Undiksha, Prof. Dr. 
AAIN Marhaeni, M.A.

Mahasiswa tersebut, yakni Kim-
berly Joey Gonzales Albatae dan 
Regine S. Cortez dari University 
of Saint Anthony, Maikah Angela 
Aguinaldo dan Coleen Moesha C. 
Ngitngit dari University of Santo 

Tomas, serta AJ Christian Juntilo 
Alaba dan Recom Avance Valdes 
dari Central Luson State Univer-
sity. Pada sesi itu, mereka juga 
menerima sertifikat langsung 
dari rektor sebagai tanda telah 
berhasil mengikuti program den-
gan baik dan sesuai harapan.

Mewakili mahasiswa lain, Coleen 
Moesha C. Ngitngit mengaku 
sangat bangga mengikuti pro-
gram ini di Undiksha. Pasalnya, 
mereka tidak hanya mendapat 
kesempatan untuk menempuh 
dunia akademis. Lebih dari itu 
juga mendapat kesempatan un-
tuk mengenal Indonesia lebih 
dalam, termasuk juga Bali. Dari 
pengalamannya selama satu 
bulan, pengetahuan berkenaan 
dengan kebudayaan menjadi 
salah satu yang telah berhasil 
didapatkan. Program PPL ini 
diharapkan tidak menjadi akh-
ir untuk mengenal Undiksha, 
Bali, maupun Indonesia. Namun 
kedepan tetap diharapkan ada 
program-program lain yang bisa 
diikuti. 

Undiksha Raih Akreditasi A

Universitas Pendidikan Ganesha  
berhasil meraih akreditasi A dari 
BAN-PT. Hal tersebut disambut 
bangga seluruh civitas akademi-
ka maupun pegawai. Raihan ini 
berdasarkan keputusan BAN-PT 
No.26/SK/BAN-PT/Akred/PT/
II/2019. Rektor Undiksha, Dr. 
I Nyoman Jampel, M.Pd.,men-
yampaikan apa yang dicapai itu 
tak lepas dari sederet kebijakan 
yang telah dikeluarkan, mulai 

FEBRUARI 2019



LAPORAN TAHUNAN REKTOR  1414 DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 27

pencanangan tahun akreditasi, 
publikasi, teknologi informasi 
dan internasionalisasi at home 
maupun lainnya yang berkaitan 
dengan pengembangan lemba-
ga. Hal tersebut didukung den-
gan  dengan perjuangan seluruh 
civitas akademika beserta pega-
wai. 

Asesmen lapangan terhadap 
universitas yang telah memili-
ki Fakultas Kedokteran ini oleh 
tim assesor dari BAN-PT ber-
langsung  pada 14 Februari 
2019. Ada lima assesor yang 
hadir, yakni Prof. Dr. Soesanto, 
M.Pd dari Universitas Negeri 
Semarang, Prof. Dr. Made Sudar-
ma, SE.,MM.,Ak dari Universi-
tas Brawijaya, Prof. Dr. dr. Indri 
Safitri Mungkono dari Universi-
tas Airlangga, Prof. Dr. Taslim Er-
sam, MS.,dari Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS) dan Dr. 
Lukito Edi Nugroho dari Univer-
sitas Gadjah Mada. Pada aka-
demisi itu disambut sivitas ak-
ademika Undiksha, dari tingkat 
pimpinan hingga mahasiswa. 
Assesmen tersebut diawali waw-
ancara dengan rektor beserta 
jajaran yang fokus pada tujuh 
standar, dari visi-misi lembaga, 
tata kelola hingga penelitian. 
Tahapan berlanjut dengan as-
sesmen lapangan ke lab, perpus-
takaan, dan UPT TIK. Ada pula 
wawancara dengan alumni, ma-
hasiswa dan pengguna lulusan.

Undiksha Terima Mahasiswa 
Belanda

Internasionalisasi at home 
telah dicanangkan Univer-
sitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) tahun 2019. Ke-
bijakan tersebut pun sudah 
berjalan. Ditunjukkan den-
gan adanya mahasiswa dari 
luar negeri yang menempuh 
pendidikan. Salah satunya 
dari Windesheim University, 
Belanda. Penerimaan maha-
siswa sebanyak 19 orang ini 
berlangsung di Ruang Seminar 
LPPPM, Jumat (1/3/2019).

Mahasiswa tersebut akan 
mengambil pendidikan Ba-
hasa Indonesia di universitas 
yang telah memiliki Fakultas 
Kedokteran ini. Dalam hal 
ini pula, diharapkan dapat 
mempelajari langsung kebu-
dayaan Bali, khususnya Ka-
bupaten Buleleng. Koordina-
tor Program dari Windesheim 
University, Jannie Lensen 
mengatakan mahasiswanya 
menempuh pendidikan se-
lama enam bulan. Melalui 
itu diharapkan mendapatkan 
pengalaman baru. Tidak ha-
nya bidang akademik, namun 
juga non akademik. 

Undiksha di Konaspi ke-IX di 
UNP

Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) ikut ser-
ta dalam Konvensi Nasional 
Pendidikan Indonesia (Konas-
pi) ke –IX yang berlangsung 
di Universitas Negeri Padang 

(UNP), Sumatera Barat. Dari 
itu, universitas negeri terbesar 
di Bali Utara ini menyatakan 
siap menjawa tantangan era 
revolusi industri 4.0. Men-
dukung itu, sederet terobosan 
dilakukan, seperti menun-
tut mahasiswa untuk kreatif 
melalui pemberian pengeta-
huan pengembangan diri. Se-
lain itu, ada pula penerapan 
pendidikan kolaboratif, salah 
satunya dalam menggenjot 
penguasaan bahasa asing 
yang bekerjasama dengan 
lembaga pendidikan di luar 
negeri. Selain itu juga komit-
men mewujudkan SDM ber-
karakter yang mengelaborasi 
ajaran Tri Hita Karana, terma-
suk dalam pelaksanaan pro-
gram.  

Debat Tingkat Nasional, Ma-
hasiswa Undiksha Sabet 
Juara

Mahasiswa Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha) 
kembali menyabet prestasi 
tingkat nasional. Yakni Desi 
Yunitasari dan kembarannya, 
Devi Yusvitasari serta Luh In-
tan Purnama Dewi. Ketiganya 
yang tergabung dalam satu 
tim merupakan mahasiswa 
Jurusan Ilmu Hukum Fakul-

tas Hukum dan Ilmu Sosial 
(FHIS) meraih juara II debat 

MARET 2019
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yang berlangsung di Universi-
tas Muhammadiyah Yogyakar-
ta, 9 Maret 2019. Pada ajang 
bergengsi itu, mereka harus 
bertarung dengan tim yang 
diunggulkan, seperti dari Uni-
versitas Brawijaya dan Uni-
versitas Gadjah Mada. Berkat 
kemampuannya, tim tersebut 
berhasil disingkirkan. 

Pamerkan Anggur Laut, Ma-
hasiswa Undiksha Sabet 
Juara I Student Entrepre-
neurship

Prestasi yang ditorehkan ma-
hasiswa Universitas Pendi-
dikan Ganesha (Undiksha) 
terus mengalir. Kali ini datang 
dari Dewa Gede Tresna Yudi-
ana dan Ni Putu Nitha Astri 
Lestari. Keduanya yang beras-
al dari Program Studi Akuakul-
tur Jurusan Perikanan dan Ke-
lautan Fakultas MIPA berhasil 
menyabet juara I di ajang Stu-
dent Entrepreneurship Expo di 
Universitas Negeri Semarang 
(UNNES) yang terselenggara 
pada 20 -21 Maret 2019.

Pada kompetisi serangkaian 
dengan Dies Natalis FMIPA 
UNNES ke-54 ini, Undiksha 
harus bersaing dengan 162 
tim yang berasal dari sejum-
lah universitas di Indonesia. 
Beberapa masuk sebagai 
perguruan tinggi bergengsi, 
seperti Universitas Indonesia, 
Universitas Gadjah Mada, In-
stitut Teknologi Sepuluh No-

vember (ITS) dan Universitas 
Brawijaya. Pada expo itu, 
mahasiswa ini memamerkan 
anggur laut yang masih segar 
dan olahan menjadi asinan. 

Prof. Jampel Dilantik Jadi 
Rektor Undiksha Periode 
2019-2023

Prof. Dr. I Nyoman Jampel, 
M.Pd telah dilantik menja-
di Rektor Universitas Pendi-
dikan Ganesha (Undiksha), 
periode 2019-2023 oleh 
Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Menristek-
dikti), Mohamad Nasir, Jumat 
(12/4/2019). Pada jabatan 
kedua ini, internasionalisasi 
lembaga menjadi salah satu 
hal yang dikuatkan. 

Pelantikan tersebut juga 
bersamaan dengan tujuh 
pejabat lain berdasarkan 
Keputusan Menteri Riset, Te-
knologi, dan Pendidikan Ting-
gi Nomor 12447/M/KP/2019, 
1 2 4 4 8 / M / K P / 2 0 1 9 , 
1 2 4 4 9 / M / K P / 2 0 1 9 , 
1 2 4 5 0 / M / K P / 2 0 1 9 , 
1 2 4 5 1 / M / K P / 2 0 1 9 , 
12452/M/KP/2019, dan 
12453/M/KP/2019 yang 
ditandatangani pada 11 April 
2019. Dalam jabatannya ini, 
diusung visi mewujudkan Un-
diksha yang unggul berlandas-
kan Tri Hita Karana melalui 

internasionalisasi dan trend 
center university. Selain itu 
juga semakin memantapkan 
komitmen untuk mewujudkan 
visi lembaga menjadi univer-
sitas unggul berlandaskan fal-
safah Tri Hita Karana di Asia 
pada tahun 2045.

Tim Undiksha Raih Juara II 
Debat Konstitusi MPR-RI

Mahasiswa Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha) 
berhasil menorehkan prestasi 
dalam Lomba Debat Konsti-
tusi MPR-RI Tingkat Perguru-
an Tinggi se-Indonesia tahun 
2019 Seleksi Daerah Provinsi 
Bali yang digelar 26-27 April 
2019. Yakni, Lukas Norman 
Kbarek, Sella Marsellena Mer-
cury, dan Kadek Teguh Werdi. 
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum 
Jurusan Hukum dan Kewar-
ganegaraan meraih juara II.

Pada kompetisi yang ber-
langsung di H Sovereign Hotel, 
Denpasar itu, timnya harus 
berebut posisi dengan tim dari 
Universitas Udayana, Mahen-
dradatta, dan Mahasaraswa-
ti. Topik yang diperdebatkan 
terkait konstitusi Indonesia, 
seperti pelaksanaan otonomi 
daerah, sistem proporsional 
tertutup dalam Pemilu dan 
penghapusan Parliamentary 
Thereshold. Mengikuti kompe-

APRIL 2019
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tisi itu, sebelumnya ada selek-
si administrasi yang dilakukan 
pusat. Meski belum berhasil 
meraih posisi puncak, ma-
hasiswa yang sempat meraih 
prestasi di sejumlah kompetisi 
ini tetap merasa bersyukur. 

Undiksha Rambah Kerjasa-
ma ke Jerman

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) terus meng-
genjot kerjasama luar negeri. 
Langkah tersebut tak hanya 
sebatas merambah sejumlah 
perguruan tinggi di beberapa 
negara ASEAN, seperti Viet-
nam, Thailand, Filipina dan 
Malaysia dalam pelaksanaan 
program PKL dan PPL. Na-
mun juga menyasar perguruan 
tinggi di Jerman, yaitu dengan 
Dresden University of Tech-
nology. Kerjasamanya dilaku-
kan dalam pengembangan 
pembelajaran, salah satunya 
Dalam Jaringan (Daring). 

Lomba Esai Nasional, Ma-
hasiswa Undiksha Raih The 
Best Presentation

Mahasiswa Universitas Pendi-
dikan Ganesha (Undiksha) se-
makin banyak yang bisa tampil 
dalam kompetisi tingkat nasi-
onal. Kali ini, Dimas Fadhilah 

Aprilian Santosa. Mahasiswa 
Manajemen Fakultas Ekonomi 
ini berhasil menyandang the 
best presentation lomba esai 
yang diselenggarakan Univer-
sitas Tanjungpura, Pontianak, 
1 sampai 4 Mei 2019.

Mahasiswa semester IV ini 
membawa esai berjudul 
“DRAFT-TOURISM (Dragon 
Fruit Paradise Tourism) Strate-
gi Penciptaan Industri Kreatif 
Dengan Peningkatan Daya 
Jual Dan Pemanfaatan Poten-
si Lokal Melalui Diversifikasi 
Buah Naga Di Desa Kalipait, 
Banyuwangi”. Pada ajang 
tersebut, ia unggul dari sembi-
lan finalis lainnya yang beras-
al dari Universitas Brawijaya, 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Institut Pertanian Bogor, Se-
kolah Tinggi Kesejahteraan 
Sosial Bandung, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Uni-
versitas Sumatra Utara dan 
Universitas Tanjungpura se-
laku tuan rumah.

 

Kejuaraan Woodball di Kor-
sel, Mahasiswa Undiksha Ha-
rumkan Nama Indonesia

Mahasiswa Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha) 
berhasil menyabet prestasi 
tingkat internasional dalam 
Kejuaraan AWbF Universi-
ty Woodball Championship 

2019 dan 7th Korea Open 
International Woodball Cham-
pionship 2019. Ia adalah I 
Kadek Agus Suardana. Maha-
siswa semester VIII Program 
Studi Pendidikan Bahasa Ing-
gris Fakultas Bahasa dan Seni 
ini dipercaya mewakili Indo-
nesia. 

Kejuaraan yang digelar 2 th 
sekali itu menunjuk Korea Se-
latan (Korsel) sebagai Host. 
Agus berhasil menyabet juara 
I di nomor Men’s Single Stroke 
Competiton, Juara II di Men’s 
Single Fairway Competition 
dan Juara I di nomor Men’s 
Team Stroke Competition yang 
bergabung dengan team dari 
Universitas Negeri Semarang 
(UNNES). Di ajang Senior, 
yaitu 7th Korea Open Inter-
national Woodball Champion-
ship, Ia juga berhasil meraih 
dua juara sekaligus, yaitu 
Juara 3 Men’s single Stroke 
Competition dan Juara Satu 
Men’s Team Stroke Competi-
tion. Total, ada 5 medali yang 
berhasil dibawa pulang. Tiga 
emas, satu perak dan satu pe-
runggu. Berkat sederet presta-
si yang ditorehkan, Agus Suar-
dana menduduki peringkat 8 
Dunia Putra. 

Undiksha Jadi Tuan Rumah 
APNME ke-13

Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) dipercaya 
menjadi tuan rumah konfe-

JUNI 2019

MEI 2019
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rensi Asia-Pasific Network 
for Moral Education (AP-
NME) 2019. Acara yang ber-
langsung di Hotel Inna Grand 

Bali Beach, Denpasar ini dii-
kuti 137 peserta dari 19 nega-
ra. Acara tersebut mengusung 
tema “Moral Education and 
Cross Cultural Understand-
ing”. Didalamnya mempre-
sentasikan keajegan nilai-nilai 
budaya dalam menghadapi 
revolusi industri 4.0. Konfe-
rensi yang menginjak tahun 
ke-13 ini sebagai salah satu 
media untuk akademisi dan 
peneliti berbagi pengetahuan 
dan pengalaman khususn-
ya dalam mengekplorasi dan 
meningkatkan peran nilai-nilai 
moral dalam pendidikan, baik 
di tingkat keluarga, sekolah, 
masyarakat, bangsa, bahkan 
negara. 

Peserta konferensi ini berasal 
dari Cina, Taiwan, Malaysia, 
Jepang, Indonesia, Amerika 
dan beberapa negara Eropa. 
Nantinya mereka ada yang 
presentasi makalah. Konfer-
ensi yang berlangsung sampai 
30 Juni juga diisi pertemuan 
rutin anggota APNME, kun-
jungan ke sekolah untuk 
melakukan observasi proses 
belajar mengajar yang berkai-
tan dengan pendidikan moral.

Undiksha dan Konjen Tiongkok 
Bahas Kerjasama

Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) terus be-
rupaya meningkatkan kuali-
tas. Langkah yang ditempuh 
salah satunya melalui kerjasa-
ma dengan pihak luar negeri, 
seperti halnya Tiongkok. Hal 
tersebut sudah dibahas Rek-
tor, Prof. Dr. I Nyoman Jam-
pel, M.Pd., bersama Konsulat 
Jenderal di Denpasar, Jumat 
(28/6/2019). 

Rektor, Jampel menyam-
paikan Tiongkok tak hanya 
dikenal sebagai negara maju, 
mengalami perkembangan 
dalam berbagai bidang. Na-
mun negara yang dikenal 
dengan sebutan negeri panda 
itu juga memiliki sisi historis 
dengan Indonesia, khususnya 
Bali. Oleh sebab itu, kerjasa-
ma dalam bidang pengem-
bangan kebudayaan, seperti 
sejarah dan seni seperti yang 
ditawarkan cukup layak untuk 
dijalin. Di Undiksha sendiri, 
hal tersebut telah didukung 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
dari Program Studi Pendidikan 
Sejarah dan Prodi Seni. 

Konsul Jenderal Republik 
Rakyat Tiongkok di Denpasar, 
Gou Haodong menyampaikan 
keinginannya untuk menjalin 
kerjasama dengan universitas 
yang telah memiliki Fakul-

tas Kedokteran ini sudah dari 
lama. Namun, baru kali ini 
bisa bertemu untuk mem-
bahas lebih lanjut. Pihaknya 
menawarkan kerjasama be-
rupa pengembangan kebu-
dayaan, seperti sejarah dan 
seni, khususnya berkaitan 
dengan Tiongkok karena po-
tensinya cukup besar di Bali. 

Sukseskan Internasionaliza-
tion at Home, Undiksha Jalin 
Kerjasama dengan JISU

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) terus mem-
perluas kerjasama luar negeri. 
Setelah sebelumnya memba-
has bersama Konsulat Jen-
deral Republik Rakyat Tiong-
kok di Denpasar, universitas 
yang telah terakreditasi A ini 
juga menandatangani Mem-
orandum of Understanding 
(MoU) dengan  Dekan Fakul-
tas Oriental Language, Jilin 
International Studies Univer-
sity (JISU), Beijing, Senin 
(1/7/2019). Kerjasamanya 
terkait pengembangan pendi-
dikan, khususnya Bahasa In-
donesia dan Mandarin.

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I 
Nyoman Jampel, M.Pd., men-
yambut positif atas tawaran 
kerjasama ini. Alasannya, se-
bagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas lem-
baga, maupun mendukung 
internasionalization at home 
yang telah dicanangkan tahun 

JULI 2019
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2019. Dekan Fakultas Orien-
tal Language JISU, Prof. Wang 
Zhiguo menyampaikan pihak-
nya telah menjalin kerjasama 
dengan sepuluh perguruan 
tinggi di luar negeri dalam 
pendidikan Bahasa Mandarin. 
Hal serupa diharapkan bisa 
dijalin dengan Undiksha se-
cara berkelanjutan, meskipun 
saat ini belum memiliki Prodi 
Bahasa Mandarin. 

Undiksha Mantapkan Kerjasa-
ma dengan Konjen Jepang

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) semakin me-
mantapkan kerjasama dengan 
Konsulat Jenderal Jepang di 
Denpasar. Kampus negeri ter-
besar di Bali Utara ini memo-
hon dukungan dalam menyuk-
seskan internationalization at 
home yang telah dicanangkan 
pada tahun 2019. Hal ini tel-
ah dibahas dalam pertemuan 
antara Wakil Rektor I Undik-
sha, Dr. Gede Rasben Dantes, 
S.T.,M.TI bersama Konjen Je-
pang Hirohisa Chiba, Jumat 
(19/7/2019). 

Sejatinya kerjasama dengan 
Undiksha dalam bidang pen-
didikan sudah berjalan cukup 
lama dan telah pula berjalan 
baik. Sudah ada sejumlah 
program yang dilaksanakan, 
khususnya dalam bidang 
pendidikan Bahasa Jepang. 

Terkait program internation-
alization at home, diinginkan 
kerjasama kedepan ada pro-
gram pertukaran mahasiswa, 
visiting profesor, maupun joint 
research. 

Mahasiswa Undiksha Magang 
ke Jepang

Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Bahasa Jepang Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undik-
sha) kembali mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti 
program intership di Jepang. 
Mereka adalah Putu Ratih 
Widyaningrum, Ni Luh Ayu 
Nirmala Santi, Ni nyoman 
Yuli Sri Mayanti dan Ida Ayu 
Ika Dewi. Keempatnya akan 
mendapatkan pelatihan kerja 
terkait bidang perhotelan di 
Vassel Hotel Okayama dari 4 
Agustus 2019 sampai 1 Feb-
ruari 2020. Demikian terung-
kap dalam pertemuannya ber-
sama Rektor Undiksha, Prof. 
Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd, 
Kamis (1/8/2019).

Koordinator Prodi Pendidikan 
Bahasa Jepang, I Wayan Sady-
ana, S.S., M.Si. menjelaskan 
keikutsertaan mahasiswa 
pada program itu merupakan 
bentuk aplikatif dari pembe-
lajaran yang telah dilakukan. 
Selain mendapatkan training, 
mahasiswa ini juga mendapa-

tkan pembelajaran Bahasa 
Jepang, pembelajaran lin-
tas budaya dan melakukan 
presentasi dalam kerangka 
personal development. Pada 
kesempatan tersebut juga dis-
inggung kerjasama dengan 
Vassel Hotel. Ditegaskan itu 
merupakan bentuk kerjasama 
yang di rancang oleh Undik-
sha melalui Kowa Copr. Je-
pang. 

Menteri PPPA RI Isi Kuliah 
Umum

Menteri Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) Republik Indo-
nesia, Prof. Dr. Yohana Su-
sana Yembise mengisi kuliah 
umum pada Global Confer-
ence on Teaching Assesment 
and Learning in Education 
(GC-TALE) dan Women In 
Tesol (WIT) di Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undik-
sha), Senin (5/8/2019).

Menteri asal Papua ini men-
egaskan, pentingnya pendi-
dikan untuk anak-anak dan 
pola yang diterapkan. Berke-
naan dengan pendidikan, se-
jatinya menjadi tupoksi Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Namun demiki-
an, pihaknya yang menangani 
perlindungan anak, juga ha-
rus tetap memberikan perha-
tian. Menyikapi hal tersebut, 

AGUSTUS 2019
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menurutnya pemerintah dan 
sekolah sebagai lembaga yang 
berperan dalam peningkatan 
kualitas sumber daya ma-
nusia harus lebih berinovasi 
dalam proses pembelajaran. 
Dicontohkan, dalam pembe-
rian tugas, siswa tidak hanya 
sebatas diminta untuk meng-
umpulkan materi saja. Se-
mentara itu, Rektor Undiksha, 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, 
M.Pd., mengungkapkan pola 
pembelajaran yang berlaku 
di Indonesia masih lebih ban-
yak pada konteks memahami, 
mengetahui dan menerapkan. 
Sementara untuk menganalis 
dan mensintesiskan materi 
maupun mengevaluasi belum 
begitu nampak. 

GC-TALE dan WIT, Strategi Un-
diksha Tingkatkan Publikasi 
Karya Ilmiah

Global Conference on Teach-
ing Assesment and Learn-
ing in Education (GC-TALE) 
dan Women In Tesol (WIT) 
diselenggarakan Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undik-
sha) pada 5 sampai 7 Agustus 
2019. Acara besar ini menjadi 
ajang pertemuan dan interaksi 
bagi para peneliti dari pergu-
ruan tinggi, lembaga-lembaga 
pendidikan maupun lembaga 
penelitian dan praktisi pendi-
dikan. 

Konferensi yang menginjak 
tahun ke-2 ini menawarkan 
berbagai tema yang mencak-
up semua jenjang pendidikan 
dan isu-isu yang yang relevan. 
Beberapa diantaranya terkait 
pendidikan sosial, oendidikan 
karakter dan pendidikan sains. 
Pesertanya mencapai ratusan 

orang terdiri dari para peneli-
ti, dosen, praktisi di bidang 
pendidikan, mahasiswa S-2 
dan S-3 dari perguruan ting-
gi negeri dan swasta di Indo-
nesia maupun mancanegara, 
antara lain Iran, Saudi Arabia, 
Malaysia, Brunei, Vietnam, 
Thailand, Singapura, Australia 
dan Timor Leste.  Sesuai den-
gan nama dan tema konfer-
ensi, juga diundang tiga key-
note speaker dari luar negeri, 
dan 2 orang dari dalam neg-
eri, masing-masing diminta 
berbicara di bidang expertise 
masing-masing, yaitu Men-
teri Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia, Prof. Yo-
hana Susana Yembise, Prof. 
Lyn Parker dari University of 
Western Australia, Australia, 
dan Prof. Dr. Ni Nyoman Pad-
madewi, M.A dari Universitas 
Pendidikan Ganesha. 

Menristekdikti Hadir di Un-
diksha

Serangkaian peringatan Hari 
Kebangkitan Teknologi Na-
sional (Hakteknas) ke-24, 
Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Menristek-
dikti), Prof. H. Mohamad 
Nasir, Ph.D.Ak., melakukan 
kunjungan kerja ke Universi-
tas Pendidikan Ganesha (Un-
diksha), Selasa (20/8/2019). 
Selain memberikan kuliah 

umum pada Orientasi Ke-
hidupan Kampus (OKK) bagi 
mahasiswa baru, Menristek-
dikti juga meresmikan mesin 
filterisasi air minum, inkubator 
bisnis di kampus pusat, mere-
smikan kebun tanaman buah 
tropis di Kampus Jinengda-
lem, Kecamatan/Kabupaten 
Buleleng, serta serta penyera-
han beberapa produk inovasi 
teknologi kepada pemerintah 
dan masyarakat Bali.

Pada bakti inovasi teknolo-
gi, Menteri Mohamad Nasir  
menyerahkan 1 unit TROLLS 
(Traktor Tangan berbasis An-
droid) produksi dari inkuba-
tor STIKOM Bali, 10 Kursi 
Roda Otomatis dengan kend-
ali Smartphone Android pro-
duksi dari inkubator P3M – 
PPNS, 20 Ponkod (Alat bantu 
Pemanjat Kelapa) produksi 
tenant dari inkubator STMIK 
Primakara,10 Bali Printer 3D 
2 in 1 produksi tenant dari 
inkubator STIKI Indonesia, 
2.400 botol Pupuk Haya-
ti Plus (Biofarm) yang mer-
upakan produk inovasi dari 
Universitas Muhammadiyah 
Malang bekerja sama dengan 
CV. Biocel Agrosolus. Ada pula 
2400 bibit buah tropika (du-
rian, lengkeng, alpukat) yang 
merupakan produk inovasi 
dari IPB bekerjasama dengan 
PT. BLST IPB. 

Undiksha dan PTSB Malaysia 
Bahas Kerjasama

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) terus mem-
perluas kerjasama dengan 
perguruan tinggi di luar negeri. 

SEPTEMBER 2019



LAPORAN TAHUNAN REKTOR  2020 DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 27

Yang terbaru, pembahasan 
dilakukan dengan Politeknik 
Tuanku Sultanah Bahi-
yah (PTSB) Malaysia, Sab-
tu (31/8/2019). Pertemuan 

tersebut berlangsung di Ru-
ang Ganesha I Rektorat Un-
diksha. Lima delegasi PTSB, 
yang dipimpin langsung Puan 
Yusma Binti Yusof. Diterima 
Wakil Rektor III Undiksha, 
Prof. Dr. I Wayan Suastra, 
M.Pd didampingi Ketua Lem-
baga Pengembangan Pembe-
lajaran dan Penjaminan Mutu 
(LPPPM) Undiksha, Prof. Dr. 
AAIN Marhaeni, M.A., dan 
Kepala Kantor Urusan Inter-
nasional Undiksha, Dr. Ni 
Made Ratminingsih, M.A.

Pada kesempatan itu, komu-
nikasi berjalan sangat han-
gat. Puan Yusma Binti Yusof 
menyampaikan kehadirannya 
untuk membahas kerjasa-
ma dengan Undiksha dalam 
pengembangan kualitas pen-
didikan dan Sumber Daya Ma-
nusia, terutama mahasiswa. 
Sementara itu, Prof. Suastra 
menyambut positif komuni-
kasi kerjasama ini. Menurut-
nya itu juga sebagai langkah 
strategis bagi Undiksha untuk 
menyukseskan program inter-
nasionalization at home yang 
telah dicanangkan Rektor 
pada tahun 2019. Akademisi 
bidang Fisika ini menyebut-
kan Undiksha sangat memu-
ngkinkan untuk menjalin ker-
jasama dengan PTSB, karena 
memiliki beberapa program 

studi yang sama. “Bisa bidang 
otomotif, elektronik engineer-
ing. 

Undiksha Jalin Kerjasama den-
gan Ming Chi University of Tech-
nology

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) terus mem-
perluas kerjasama luar neg-
eri. Yang terbaru dilakukan 
dengan Ming Chi University 
of Technology, Taiwan. Pem-
bahasannya berlangsung di 
Ruang Ganesha I Rektorat, 
Senin (9/9/2019). Kerjasama 
ini sebagai salah satu strategi 
untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dan Sumber Daya 
Manusia (SDM).

Dari Ming Chi University of 
Technology, diwakili Director 
of Center of International Af-
fairs, Cieh- Lan Li, Ph.D. Ia 
memaparkan perguruan ting-
ginya sudah menjalin kerjasa-
ma dengan banyak perguruan 
tinggi di luar negeri, terma-
suk juga ada di Indonesia. 
Hal tersebut juga ditunjukkan 
melalui testimoni melalui vi-
dio. 

Kerjasama diharapkan bisa 
terjalin dengan Undiksha yang 
memiliki sejumlah program 
studi sama. Seperti halnya 
teknik, seni dan ekonomi. Pi-
haknya menawarkan kerjasa-
ma itu bisa berupa double 
degree (bachelor + master),  
penelitian, summer language 

dan kemah budaya. Diingink-
an pula hal itu sudah bisa ber-
jalan pada 2020. 

Undiksha Bahas Kerjasama 
dengan Universitas Iwate

Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) membahas 
kerjasama dengan Univer-
sitas Iwate, Jepang, Jumat 
(13/9/2019). Program yang 
digagas, salah satunya ber-
kaitan dengan upaya pening-
katan penguasaan Bahasa 
Jepang pada mahasiswa seh-
ingga nantinya semakin profe-
sional.

Pihak Universitas Iwa-
te diwakili Nakajima, yang 
menangani program interna-
tionalization. Ia menjelaskan 
universitasnya sudah banyak 
menjalin kerjasama dengan 
perguruan tingi di luar negeri. 
Harapannya hal yang sama 
bisa dengan Undiksha yang 
berada di belahan Bali Utara. 
Ditawarkan program pendi-
dikan Bahasa Jepang untuk 
mahasiswa minimal selama 
tiga bulan. 

Memantapkan kerjasama itu, 
ia juga mengundang pimpinan 
Undiksha untuk datang 
langsung ke universitasnya. 
Hal yang dilakukan tidak han-
ya sebatas membicarakan leb-
ih detail terkai bentuk kerjasa-
ma yang akan dijalin, namun 
juga bisa melihat proses bela-
jar mengajar, sarana-prasana 
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pembelajaran, termasuk tem-
pat tinggal mahasiswa. 

Gelar ICIRAD dan ICoPESH, 
Undiksha Perkuat Kualitas Pen-
didikan dan Penelitian

Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) menye-
lenggarakan dua konferensi 
internasional di Hotel Grand 
Inna Bali Beach, Denpasar, 
Jumat (20/9/2019). Yakni 
International Conference on 
Innovative Research Across 
Disciplines (ICIRAD) dan In-
ternational Conference on 
Physical Education, Sport and 
Health (ICoPESH).

Kegiatan ini menghadirkan 
narasumber Prof. Dr. Cheng 
Hwee Ming dari Universi-
ty of Malaya, Malaysia dan 
Prof. Dr. H. Adang Suherman, 
M.A dari Universitas Pendi-
dikan Indonesia. Sementara 
itu, pada sesi kedua, diisi Dr. 
Ania Lian dari Charles Darwin 
University, Australia dan Prof. 
Waterworth dari Deakin Uni-
versity, Australia. Program ini 
memiliki dampak positif un-
tuk universitas. Acara terse-
but sebagai media bagi dosen 
untuk mendapatkan pengeta-
huan baru. Hal itu dipandang 
penting sebagai bekal untuk 
meningkatkan kualitas pendi-
dikan. 

Pada tahun ini, Undiksha tel-
ah mencanangkan program 

internasionalization at home. 
Sejumlah program telah di-
gagas untuk menyukseskan. 
Konferensi ini diharapkan 
bisa semakin memperkuat, 
sehingga kedepannya Undik-
sha mampu menjadi “rumah” 
masyarakat internasional. 

Legalisasi Ijasah, Undiksha Ter-
apkan Sistem Online

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) terus melaku-
kan upaya peningkatakan 
kualitas pelayanan publik, 
salah satunya dalam pengesa-
han ijasah. Sebagai langkah 
percepatan, per 1 Novem-
ber dilakukan secara online. 
Hal tersebut dibahas bersa-
ma Wakil Dekan I Fakultas 
dan tim teknis terkait, Selasa 
(22/10/2019).

Pengesahan ijasah dengan 
sistem itu sesuai dengan 
arahan dari Rektor. Undik-
sha harus mampu memberi-
kan pelayanan terbaik untuk 
seluruh stake holder, terma-
suk untuk para alumni. Pen-
erapan sistem online ini juga 
sekaligus untuk mengantisi-
pasi antrian panjang penge-
sahan ijasah untuk memenuhi 
dokumen pendaftaran seleksi 
Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) yang bergulir setiap 

tahun, baik untuk pemerintah 
daerah maupun instansi lain-
nya. 

Pada pelayanan ini, fakultas 
diberikan standar minimal, 
pengesahan harus sudah 
tuntas dalam 2 x 24 jam. 
Pascaitu, dokumen harus su-
dah kembali ke Unit Layanan 
Terpadu. Selain itu, Undik-
sha juga telah menerapkan 
sistem pengecekan plagiat 
dan repository Undiksha yang 
menjadi syarat wajib bagi lu-
lusan mulai periode Novem-
ber 2019 untuk meng-upload 
tugas akhir. 

Undiksha Tingkatkan Kapasitas 
Menjadi Unggul dan Berdaya 
Saing

Pembelajaran diri bagi Univer-
sitas Pendidikan Ganesha (Un-
diksha) tidak pernah berhenti. 
Dalam upaya peningakatan 
kapasitas menuju universitas 
unggul dan berdaya saing, 
universitas negeri terbesar di 
Bali Utara ini menghadirkan 
Rektor Universitas Negeri Yo-
gyakarta (UNY), Prof. Dr. Su-
trisna Wibawa, M.Pd., untuk 
berbagi wawasan yang dike-
mas dalam seminar umum, 
Selasa (29/10/2019).

Seperti yang telah diketahui, 
UNY merupakan salah satu 
LPTK yang berada di rangking 
Asia. Untuk itulah, kehadiran 

OKTOBER 2019
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Rektor yang dikenal humoris 
itu diharapkan mampu mem-
berikan vibrasi untuk menig-
katkan kapasitas Undiksha, 
termasuk mewujudkan visi 
sebagai universitas unggul 
berlandaskan falsafah Tri Hita 
Karana di Asia pada tahun 
2045. Hal senada diungkap-
kan Wakil Rektor I Undiksha, 
Dr. Gede Rasben Dantes, 
S.T.,M.TI. Peningkatan kap-
asitas Undiksha sebagai uni-
versitas unggul dan berdaya 
saing baik secara akademik 
maupun non-akademik harus 
dilakukan oleh seluruh civitas 
akademika. 

FK Undiksha Bahas Peman-
faatan Teknologi Nuklir untuk 
Kesehatan

Fakultas Kedokteran Universi-
tas Pendidikan Ganesha me-
mang masih berusia muda. 
Namun hal tersebut tidak 
menjadi halangan untuk ter-
us meningkatkan kualitas. 
Salah satunya dengan melirik 
pemanfaatan teknologi nuklir 
dalam pengembangan bidang 
kesehatan. Pengenalan awal 
dilakukan melalui seminar 
internasional dan workshop 
dari 18 sampai 21 November 

2019. Terobosan itu juga un-
tuk mendukung kekhususan 
program studi, yaitu kedokter-
an kepariwisataan.

Pada workshop tersebut, di-
hadirkan sejumlah narasum-
ber berkompeten, mulai dari 
Badan Tenaga Nuklir Nasional 
(BATAN), pelaku industri da-
lam negeri dan  dari Jepang 
yang memanfaatkan teknologi 
nuklir. Selain itu ada pula dari 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif. Workshop ini 
diharapkan bisa memberikan 
pemahaman bagi mahasiswa 
untuk menguasai teknologi 
nuklir sehingga pemanfaatan-
nya semakin dipahami dan 
bisa diterima oleh masyarakat 
luas. 

Bertandang ke Iwate Univer-
sity, Undiksha Mantapkan 
Kerjasama

Universitas Pendidikan Ga-
nesha memantapkan ker-
jasama dengan Iwate Uni-
versity, Jepang dalam bidang 
pengembangan pendidikan. 
Hal tersebut ditindaklanju-
ti melalui pertemuan, Selasa 
(19/11/2019). Pertemuan 
tersebut dilakukan langsung 
Rektor Undiksha, Prof. Dr. 
I Nyoman Jampel, M.Pd di 
Iwate University. Rektor asal 
Nusa Dua, Kabupaten Badung 
ini didampingi Wakil Rektor I 
Undiksha, Dr. Gede Rasben 
Dantes, S.T.,M.T dan PIC Ker-

jasama Undiksha. Kunjungan 
diterima President of Iwate 
University, Akira Iwabuchi dan 
Vice President of Internasional 
Liaison, Toshiro Yabu.

Kerjasama antara universitas 
Iwate dengan Program Studi 
Pendidikan Bahasa Jepang 
Undiksha sesungguhnya su-
dah berjalan sejak lima tahun 
lalu. Namun programnya leb-
ih pada kegiatan sosial dan 
penyelamatan lingkungan. 
Kedepan, diinginkan semakin 
banyak kerjasama yang dalam 
rangka peningkatan kualitas 
mahasiswa maupun perguru-
an tinggi. 

Undiksha Terapkan Sertifikat 
Elektronik

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) terus melaku-
kan inovasi dalam pelayanan 
berbasis teknologi informasi. 
Salah satunya terkait den-
gan pemanfaatan sertifikat 
elektronik. Memantapkan itu, 
melalui UPT Teknologi Infor-
masi dan Komunikasi (TIK) 
dijalin kerjasama dengan 
Balai Sertifikasi Elektronik 
(BSrE) - Badan Siber San-
di Negara (BSSN) di Depok, 
Jawa Barat. Penandatanga-
nannya berlangsung, Selasa 
(26/11/2019). 

 Sertifikat elektronik berfungsi 
untuk meningkatkan keaman-

NOVEMBER 2019
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an informasi elektronik yang 
meliputi otentifikasi, integri-
tas, nir penyangkalan dan ker-
ahasiaan. Pemanfaatan serti-
fikat ini sesuai dengan amanat 
UU ITE no 19 tahun 2016 
dan PP PSTE tahun 2012.

 

Undiksha Launching e-Office 
Terintegrasi Tandatangan Elek-
tonik

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) melaunching 
e-office dan sistem inventaris 
para Rapat Koordinasi Pem-
bangunan (Rakorbang) tahun 
2021, Rabu (4/12/2019). 
Terobosan berbasis teknolo-
gi informasi ini sebagai salah 
satu cara untuk mewujudkan 
layanan prima.

Dua sistem itu dilaunching 
Rektor Undiksha, Prof. Dr. I 
Nyoman Jampel, M.Pd. Ia 
mengatakan, di era yang di-
tuntut langkah cepat ini, pe-
manfaatan teknologi dalam 
pelayanan terus dimaksimal-
kan. Wakil Rektor II Undik-
sha, Prof. Dr. I Wayan Las-
mawan, M.Pd., yang turut 
mendampingi mengatakan 
penerapan sistem ini harus 
mendapat dukungan dari 
seluruh pihak dan perkem-
bangannya terus dipantau. 

Sementara itu, Ketua UPT TIK 

Undiksha, I Ketut Resika Ar-
thana, S.T.,M.Kom menjelas-
kan salah satu bentuk e-office 
adalah dalam penandatanga-
nan sertifikat. Terobosan ini, 
menurutnya juga berfungsi 
untuk meningkatkan keaman-
an informasi elektronik yang 
meliputi otentifikasi, integri-
tas, nir penyangkalan dan ker-
ahasiaan. Pemanfaatan serti-
fikat ini sesuai dengan amanat 
UU ITE no 19 tahun 2016 
dan PP PSTE tahun 2012. 
Dalam inventarisasi barang, 
juga akan dimudahkan da-
lam mengakses dokumen. Hal 
ini secara otomatis berimbas 
pada efesiensi waktu, ramah 
lingkungan. 

Jurnal Terakreditasi Sinta, 
Dosen Undiksha Kembali Diber-
ikan Penghargaan

Sejumlah dosen Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undik-
sha) kembali diberikan peng-
hargaan oleh Rektor, Prof. Dr. 
I Nyoman Jampel, M.Pd., Se-
lasa (17/12/2019). Hal terse-
but dikarenakan jurnalnya 
telah memperoleh akreditasi 
Science and Technology In-
dex (Sinta). Capaian tersebut 
diapresiasi karena mampu 
mendukung perankingan uni-
versitas, baik tingkat nasional 
maupun internasional. Ketua 
Pusat Pengembang Jurnal Un-
diksha, Dr. I Wayan Widiana, 

S.Pd.,M.Pd., menjelaskan jur-
nal tersebut terdiri dari berb-
agai bidang, mulai dari ilmu 
pendidikan, sains, ekonomi 
maupun ilmu sosial. Dirinya 
yang juga turut memboyong 
penghargaan menjelaskan 
berdasarkan data terakhir per 
16 Desember tahun 2019, 
tercatat sudah ada 56 jurnal 
yang masuk akreditasi Sin-
ta. Hal tersebut menempat-
kan Undiksha diposisi kedua 
dari 12 Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan (LPTK) 
dan posisi 41 secara nasion-
al. Namun demikian, di luar 
jumlah tersebut sudah ada 30 
jurnal yang sudah diusulkan 
mendapat sertifikasi

Sementara itu, Rektor Un-
diksha, Prof. Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd., mengatakan  
melalui peningkatan publikasi 
jurnal akan menjadikan Un-
diksha semakin cepat dikenal, 
baik pada tingkat nasional 
maupun internasional. Oleh 
sebab itu, diharapkan per-
lu ada peningkatan kualitas 
hingga bisa masuk ke scopus. 
Ia menambahkan, selain un-
tuk menunjang pengemban-
gan keilmuan, publikasi jur-
nal juga ditargetkan mampu 
menjadi income generating 
untuk universitas yang nantin-
ya dapat mendukung pemba-
ngunan. 

Mantapkan Program Fast Track 
dengan MCUT

Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) menjadikan 
fast track (double degree) se-
bagai program unggulan pada 
tahun 2020. Program yang 
baru dirintis ini bekerjasama 

DESEMBER 2019
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dengan Ming Chi University of 
Technology (MCUT), Taiwan. 
Hal tersebut telah disepakati 
melalui pertemuan yang ber-
langsung 25-28 November 
2019.

Pertemuan di MCUT itu, dari 
Undiksha dipimpin langsung 
Rektor, Prof. Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd., didampingi 

Wakil Rektor I Undiksha, Dr. 
Gede Rasben Dantes, S.T.,M.
TI, Ketua LPPPM Undiksha, 
Prof. Dr. AAIN Marhaeni, M.A. 
Selain itu turut serta pula 
Dekan Fakultas Bahasa dan 
Seni, Dekan FMIPA, Dekan 
Fakultas Teknik dan Kejuruan, 
Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Kepala Kantor Urusan Inter-
national.Rektor Jampel men-
jelaskan fast track program 
yang dirancang dengan MCUT 
adalah program percepatan 
mahasiswa Undiksha untuk 
memperoleh gelar sarjana 
(bachelor degree) dan ma-
gister (master degree). Selain 

mahasiswa, Undiksha juga 
berkomitmen untuk mengi-
rimkan dosen yang memiliki 
ketertarikan research di berb-
agai bidang.

SINERGI
DALAM

HARMONI
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Sinergi Dalam Harmoni

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) se-
bagai salah lembaga yang berkontribusi dalam pen-
ingkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 
Dengan status sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan, Undiksha tidak hanya menawarkan 
program studi kependidikan, tetapi juga non kepen-
didikan, seperti ekonomi, teknik, ilmu hukum, dan 
yang terbaru Kedokteran. Sederet program studi itu 
tak kalah dengan yang ditawarkan perguruan ting-
gi lain. Selain itu, juga memiliki berbagai program 
vokasi, mulai dari perhotelan, kebidanan, budi-
daya kelautan, perpustakaan, dan lain sebagainya.

Meski berada jauh dari ibu kota Bali, Undiksha 
juga dijadikan oleh sejumlah perguruan tinggi di 
Indonesia sebagai tempat studi banding. Tahun 
2019 ini, beberapa diantaranya ada dari Univer-
sitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Lam-

pung, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, 
Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Neg-
eri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Uni-
versitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Beber-
apa perguruan tinggi itu ada yang tertarik untuk 
mengetahui strategi pendirian Fakultas Kedokter-
an yang merupakan fakultas termuda di Undik-
sha, dengan SK turun pada 8 Agustus 2018. Se-
lain sebagai “sasaran” studi banding, Undiksha 
juga beberapa kali dipercaya sebagai tuan rumah 
penyelenggara kegiatan internasional, salah satun-
ya tuan rumah conference Asia- Pasific Network 
foto Moral Education maupun seminar lainnya.

Peningkatan kualitas lembaga menjadi perhatian 
serius jajaran pimpinan. Langkah yang ditempuh 
tidak hanya menggenjot peningkatan kualifika-
si pendidikan tenaga dosen. Tetapi juga menjalin 
kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Di da-
lam negeri sendiri, terdapat 20 perguruan tinggi. 
Kerjasamanya berupa riset maupun pertukaran 
dosen. Selain itu ada pula kerjasama dengan 
perguruan tinggi di luar negeri, seperti Thailand, 
Vietnam, Philipina, dan Malaysia untuk pro-
gram PKL dan PPL. Selain itu juga ada dengan 
perguruan tinggi di Jepang, Taiwan, dan Jerman 
dalam bidang joint research dan fast program.

Sebagai lembaga pendidikan, Undiksha juga be-
rupaya memberikan fasilitas yang memadai dan 
senyaman mungkin untuk mendukung pembelaja-
ran. Saat ini, terdapat tiga kampus, yakni di Jalan 

MEMBANGUN UNDIKSHA “BERNAPASKAN” 
TRI HITA KARANA
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Udayana Singaraja yang menjadi kampus pusat, 
kampus Fakultas Bahasa dan Seni di Jalan A.Yani 
Singaraja dan kampus di Desa Jinengdalem, Keca-
matan/Kabupaten Buleleng. Ditargetkan seluruhn-
ya mampu bertaraf internasional. Mendukung op-
erasional universitas baik akademik maupun non 
akademik, Undiksha juga menggenjot penggunaan 
teknologi informasi. Sampai saat ini, tercacat ada 
sekitar 50 sistem yang dimiliki. Hal tersebut sebagai 
salah satu cara untuk mempercepat pelayanan.

Di tengah tantangan global, seperti revolusi in-
dustri 4.0 dan era abad 21 Undiksha juga tidak 
diam. Langkah untuk mengimbangi perubah-
an situasi itu juga telah diambil. Salah satunya 
dengan mempersiapkan kurikulum pembelajaran 
yang relevan. Undiksha telah merevisi kuriku-
lum 2016. Yang terbaru, tetap berbasis kompe-
tensi berorientasi KKNI, namun lebih flesksibel. 
Dalam hal ini, mahasiswa diberikan ruang un-
tuk mengambil mata kuliah diluar program studi 
yang diambil. Misalnya, mahasiswa Program Stu-
di Pendidikan Bahasa Inggris, untuk bisa unggul 
nantinya, perlu menguasai teknologi. Matakuliah 
terkait itu bisa diambil di Prodi Informatika atau 
Ilmu Komputer di Fakultas Teknik dan Kejuruan. 
Demikian juga halnya jika ingin mengetahui ten-
tang sejarah bisa mengambil mata kuliah tersebut 
di Prodi Sejarah Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.

Tri Hita Karana juga terus dikampanyekan Undik-
sha. Sebuah konsep yang menjadi landasan da-
lam mewujudkan visi sebagai unversitas unggul 
di Asia pada tahun 2045. Falsafah ini sebagai 
“roh” pembangunan. Alasan memilih falsafah 
yang sifatnya universal itu karena mengajarkan 
bagaimana menjaga hubungan baik dengan tu-
han, dengan alam, dan dengan antarsesama 
manusia. Dari itu akan memunculkan suatu har-
monisasi kehidupan, menjadi pangkal terciptanya 
kebahagian. Dari itu, akan terlahir suatu semangat 

yang sama dalam mewujudkan Undiksha unggul.

Tri Hita Karana tak sebatas selogan di kampus yang 
dulu menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendi-
dikan (STKIP) Singaraja ini. Namun juga menjadi 
“napas’ dalam bangunan dan kegiatannya. Kes-
eluruhan nafas dari pengembangan akademik kam-
pus diarahkan pada penanaman dan impelementasi 
pendidikan karakter sebagai tujuan pembangunan 
pendidikan nasional. Jampel (2018) menyebut-
kan realisasi dari hal tersebut dapat dilihat pada 
pelaksanaan Tri Dharma di lingkungan kampus.

Pertama adalah dalam kurikulum. Pengembangan 
kurikulum di semua program studi diarahkan pada 
elaborasi nilai-nilai budaya Bali dan elaborasi aja-
ran Tri Hita Karana, yang disesuaikan dengan ka-
rateristik keilmuannya, sehingga pada implemen-
tasinya dalam pembelajaran diharapkan terwujud 
way of thinking, attitude, dan habitly yang mem-
personifikasikan nilai-nilai karakter keindonesiaan.

Kedua adalah dalam penelitian dan pengab-
dian. Program yang dilakukan oleh dosen ha-
rus merujuk pada Rencana Induk Penelitian 
(RIP) yang didalamnya telah tegas dinyatakan 
merujuk pada pengembangan dan penemuan 
model serta materi pendidika karakter kebang-
saan, yang diwadahi oleh pusat penelitian dan 
pusat layanan di kedua lembaga tersebut.

Ketiga adalah dalam kegiatan kemahasiswaan. 
Elaborasi dan implementasi nilai-nilai karak-
ter dengan tegas dan nyata dilakukan melalui 
serangkaian program kemahasiswaan, khu-
susnya yang bersentuhan dengan pemben-
tukan mentalitas sosial dan ekonomi maha-
siswa, sehingga diharapkan akan lahir lulusan 
yang kompeten dan berkarakter keindonesiaan.

Keempat adalah kebijakan dalam iklim akade-
mik. Hal tersebut dinyatakan pada buku pe-
doman studi serta kebijakan akademik. Dalam 
buku pedoman dengan tegas diatur tentang bu-
daya antiplagiasi dan pengembangan aktivitas 
pembelajaran yang berbudaya akademik tinggi. 
Sejak tercetus pada 2015 menjadi bagian dari 
visi lembaga, Tri Hita Karana, sudah terimple-
mentasikan dengan baik di lingkungan kampus.
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Tahun 2019, civitas akademika Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undiksha) merasa bang-
ga sekaligus bahagia. Universitas negeri ter-
besar di Bali Utara ini berhasil meraih akred-
itasi A dari BAN-PT yang keluar pada 21 
Februari. Raihan tersebut berdasarkan keputusan 
BAN-PTNo.26/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019.

Capaian itu menjadi sebuah cita-cita besar yang 
selalu digaungkan. Capaian itu pula tak lepas dari 
sederet kebijakan yang telah dikeluarkan Rektor, 
mulai pencanangan tahun akreditasi, publikasi, te-
knologi informasi dan internasionalisasi at home 
maupun lainnya yang berkaitan dengan pengem-
bangan lembaga. Hal tersebut didukung dengan  
dengan perjuangan seluruh civitas akademika beser-
ta pegawai. Tak kalah penting juga karena adanya 
kesamaan komitmen untuk membawa lembaga 
kearah semakin baik dan semakin berdaya saing.

Meski mendapat hasil positif, langkah Undiksha 
tidak langsung berhenti. Peningkatan kualitas ma-
sih menjadi perhatian utama, sebagai upaya untuk 
mempercepat mewujudkan visi menjadi universitas 
unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia 
pada tahun 2045. Capaian ini juga sebagai modal 
untuk memperluas kerjasama dengan perguruan 
tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Mengimbangi akreditasi institusi ini, Undik-
sha mendorong program studi untuk mening-
katkan akreditasi. Prodi yang masih bersta-
tus B bisa naik ke A. Selain itu yang sudah 
A didorong bisa terkareditasi internasional.

Asesmen lapangan reakreditasi terhadap univer-
sitas yang telah memiliki Fakultas Kedokteran ini 
oleh tim assesor dari BAN-PT berlangsung  pada 
14 Februari 2019. Ada lima assesor yang had-

ir, yakni Prof. Dr. Soesanto, M.Pd dari Universi-
tas Negeri Semarang, Prof. Dr. Made Sudarma, 
SE.,MM.,Ak dari Universitas Brawijaya, Prof. Dr. 
dr. Indri Safitri Mungkono dari Universitas Airlang-
ga, Prof. Dr. Taslim Ersam, MS.,dari Institut Te-
knologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Dr. Lukito Edi 
Nugroho dari Universitas Gadjah Mada. Assesmen 
tersebut diawali wawancara dengan rektor beserta 
jajaran yang fokus pada tujuh standar, dari visi-mi-
si lembaga, tata kelola hingga penelitian. Tahapan 
berlanjut dengan assesmen lapangan ke lab, per-
pustakaan, dan UPT TIK. Ada pula wawancara 
dengan alumni, mahasiswa dan pengguna lulusan.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) men-
gusung visi menjadi universitas unggul berlandas-
kan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 
2045. Kaitannya dengan unggul, peningkatan jum-
lah guru besar menjadi perhatian serius. Pada tahun 
2019, terdapat penambahan tiga orang, yaitu Prof. 
Dr. I Nyoman Jampel, Prof. Dra. Luh Putu Artini, 
M.A.,Ph.D dan Prof. Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A.

Surat keputusan tentang jabatan profesor diterima 
pertama oleh I Nyoman Jampel yang juga sebagai 
Rektor Undiksha. Akademisi bidang penelitian 
dan evaluasi pendidikan ini sudah dikukuhkan 
pada Oktober 2019 dalam sidang terbuka senat 
Undiksha. Dalam sambutannya, dinyatakan un-
tuk mendapatkan jabatan fungsional tertinggi itu 
perlu proses panjang yang cukup menguras energi. 
Sememtara itu, dalam orasi ilmiahnya, digaung-
kan harmoni sebagai falsafah dalam menyelang-
garakan Tri Dharma Perguran Tinggi di Undiksha 

2019, UNDIKSHA “PANEN” TIGA 
PROFESOR

UNDIKSHA TERAKREDITASI UNGGUL



29LAPORAN TAHUNAN REKTOR  
DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 27

yang bersumber dari falsafah Tri Hita Karana.

Sementara itu, untuk Luh Putu Artini, surat 
keputusan dari kementerian yang dsampaikan 
melalui Rektor diterima pada Juni 2019. Aka-
demisi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
yang telah menjadi bagian Undiksha sejak 1989 
silam mengaku tak menyangka dengan kabar 
gembira tersebut. Diakui, mendapatkan gelar 
tersebut bukan perkara mudah. Akademisi yang 
menyandang gelar doktor tahun 2006 ini sem-
pat mengalami kegagalan beberapa kali akibat 
kekurangan dalam berkas maupun karena adan-
ya perubahan aturan. Namun, hal tersebut tak 
membuatnya patah arang. Langkahnya untuk 
mewujudkan keinginnya itu tetap sangat besar.

Apa yang diraihnya itu tak membuatnya langsung 
berhenti melangkah. Komitmennya untuk ber-
karya masih dipegang tegung. Demikian juga 
untuk mengabdi pada lembaga. Ni Made Rat-
miningsih menjadi penutup penerima surat kepu-
tusan jabatan profesor tahun 2019. Ia juga men-
gakui untuk meraih itu perlu proses panjang.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) me-
mang tergolong perguruan tinggi kecil dan berusia 
muda. Penerimaan mahasiswa setiap tahunnya 
kisaran 3000 orang. Namun dibalik itu perguruan 
tinggi dengan delapan fakultas ini memiliki cita-ci-
ta yang besar. Tidak hanya menjadi unggul dalam 
prestasi dan pembangunan, tetapi juga dalam 
pengembangan pendidikan berskala internasional. 
Tahun 2019, telah dicanangkan melalui program 
internationalization at home. Program ini telah 
dipersiapkan sejak awal tahun, termasuk adanya 
pembentukan tim percepatan secara khusus. Selain 
itu, ada pula adopsi informasi dari berbagai sumber.

Program ini telah membuahkan hasil, ditunjuk-
kan melalui program Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
di luar negeri yang bekerjasama dengan sejum-
lah perguruan tinggi di Thailand, Vietnam, Fili-
pina, dan Malaysia. Undiksha tidak hanya men-
girim puluhan mahasiswa, tetapi juga menerima 
mahasiswa untuk program sama dari perguruan 
tinggi itu. Lainnya, Undiksha juga memiiki pro-

gram Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 
dengan mahasiswa berasal dari kawasan Eropa.
Perguruan tinggi dengan delapan fakultas ini din-
ginkan benar-benar menjadi rumah masyarakat 
internasional. Oleh sebab itu, program interna-
tionalization at home terus dimatangkan. Berb-
agai strategi telah diinisiasi, seperti pembentukan 
kelas internasional, penyelenggaraan fast-track 
program (double degree) dan optimalisasi peman-
faatan pembelajaran Dalam Jaringan (Daring). 
Mendukung itu, perluasan kerjasama luar negeri 
terus dilakukan. Terbaru dengan Iwate Universi-
ty, Jepang dan Ming Chi University of Technolo-
gi, Taiwan.Peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik da-
lam hal penguasaan bahasa asing maupun kual-
ifikasi pendidikan menjadi perhatian serius untuk 
mengimbangi program ini, termasuk adanya stan-
darisasi ruang belajar, yang bisa dilakukan se-
cara bertahap. Demikian juga dengan pengadaan 
alat-alat laboratorium maupun sertifkasinya.

CANANGKAN INTERNATIONALIZATION 
AT HOME
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Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) men-
jadikan fast track (double degree) sebagai program 
unggulan pada tahun 2020. Program yang baru di-
rintis ini bekerjasama dengan Ming Chi University 
of Technology (MCUT), Taiwan. Hal tersebut telah 
disepakati melalui pertemuan pada November 2019.

Program tersebut sebagai upaya percepatan ma-
hasiswa Undiksha untuk memperoleh gelar sar-
jana (bachelor degree) dan magister (master de-
gree). Implementasi program ini adalah 3 tahun 
mahasiswa akan mengikuti perkuliahan di Un-
diksha dan 2 tahun akan melakukan research 
(skripsi) dan kuliah master degree-nya di MCUT. 
Selain mahasiswa, Undiksha juga berkomit-
men untuk mengirimkan dosen yang memiliki 
ketertarikan research di bidang battery, organ-
ic electronic, dan juga intelligent medical device 
untuk melanjutkan Ph.D programnya di MCUT.

Memantapkan kerjasama lain, President  of MCUT 
dan collegues juga diundang untuk bisa mengun-
jungi Undiksha, membahas kerjasama lebih lan-
jut, seperti: joint research and publication, visit-
ing research, internship program, dan lainnya.

Sepanjang tahun 2019, Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) telah memiliki 2.799 lulusan dari 
jenjang Diploma III, Sarjana dan Pascasarjana. Men-
yandang gelar akademis, mereka didorong menjadi 
Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, mampu ber-
saing di era global yang penuh tantangan dengan 
tidak mengabaikan karakter. Hal demikian men-

jadi komtimen Undiksha untuk bisa diwujudkan.
Mewujudkan SDM unggul, Undiksha telah melak-
sanakan terobosan-terobosan baik dari sisi input, 
proses, output, dan outcome. Di awali dengan 
sistem rekrutmen yang profesional hingga pen-
ingkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui 
pelatihan-pelatihan, studi lanjut, dan program-pro-
gram peningkatan SDM unggul lainnya. Salah 
satu program yang dicanangkan tahun ini adalah 
Internationalization at Home/ Program yang ber-
tujuan untuk meningkatakan pengetahuan, ket-
erampilan, dan pengalaman internasional SDM 
Undiksha yang menjadi tuntutan global saat ini.

Di samping program-program peningkatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, digulirkan pula pro-
gram peningkatan karakter bagi SDM di lingkungan 
Undiksha melalui program character building bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan serta maha-
siswa. Dengan kata lain, SDM Undiksha didorong 
mampu kompetitif secara keilmuan dan juga 
kompetitif dalam karakter. Seiring meningkatnya 
kompetisi global di era revolusi industri 4.0, yang 
diwarnai perubahan semakin cepat, persaingan 
semakin tajam, maka kebutuhan akan SDM yang 
berkualitas tidak dapat terelakkan. Hal tersebut 
sejalan dengan pernyataan Presiden Republik In-
donesia, Joko Widodo, bahwa SDM unggul adalah 
kunci Indonesia di masa depan. Pendidikan ting-
gi sebagai lini terakhir pendidikan harus mampu 
membentuk SDM yang jujur, pekerja keras, kolabo-
ratif, solutif, dan entrepreneurship. Di sisi lain juga 
harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengeta-
huan dan keterampilan, menguasai the emerging 
skill, yang mampu mengisi the emerging jobs dan 
inovatif dalam membangun the emerging business.
Sebagai salah satu pendidikan tinggi yang ber-
sandar pada keluhuran nilai-nilai pendidikan, 
Undiksha sejak awal telah menjadikan kualitas 
SDM sebagai bagian terintegrasi dari pengemban-
gan kelembagaan tak terkecuali kualitas lulusan. 

UNDIKSHA KOMITMEN LAHIRKAN 
LULUSAN KOMPETITIF SECARA 

KEILMUAN DAN KARAKTER

FAST TRACK PROGRAM, UNGGULAN 
UNDIKSHA 2020
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Undiksha melalui lulusannya, sangat menguta-
makan penanaman nilai-nilai kebaikan dan kebi-
jaksanaan sebagai inti dari pendidikan karakter 
dan jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan 
melahirkan lulusan yang kompeten namun tidak 
berkarakter. Hal tersebut juga akan berdampak 
pada pembangunan nasionalisme dan wawasan 
kebangsaan yang universal secara optimal. Hal 
tersebut penting, karena Undiksha menyadari 
bahwa untuk dapat bersaing dalam konstelasi per-
saingan global, maka penguatan fondasi nilai-nilai 
kebangsaan sebagai wujud pendidikan karakter, 
harus lebih dulu dilakukan. Disadari, para wisu-
dawan ini belum sepenuhnya mewujudkan seluruh 
potensi unggulan dalam dirinya. Karena itu, ter-
us diminta untuk berkembang menjadi SDM un-
ggul dalam rangka mewujudkan Indonesia maju.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) men-
jadi peguruan tinggi di Bali yang paling sering di-
kunjungi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Menristekdikti), Prof. H. Mohamad Nasir, 
Ph.D.,Ak. Kehadirannya tidak hanya pada tahun 
2018 saat memberikan kuliah umum sekaligus 
penyerahan izin pendirian Fakultas Kedokteran. 

Pada 2019, serangkaian peringatan Hari Keban-
gkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24, 
juga hadir untuk meresmikan mesin filterisasi air 
minum, inkubator bisnis di kampus pusat, mere-
smikan kebun tanaman buah tropis di Kampus 
Jinengdalem, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, 
serta serta penyerahan beberapa produk inovasi 
teknologi kepada pemerintah dan masyarakat Bali.
Pada bakti inovasi teknologi, Nasir menyerahkan 
1 unit TROLLS (Traktor Tangan berbasis Android) 
produkdi tenant dari inkubator STIKOM Bali, 
10 Kursi Roda Otomatis dengan kendali Smart-
phone Android produksi tenant dari inkubator 
P3M – PPNS, 20 Ponkod (Alat bantu Pemanjat 
Kelapa) produksi tenant dari inkubator STMIK 
Primakara,10 Bali Printer 3D 2 in 1 produksi 
tenant dari inkubator STIKI Indonesia, 2.400 bot-
ol Pupuk Hayati Plus (Biofarm) yang merupakan 
produk inovasi dari Universitas Muhammadiyah 
Malang bekerja sama dengan CV. Biocel Agro-
solus. Ada pula 2400 bibit buah tropika (Durian, 
Lengkeng, Alpukat) yang merupakan produk ino-
vasi dari IPB bekerjasama dengan PT. BLST IPB.

Sementara itu, terkait pusat pengelolaan air siap 
minum, merupakan hasil inovasi UPN Veteran 
Jawa Timur yang diserahkan kepada Undiksha. 
Produk berupa sistem filterasi multifungsi, se-
buah terobosan baru yang digunakan untuk pem-
buatan air siap minum yang dilengkapi catridge 
dan ultra filtrasi yang disebut technofiltrasi. M
sin tersebut diharapkan dapat terus dikembang-
kan sehingga penggunaannya semakin masif
Kehadirannya itu juga memberikan sebuah pen-
egasan, bahwa perguruan tinggi memiliki peran 
yang sangat penting untuk mengatasi persoalan 
di masyarakat maupun melahirkan inovasi yang 
dilakukan berbasis teknologi, termasuk meng-

SERANGKAIAN HAKTEKNAS KE-24, 
MENRISTEKDIKTI KUNJUNGI UNDIKSHA

REKAP JUMLAH LULUSAN TAHUN 
2016, 2017, 2018, 2019 PER 
FAKULTAS    

D3 S1 S2 S3 D3 S1 S2 S3 D3 S1 S2 S3 D3 S1 S2 S3
1 Ilmu Pendidikan - 600 - - - 638 - - - 577 - - - 586 - -
2 Bahasa dan Seni 25 350 - - 26 341 - - 15 384 - - 34 374 - -
3 Hukum dan Ilmu Sosial 5 72 - - 14 89 - - 13 93 - - 26 146 - -
4 Ekonomi 62 479 - - 75 403 - - 46 532 - - 42 598 - -
5 Matema�ka dan IPA 18 355 - - 17 277 - - 16 309 25 - 25 300 42 -
6 Olahraga dan Kesehatan - 258 - - - 138 - - 83 121 - - 68 64 - -
7 Teknik dan Kejuruan 49 154 - - 23 216 - - 25 166 - - 36 202 - -
8 Pascasarjana - - 382 - 6 - 366 2 - - 380 10 - - 252 4

159 2268 382 0 161 2102 366 2 198 2182 405 10 231 2270 294 4
2795 2799Total per Tahun

No Fakultas

Jumlah
2809 2631

2019
Tahun

2016 2017 2018
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garap hasil penelitian sampai ke tingkat hil-
ir. Bukan hanya sekadar melakukan penelitian 
dan berhenti pada publikasi ilmiah. Hal terse-
but salah satu strategi untuk meningkatkan daya 
saing maupun mengharapi revolusi industri 4.0. 

Undiksha selama ini komitmen mengikuti kebija-
kan dari Kemenristekdikti, termasuk dalam pem-
buatan inkubator bisnis. Inkubator sebagai salah 
satu strategi untuk memaksimalkan hilirisasi ha-
sil penelitian para akademisi Undiksha. Seperti 
halnya pengembangan anggur laut, wine olah-
an anggur, kerajinan berbahan limbah bambu, 
maupun sejumlah produk yang digagas melalui 
pengabdian masyarakat. Produk-produk terse-
but diharapkan bisa masuk ke sektor industri.
Terkait dengan pusat pengelolaan air siap minum, 
sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah da-
lam pengurangan penggunaan sampah plastic, se-
bagai bagian implementasi falsafah Tri Hita Karana 
yang juga menjadi landasan mewujudkan visi Undik-
sha sebagai universitas unggul di Asia pada 2045. 
Yakni menjaga hubungan baik dengan lingkungan.

Khusus untuk penanaman bibit buah tropis, dilaku-
kan pada lahan seluas 3,5 hektare. Selain bibit 
buah durian, juga ada bibit buah alpukat, lengkeng 
dan pepaya. Penanaman tersebut merupakan titik 
awal pembangunan kebun buah skala orchard di 
lahan Undiksha. Orchard buah ini nantinya akan 
menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat Bali 
dalam mengelola kebun buah dalam skala industri.

Menristekdikti, Mohamad Nasir hadir di Undik-
sha juga sekaligus menutup pelaksanaan Orien-
tasi Kehidupan Kampus (OKK) tahun 2019 bagi 
mahasiswa baru. Pada kesempata itu, ia mem-
berikan apresiasi karena mahasiswa berasal dari 

berbagai daerah. Tidak hanya kabupaten di Bali, 
namun juga dari luar daerah, seperti Jawa, NTB, 
NTT, Kalimantan, Sulwasesi, hingga Papua. Dari 
itu, juga cukup banyak yang mendapatkan Bidik-
misi. Mahasiswa yang sangat beragam, termasuk 
dari sisi karakter, diminta untuk memegang teguh 
empat pilar kebangsaan. Yakni Pancasila, NKRI, 
UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Sikap anti 
narkoba juga dikampanyekan pada mahasiswa.
Di tengah persaingan global dan memasuki era 
revolusi industri 4.0, mahasiswa juga didorong 
untuk bisa menjadi entrepreneur. Langkah demiki-
an sudah ditempuh oleh banyak generasi muda 
Indonesia dengan usaha berbagai bidang, dengan 
asset aset perusahannya mencapai triliunan rupi-
ah. Usaha yang diciptakan diharapkan bisa ber-
basis teknologi untuk meningkatkan daya saing di 

era revolusi industri 4.0. Hal itu perlu didukung 
dengan cara berpikir kreatif dan inovatif, komuni-
kasi dan kolaborasi dengan baik maupun literasi 
informasi atau data, termasuk literasi teknologi.
Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., 
menegaskan situasi di kampus terbesar di Bali 
Utara ini sangat kondusif. Tidak ada gejolak sosial di 
tengah civitas akademika. Dalam hal ini, pihaknya 
juga terus menggaungkan falsafah Tri Hita Karana, 
yang salah satunya mengajak seluruh mahasiswa 
dan dosen tetap menjaga hubungan baik antars-
esama, disamping dengan tuhan dan lingkungan.
Kaitannya dengan entrepreneur, Undiksha su-
dah menggenjot melalui Unit Pelaksana Teknis  
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Maha-
siswa (UPT-PKKM) melalui pembinaan secara 
intensif. Hal tersebut juga didukung dengan pen-
ingkatan kualitas diri dan mengedepankan sikap 
critical, creative, colaborative dan communicative. 
Berdasarkan data per November 2019, jumlah 
mahasiswa Undiksha yang berwirausaha menca-
pai 201 orang, lebih tinggi dari target 165 orang.

AJAK MAHASISWA JADI ENTREPRENEUR
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  TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi “roh” pro-
gram yang digulirkan Universitas Pendidikan Gane-
sha, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
dan pengandian kepada masyarakat. Pelaksanaan-
nya berada di bawah naungan Wakil Rektor I, yang 
saat ini dijabat Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.
TI., menggantikan pejabat sebelumnya, Prof. Dr. 
Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si. 

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, di-
siapkan kurikulum yang relevan dengan kebu-
tuhan dan tuntutan untuk menghasilkan lulusan 
kompetitif. Hal ini juga diimbangi dengan pengua-
tan sumber daya manusia, yaitu dosen dan sarana 
prasarana. Khusus untuk penelitian dan pengab-
dian masyarakat, upaya yang dilakukan tidak ha-
nya dengan penguatan LPPM maupun memben-
tuk tim khusus sesuai bidang. Selain itu ada pula 
perluasan kerjasama dengan pemerintah maupun 
universitas di dalam dan luar negeri untuk meng-
gulirkan program terkait. 

  KURIKULUM

Undiksha Tawarkan Fleksibilitas dan Strategi 
Hadapi Tantangan Global

Tantangan global termasuk revolusi industri 4.0 
menjadi perhatian serius jajaran Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha) untuk disikapi. Daya 
saing universitas terus dikuatkan. Demikian juga

BIDANG AKADEMIK
& KERJASAMA
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halnya dengan lulusan didorong siap terjun ke 
dunia kerja maupun menjadi entreperenur. Se-
jalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi yang 
memiliki delapan fakultas ini tidak hanya mening-
katkan kualitas pembelajaran. Tahun tahun 2019 
juga melakukan revisi terhadap kurikulum tahun 
2016 yang sudah berbasis kompetensi berorienasi 
KKNI. Kurikulum KKNI. Kurikulum yang disiapkan 
sejalan dengan tuntutan kebutuhan. 

Kurikulum juga dirancang lebih fleksibel. Da-
lam artian, mahasiswa diberikan ruang untuk 
meningkatkan kemampuan di luar program studi 
yang dipilih. Misalnya, mahasiswa Program Stu-
di Pendidikan Bahasa Inggris, untuk bisa unggul 
nantinya, perlu menguasai teknologi. Matakuliah 
terkait itu bisa diambil di Prodi Iinformatika atau 
ilmu computer di Fakultas Teknik dan Kejuruan. 
Demikian juga halnya jika ingin mengetahui ten-
tang sejarah bisa mengambil mata kuliah tersebut 
di Prodi Sejarah Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. 

Falsafah Tri Hita Karana yang menjadi landasan 
dalam mewujudkan visi Undiksha menjadi univer-
sitas unggul di Asia pada tahun 2045 juga turut 
masuk sebagai materi perkuliahan dan terakomo-
dir dalam kurikulum. Falsafah yang sifatnya uni-
versal itu juga sebagai bagaian untuk membentuk 
karakter lulusan dan mampu meningkatkan daya 
saing. Revisi ini bergulir sejak Februari lalu. Guna 
mendapatkan hasil terbaik, sudah dilakukan bela-
san kali diskusi. Bahkan juga menerima masukan 
dari sejumlah ahli di luar Undiksha. (*)  

  KERJASAMA

Penguatan Kerjasama Mewujudkan Undiksha 
Unggul

Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Hal 

tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan perbaikan 
proses pembelajaran, namun juga mengembang-
kan kerjasama dengan perguruan tinggi, baik da-
lam negeri maupun luar negeri. 

Kerjasama tersebut mencakup sejumlah program, 
yaitu pertukaran mahasiswa berupa program PKL 
dan PPL luar negeri, da nada pula Pertukaran Ma-
hasiswa Tanah Air Nusantara – Sistem Alih Kred-
it dengan Teknologi (Permata Sakti). Kerjasama 
bidang tenaga pendidik berupa visiting lecturer. 
Tahun 2019, Undiksha menerima Prof. Dr. Es-
trella R. Pacis, Ph.D., akademisi Mariano Marcos 
State University, Philipina yang mengajar di Juru-
san Matematika Fakultas MIPA. Kerjasama berupa 
joint research dan publikasi jurnal juga dijalin oleh 
perguruan tinggi negeri terbesar di Bali Utara ini. 

Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tang-
gung jawab melahirkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) unggul dan kompeten di bidangnya, Un-
diksha yang telah memiliki fakultas kedokteran 
juga menjalin kerjasama untuk program magang 
dengan pihak luar. Dalam negeri, dijalin dengan 
beberapa BUMN, pihak swasta, dan perusahaan 
daerah. Sementara itu untuk luar negeri, dijalin 
dengan sejumlah hotel di Jepang. Program ini su-
dah diikuti sejumlah mahasiswa. 

Kehadiran Undiksha tidak hanya sebagai tempat 
untuk melahirkan lulusan yang kompeten. Memi-
liki sumber daya manusia dengan berbagai keah-
lian, juga memiliki peran yang sangat vital dalam 
mendukung pembangunan daerah, termasuk da-
lam memecahkan persoalan di masyarakat. Dalam 
hal ini, Undiksha menjalin kerjasama dengan Pe-
merintah daerah. Program yang digulirkan terfokus 
pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan peng-
abdian kepada masyarakat.   

Undiksha tahun 2019 telah merintis program in-
ternationalization at home. Melalui itu, kampus 
yang sebelumnya Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (STKIP) ini diinginkan menjadi 
rumah untuk masyarakat internasional. Atas hal 
itu, dilakukan upaya peningkatan kualitas Sum-
ber Daya Manusia (SDM), salah satunya dalam 
penguasaan bahasa asing. Strategi yang diambil 
berupa kerjasama denga International Cemter of 
English Excellence (ICEE). Program berupa speak-
ing dan concersation class sudah bergulir sejak 
tahun 2016 ini cukup diminati mahasiswa dan 
dosen, terlihat dari sisi kepersertaan yang semakin 
meningkat.
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  JOINT SUMMER PROGRAM

Revitalisasi Ekosistem Kelautan Untuk Pen-
ingkatan Kepariwisataan

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) meng-
gelar joint summer program dengan Universitas 
Diponegoro (Undip) dan Universitas Muria Kudus 
(UMK). Program yang juga menghadirkan maha-
siswa dari luar negeri ini membahas revitalisasi 
ekosistem kelautan untuk peningkatan kepari-
wisataan. Pembukaannya oleh Rektor Undiksha, 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.,berlangsung di 
Ruang Ganesha III Rektorat, 23 September 2019.  
Kegiatan yang baru pertama kali terselenggara ini 
diisi seminar yang menghadirkan sejumlah nara-
sumber dari Undiksha, dari Balai Besar Riset, Bu-
didaya Laut dan Penyuluhan Perikana Gondol, dari 
Asia Aquaculture Manager Jakarta, dari Pangasin-
an State University, Filipina, dari Undip dan UMK.

Rektor Prof. Jampel menyambut positif program 
yang didanai Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi ini. Bahkan dirinya mengang-
gap itu sebagai kehormatan karena Undiksha 
dipercaya sebagai tuan rumah. ‘Tentu kami san-
gat mengapresiasi ini. Karena Undiksha jadi co-
host,” jelasnya, didampingi Wakil Rektor I Un-
diksha, Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.TI., dan 
Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasa-
ma Undiksha, Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A. 
Khusus untuk topik yang diangkat dinilai san-
gat relevan, karena Undiksha memiliki juru-
san perikanan dan kelautan. Selain itu, sek-
tor laut masih cukup pelik dengan persoalan, 
salah satunya kepungan sampah plastik 
yang sangat membahayakan ekosistem laut.  
Melalui program ini, diharapkan muncul sebuah 
solusi terhadap persoalan itu sehingga kedepan-
nya laut tetap lestari dan semakin menopang ke-

hidupan masyarakat, khusus pesisir. Undiksha se-
bagai perguruan tinggi yang mengusung falsafah 
Tri Hita Karana, salah satunya menjalin hubungan 
baik dengan lingkungan sudah turut memberikan 
kontribusi dalam rangka penyelamatan sektor ke-
lautan dengan menjaga kelestarian hutan man-
grove. 

Ketua Kantor Urusan Kerjasama Internasional Un-
dip, Dr. Ir. Ita Widowati, DEA mengaku sangat 
bangga atas terselenggaranya program konsorsium 
ini. Bagi Undip, sektor kelautan mendapat perhatian 
yang serius. Berbagai program sudah diarahkan 
para sektor itu, termasuk terkait bidang hukum 
dan sosial. Hal senada juga disampaikan Dekan 
Fakultas Pertanian UMK, Ir. Zed Nahdi, M.Sc. 
Meskipun perguruan tingginya belum memiliki 
program studi kelautan, program ini dinilai sangat 
bermanfaat karena mampu menambah wawasan.  
Sementara itu, Asia Aquaculture Manager Jakarta, 
Alexandre Veille mengungkapkan kepungan sampah 
plastik menjadi salah satu persoalan dalam sektor 
kelautan. Dalam program ini, hal tersebut dikriti-
si, sekaligus dibahas sebuah solusi penanganan. 
Selain seminar, joint summber yang berlangsung 
satu minggu ini juga diisi aksi peduli lingkungan, 
seperti pelepasan tukik dan bersih sampah di Pan-
tai Penimbangan serta pengenalan budidaya ang-
gur laut. (*)

  ENGLISH IMMERSION CAMP 

Strategi Undiksha Kuatkan Penguasaan Ba-
hasa Asing

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah 
mengusung visi menjadi universitas unggul berlan-
daskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 
2045. Selain itu pada tahun
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2019 juga telah mencanangkan internationaliza-
tion at home. Menyukseskan dua hal itu, pengua-
saan bahasa asing pada civitas akademika terus 
dikuatkan. Salah satunya melalui program speak-
ing dan conversation class yang bekerjasama 
dengan International Center of English Excellence 
(ICEE) sudah berjalan selama dua tahun. Program 
ini dikemas melalui English Immersion Camp. 

Penguasaan bahasa asing dinilai akan mamu 
meningkatkan daya saing mahasiswa, dosen dan 
pegawai dalam dunia kerja. Selain itu juga sebagai 
bagian dari upaya Undiksha untuk meningkatkan 
kualitas layanan maupun untuk mempermudah 
dalam melanjutkan pendidikan di luar negeri. 

Sejak bergulir pada tahun 2017, program ini dii-
kuti ratusan peserta. Upaya peningkatan jumlah 
peserta terus dilakukan. Pelaksanaan program ini 
mendapat apresiasi dari Director of Global Col-
laboration Community Empowerment, Prof. L.E. 
Redick. Kerjasama yang dijalin sudah berjalan 
baik, termasuk juga dari sisi fasilitas yang dise-
dikan. Pihaknya juga menyatakan siap untuk men-
jalin kerjasama ini secara berkelanjutan, sehingga 
mampu mendukung realisasi program unggulan 
yang telah dicanangkan Undiksha. (*)

   MAJUKAN PENDIDIKAN

Undiksha Dorong Penguatan Kepala Sekolah

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) ti-
dak hanya menaruh perhatian pada peningkatan 
kualitas mahasiswa. Tetapi juga kepala sekolah, 
melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan terse-
but berlangsung di Kampus Jinengdalem, Keca-
matan Buleleng. Pada angkatan pertama diikuti 
200 peserta yang berlangsung dari 29 November 
sampai 6 Desember 2019. Selain itu ada pula an-
gkatan kedua dari 12 - 19 Desember 2019, den-
gan peserta 160 orang.

Peserta program ini merupakan kepala sekolah 
pada PAUD, SD dan SMP dari Kabupaten Jem-
brana, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Pada 

Diklat ini, materi yang diberikan berkaitan den-
gan kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah 
daerah, teknik analisis manajemen, pengemban-
gan Rencana Kerja Sekolah dan sebagainya. 

Melalui kegiatan ini, kepala sekolah mendapat 
pengalaman baru, baik dari instruktur dan sharing 
antarpeserta. Hal itu diharapkan menjadi ponda-
si untuk bisa memberikan perubahan pada dunia 
pendidikan, khususnya pada sekolah yang dip-
impin. Menjabat sebagai kepala sekolah, terlebih 
jenjang PAUD dan SD memiliki peran yang sangat 
berat, salah satunya dalam membangun karak-
ter. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus memi-
liki kualitas yang baik. Di era yang berbeda ini, 
guru juga diharapkan bisa melahirkan inovasi da-
lam pengajaran. Penggunaan teknologi tidak dapat 
dilepaskan untuk mengimbangi siswa yang masuk 
sebagai digital native. Kepala sekolah diminta 
beradaptasi, mau merubah model pembelajaran, 
searching model pemelajaran melalui dunia maya 
yang sesuai dengan konten. (*)

   PENERIMAAN MAHASISWA BARU

FK Masuk dalam Persaingan Ketat

Tahun akademik 2019/2020, Universitas Pendi-
dikan Ganesha (Undiksha) menerima 2.697 ma-
hasiswa baru untuk jenjang Diploma III, Sarjana 
dan Pascasarjana. Jumlah pelamar keseluruhan 
mencapai 11.372 orang. 

Penerimaan dilakukan melalui jalur Seleksi Nasi-
onal Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
dengan kuota 30 persen, jalur Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) den-
gan kuota 40 persen dan Seleksi Masuk Bersama 
Jalur Mandiri (SMBJM) dengan kuota 30 persen. 
Seluruh proses dilakukan secara transparan, se-
suai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis. 

Khusus untuk SBMPTN yang diawali dengan Ujian 
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Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), terdapat 
keketatan persaingan pada sejumlah prodi di 
Undiksha, yaitu Kedokteran, Biologi, Pendi-
dikan Matematika, Akuntansi, Pendidikan Kimia, 
Matematika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, 
Pendidikan Biologi dan Manajemen. Khusus un-
tuk Fakultas Kedokteran, peminat mencapai 675 
orang. Namun, kuota penerimaan hanya 20 orang. 
Pada seleksi ini, Undiksha juga menjadi salah satu 
dari 61 perguruan tinggi di Indonesia yang meng-
gunakan seratus persen nilai Ujian Tulis Berbasis 

Komputer (UTBK) sebagai penentu kelulusan. 

Sebagai lembaga yang berperan meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Undiksha 
juga mendapat alokasi Bidikmisi dari pusat, seban-
yak 668 orang. Selain itu, juga ada beasiswa dari 
CSR dari institusi/perusahaan, Rektor, PPA, BBM, 
pemerintah kabupaten, dan lain-lain. Penerimanya 
tersebar di seluruh fakultas, termasuk kedokteran 
yang baru berdiri setahun. (*)

DATA PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2019-2020

PENDAFTARAN

DATA PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 
AKADEMIK 2019/2020

JENJANG
PENDIDIKAN

D3

S1

S2

S3

TOTAL 11.372 2.967

661

10.399

268

44

277

2.440

208

42

PELAMAR DITERIMA
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Penyerahan kembali mahasiswa PPL dari Pemkab Buleleng kepada Undiksha 6 
Mei 2019

Wakil Rektor IV Undiksha, Drs. I Wayan Suarnajaya, M.A.,Ph.D menerima 
kunjungan UTP Surakarta, 20 Maret 2019
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BIDANG
PERENCANAAN,
ADMINISTRASI,
KEUANGAN
DAN SUMBER DAYA
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BIDANG
PERENCANAAN,
ADMINISTRASI,
KEUANGAN
DAN SUMBER DAYA

Realisasi visi Undiksha sebagai Universitas Unggul 

Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada 

Tahun 2045 berawal dari sistem perencanaan 

yang baik, layananan administrasi yang prima, 

tata kelola keuangan yang akuntabel serta memili-

ki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Komponen di atas berposisi strategis dan sangat 

sentral dalam menjaga keberlangsungan dan ke-

majuan Undiksha di tengah kancah global. 

1. TARGET PNBP, 2019 BERKEMBANG POSITIF

PNBP yang merupakan penerimaan sekaligus 

sumber dana mandiri Undiksha menunjukan trend 

peningkatan dalam tiga tahun terakhir, ini menjadi 

modal yang sangat penting dalam pengembangan 

Undiksha ke depan. Capaian PNBP Undiksha yang 

mengalami perkembangan positif, merupakan up-

aya semua komponen Undiksha dalam tertib ad-

ministrasi mengelola penerimaan PNBP dan me-

maksimalkan semua potensi penerimaan. Berikut 

kami sajikan penerimaan PNBP tiga tahun terakhir 

yaitu :

PNBP Undiksha Tahun 2017 s.d 2019

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

90,000,000,000

68,046,059,683
81,311,034,792

86,950,359,787

20182017 2019

2019

2018

2017

Bidang Perencanaan, Administrasi, 
Keuangan dan Sumber Daya

BIDANG PERENCANAAN
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2. SUMBER DANA 

Pagu Anggaran Undiksha secara rutin berasal dari 

dua sumber dana yaitu PNBP dan Rupiah Murni 

(RM). Anggaran Rupiah Murni merupakan ang-

garan yang sifatnya given dari kementerian pusat 

yang terdiri dari Gaji, Operasional dan BOPTN. 

Pada Tahun 2019 dengan upaya yang lebih dan 

negosiasi pimpinan di pusat akhirnya Undiksha 

mendapatkan tambahan pagu untuk operasional, 

BOPTN dan pagu anggaran sarana dan prasarana 

untuk menyelesaikan pembangunan gedung tenis 

indoor di Kampus Jinengdalem. Rincian pagu an-

ggaran perjenis sumber dana dapat dilihat pada 

tabel berikut:

3. DAYA SERAP ANGGARAN 

Program dan Anggaran di Undiksha berjalan den-

gan baik dan efisien, peningkatan pagu anggaran 

diimbangi dengan penggunaan anggaran yang baik.  

Pada Tri Wulan II  Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi melakukan penilaian kin-

erja melalui SIMonev (https://simonev.ristekdikti.

go.id/) terhadap semua perguruan tinggi, khusus 

untuk kinerja PTN-BLU Universitas Pendidikan 

Ganesha masuk lima besar tertinggi. Dan capain 

maksimal diperoleh pada tri wulan III yang men-

empatkan “Universitas Pendidikan Ganesha pada 

peringkat I dalam katagori Realisasi Anggaran PTN 

Badan Layanan Umum dengan prosentase serapan 

65,78%” di atas rata-rata Realisasi Anggaran Na-

sional 65,05% dan Kemenristekdikti 65,51%

Peningkatan terus dilakukan, baik dari sisi serapan 

anggaran mapun efektifitas penggunaan anggaran. 

Pada sistem perencanaan dan penganggaran Un-

diksha (http://sipepeng.undiksha.ac.id/) dibulan 

Desember 2019 terpantau serapan anggaran di-

masing-masing fakultas, lembaga unit dan bagian 

rata-rata di atas 95%, ini tercermin pada tabel di 

bawah ini.

No Fak/Lembaga/Unit/Bagian Pagu PNBP Realisasi PNBP 

1 Fakultas Bahasa dan Seni 2,342,964,000 2,275,896,975 97.14% 

2 Fakultas Ekonomi 3,773,891,000 3,751,692,804 99.41% 

3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 1,607,226,000 1,587,300,942 98.76% 

4 Fakultas Ilmu Pendidikan 2,810,927,000 2,804,296,071 99.76% 

5 Fakultas Kedokteran 1,449,552,000 1,401,646,965 96.70% 

6 Fakultas MIPA 2,551,275,000 2,532,964,051 99.28% 

7 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 1,365,368,000 1,324,808,564 97.03% 

8 Fakultas Teknik dan Kejuruan 1,704,552,000 1,666,720,965 97.78% 

9 LP2M 4,394,400,000 4,223,512,349 96.11% 

10 LP3M 2,478,000,000 2,428,174,893 97.99% 

11 Pascasarjana 3,155,596,000 3,143,997,849 99.63% 
 

LAYANAN ONLINE

Undiksha sebagai Badan Layanan Umum (BLU) 

dengan jasa pendidikan tinggi sebagai core busi-

ness-nya telah menerapkan layanan secara prima 

BIDANG LAYANAN ADMINISTRASI

JENIS PAGU

PNBP 73,794,480,000 86,950,359,787 13,155,879,787

10,715,968,000

2,469,090,000

3,700,500,000

29,195,981,000

82,806,257,000

17,319,090,000

17,700,500,000

29,195,981,000

233,972,187,787 59,237,418,787

72,090,289,000

14,850,000,000

14,000,000,000

174,734,769,000

-

RM (Gaji 001)

RM (Opr 002)

BOPTN

SARPRAS

PAGU UNDIKSHA

PAGU AWAL PAGU AKHIR KETERANGAN (+/-)

Realisasi Anggaran PTN Badan Pelayanan Umun
TW II Tahun 2019

1

2

3

4

5

Universitas Riau
42,06% Realisasi Anggaran   

Universitas Halu Oleo
41,79% Realisasi Anggaran   

Universitas Brawijaya
39,79% Realisasi Anggaran   

Universitas Pendidikan Ganesha
39,39% Realisasi Anggaran   

Universitas Negeri Malang
41,89% Realisasi Anggaran   

Realisasi
Anggaran Tertinggi5

Realisasi Anggaran PTN Badan Pelayanan Umun
TW III Tahun 2019

1

2

3

4

5 Universitas Negeri Maksar

Universitas Riau

61,98% Realisasi Anggaran   

Universitas Brawijaya
64,49% Realisasi Anggaran   

62,41% Realisasi Anggaran   

Universitas Pendidikan Ganesha
65,78% Realisasi Anggaran   

Universitas Negeri Yogyakarta
65,58 % Realisasi Anggaran   

Realisasi
Anggaran Tertinggi5
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kepada para stakeholder-nya. Komitmen Undik-

sha terhadap layanan prima ini diwujudkan den-

gan dikeluarkannya Keputusan Rektor Undiksha 

Nomor 607/U/2016 tentang Standar Pelayanan 

Universitas Pendidikan Ganesha. Layanan prima 

bukan sekadar memberikan layanan, namun mem-

berikan pelayanan ekstra dan sesuai dengan hara-

pan pengguna layanan yang mengharapkan pe-

layanan terbaik. Layanan prima (exellent services/ 

customer care) berarti pelayanan yang sangat baik, 

atau pelayanan yang terbaik yang diberikan kepa-

da pengguna layanan.

Dengan kekuatan SDM sebanyak 1.085, Undik-

sha memberikan layanan pendidikan tinggi ke-

pada tidak kurang dari 12.500 mahasiswa serta 

berbagai stakeholder-nya. Jumlah total pegawai 

tidak sampai 6% bila dibandingkan dengan jum-

lah yang dilayani, namun layanan prima tetap bisa 

dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas 

layanan yang diberikan, baik akademik maupun 

nonakademik didisain berbasis IT yang membuat 

pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat dilaku-

kan, dikendalikan, serta dievaluasi melalui sistem, 

sehingga tidak memerlukan jumlah pegawai yang 

banyak. 

Adapun layanan online yang sudah berjalan dan 

terus menerus dikuatkan guna mendukung layanan 

administrasi baik dalam perencanaan, keuangan 

maupun monitoring yaitu Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran Undiksha http://sipepeng.undiksha.

ac.id , denagn sub  sistem perencanaan online 

(https://eplaning.undiksha.ac.id), sistem keuan-

gan online (https://e-bugeting.undiksha.ac.id) dan 

sistem monitoring online (https://e-monev.undik-

sha.ac.id ) dan Sistem Remunerasi. Pada tahun ini 

sudah dilounching Sistem Pengesahan Ijasah On-

line (https://legalisir.undiksha.ac.id/) yang memu-

dahkan alumni dari luar daerah di seluruh Indone-

sia dalam melakukan pengesahan ijasah dengan 

jasa antaran ke tempat tujuan. Undiksha menggan-

deng PT. Pos Indonesia untuk jasa pengantarann-

ya. Layanan host to host dengan pihak bank mitra 

semakin memudahkan mahasiswa dalam melaku-

kan pembayaran UKT setiap semester kapan dan 

dari mana saja. Selain pembayaran UKT juga bisa 

melayani pembayaran yang lain seperti khursus, 

test toefl dan yang lainnya. Semua layanan dikem-

bangkan dengan terintegrasi dengan fasilitas login 

satu user untuk semua layanan atau lebih dikenal 

dengan single sign on (sso). 

Untuk pengembangan aplikasi administrasi pada 
sisi SDM Undiksha dikembangkan aplikasi antara 
lain Sistem Informasi Dosen (https://dosen.un-
diksha.ac.id ) Sistem Informasi Pegawai (https://
pegawai.undiksha.ac.id), Sistem Penilaian Angka 
Kredit Dosen (https://pak.undiksha.ac.id), Sistem 
Kinerja Undiksha (https://sso.undiksha.ac.id), 
Sistem Inventaris Undiksha (https://inventaris.un-
diksha.ac.id )

LAYANAN INTERNET DAN LABORATORIUM 
KOMPUTER

Universitas Pendidikan Ganesha secara bertahap 

melayani dirinya sendiri untuk kebutuhan pe-

menuhan data center, hal ini membuat Undiksha 

mandiri dalam pelayanan fasilitas sistem infor-

masi. Untuk fasilitas internet dan jaringan lokal 
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dikembangkan secara mandiri di fakultas dan unit 

yang menggunakan jaringan internet. Sebagai 

backbone utama yang dipakai adalah jaringan 

fiber optic, sehingga akses jaringan local anta-

runit dan gedung dalam kampus sudah mencapai 

kecepatan dalam orde gigabyte per detik. Untuk 

akses dari laptop juga dikembangkan banyak titik 

hotspot yang bisa digunakan oleh semua warga 

kampus. Dengan penetrasi jaringan hotspot di-

harapkanakan mempermudah dosen dan maha-

siswa dalam mengakses layanan sistem informasi, 

hal ini dibuktikan dengan lancarnya penggunaan 

sistem informasi yang dipakai untuk layanan baik 

dalam hal akademik, keuangan dan kepegawaian. 

Dimulai tahun 2010, Undiksha secara mandiri 

melanggan sambungan internet kepenyelenggara 

jasa internet, melalui proses pelelangan umum 

dan terbuka melalui portal Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) didapat penyelenggara 

jasa internet yang menyediakan bandwidth yang 

dirasa layak untuk pemenuhan kebutuhan akses 

internet di Undiksha.

Untuk laboratorium komputer, Undiksha melalui 

UPT. TIK sudah mampu menyediakan komputer  

untuk memberikan layanan dengan total kom-

puter 400 unit, yang terbagi menjadi beberapa 

lab dengan isian komputer 35-40 unit. Semua 

komputer sudah terhubung dengan jaringan inter-

net dengan koneksi kabel. Secara rutin Undiksha 

sudah melakukan layanan tes online baik UTBK, 

Tes Online UP PPG maupun untuk perkuliahan. 

Undiksha juga pada tahun ini mendapat hibah 

komputer dari LTMPT sebanyak 35 Unit komput-

er dengan spesifikasi yang baik sehingga dihara-

pkan semakin banyak bisa melayani mahasiswa 

maupun calon mahasiswa dalam mengikuti tes 

seleksi UTBK.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi
LAPORAN POSISI KEUANGAN

TAHUN 2019 DAN 2018

 

Perbandingan kondisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas 

Undiksha per 31 Desember 2019 dan per 31 De-

sember 2018. Nilai Total Aset atau Nilai Total Ekui-

tas dan Kewajiban Undiksha pada neraca per 31 De-

sember 2019 sebesar Rp 1.743.761.520.388,00 

dan nilai Total Aset atau Nilai Total Ekuitas dan 

Kewajiban pada neraca per 31 Desember 2018 

sebesar Rp 1.732.295.312.148,00 atau men-

galami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 

Rp 11.466.208.240,00 (0,66%). kenaikan ini 

disebabkankarena sampai dengan 31 Desem-

ber 2019 adanya kenaikan kas BLU  sebesar Rp 

10.185.462.073,00 (57,58%)dan kenaikan per-

sediaan sebesar Rp 327.087.775,00 ( 54,79%).

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek 

dan jangka panjang. Jumlah kewajiban jangka 

panjang bersaldo nol. Jumlah posisi Kewajiban 

jangka pendek Undiksha per 31 Desember 2019 

sebesar Rp 402.117.000,00 dan posisi Kewa-

jiban jangka pendek per 31 Desember 2018 se-

besar Rp 24.995.492.874,00 atau turun sebe-

sar (Rp 24.593.375.874,00) atau -98,39%, 

hal ini disebabkan karena hutang pihak ketiga 

PT Hutama Karya  telah dilunasi. Ekuitas Undik-

sha mengalami kenaikan 2,11% atau sebesar Rp 

36.059.584.114,00. Ekuitas untuk Tahun 2019 

Sebesar Rp 1.743.359.403.388,00 dan tahun 

2018 sebesar Rp 1.707.299.819.274,00. 

Jumlah pendapatan dari masyarakat periode 31 

Desember 2019 sebesar Rp 95.464.287.176,00 

BIDANG KEUANGAN

Uraian   31 Desember 2019   31 Desember 2018   Keniakan (Penurunan)  

 Aset            

 Aset Lancar  29.770.475.427 18.602.991.978          11.167.483.449 60,03% 

 Aset Tetap    1.713.669.716.311 1.713.464.872.170                204.844.141  0,01% 

 Aset Lainnya       321.328.650      227.448.000                   93.880.650  41,28% 

 Jumlah Aset    1.743.761.520.388 1.732.295.312.148           11.466.208.240  0,66% 
        

 Kewajiban        
 Kewajiban Jangka 
Pendek       402.117.000 24.995.492.874 -      24.593.375.874 -

98,39% 
 Kewajiban Jangka 
Panjang  - -                                      -  , 

 Jumlah Kewajiban  402.117.000 24.995.492.874 -        24.593.375.874 -
98,39% 

        

 Ekuitas        

 Ekuitas Tidak Terikat  1.743.359.403.388 1.707.299.819.274           36.059.584.114  2,11% 

 Ekuitas Terikat  - -     

 Koreksi Tahun Lalu  - -     

 Jumlah Ekuitas  1.743.359.403.388 1.707.299.819.274           36.059.584.114 2,11% 
 Jumlah Kewajiban dan 
Ekuitas  1.743.761.520.388 1.732.295.312.148           11.466.208.240  0,66% 
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dan nilai pendapatan dari masyarakat 31 Desember 

2018 sebesar Rp 80.271.075.151,00 atau men-

galami kenaikan sebesar Rp 15.193.212.025,00 

(18,92%). Jumlah pendapatan dari alokasi 

APBN periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 

114.647.439.949,00 dan nilai pendapatan dari 

alokasi APBN periode 31 Desember 2018 sebesar 

Rp 109.086.580.629,00 atau naik  dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 5.560.859.320,00 atau 

naik 5,09%.
LAPORAN AKTIVITAS

TAHUN 2019 DAN 2018

   Uraian   31 Desember 
2019  

 31 Desember 
2018  

 Kenaikan 
(Penurunan)   %  

Kegiatan Operasional 
            

Pendapatan         

 Pendapatan Alokasi APBN 114.647.439.949 109.086.580.629 5.596.859.320 5,09 

   Pendapatan dari Masyarakat  95.464.287.176 80.271.075.151 15.193.212.025 18,92 

   Pendapatan Hibah BLU  390.000.001 939.650.000 -549.649.999 -58,49 

   Pendapatan Hasil Kerjasama 
BLU 1.084.243.550 287.574.251 796.669.299 277,03 

   Pendapatan BLU lainnya 1.648.264.833 783.454.795 864.810.038 110,38 

   Jumlah Pendapatan  213.234.235.509 191.368.334.826 21.865.900.683 11,42 

Beban       

   Beban Pegawai  107.920.771.322 108.390.095.306 -469.323.984 -0,43 

   Beban Persediaan  2.867.887.254 3.195.643.355 -327.756.101 -10,25 

   Beban Barang dan Jasa  47.464.577.729 50.785.369.759 -3.320.792.030 -6,53 

   Beban Pemeliharaan  9.877.101.593 14.215.046.293 -4.337.944.700 -30,51 

   Beban Langganan Daya dan 
Jasa  - - - - 

   Beban Perjalanan Dinas  10.713.537.786 9.474.426.321 1.239.111.465 13,07 

   Beban Penyusutan Aset dan 
Amor�sasi  12.288.413.792 25.789.339.319 -

13.500.925.527 -52,35 

   Beban Barang Untuk 
Diserahkan Kepada Masyarakat   29.874.500 363.477.500 -333.603.000 -91,78 

   Beban Bunga  - - - - 

   Beban Lainnya  - - - - 

   Jumlah Beban  191.162.163.976 212.213.397.853 -
21.051.233.877 -9,92 

 

   Surplus (Defisit) Operasional  22.072.071.533                                 -20.845.063.027 42.917.134.560               -            
205,90 

Kegiatan Non Operasional     

   Surplus (Defisit) Penjualan 
Aset Non Lancar  118.456.100                                      -39.934.857 158.390.957 396,60 

   (Kerugian) Penurunan Nilai 
Aset  - - - 100 

   Surplus(Defisit) Kegiatan Non 
Operasional Lainnya  251.303.944 252.780.651 -1.476.707 -0,58 

  
 Jumlah Surplus(Defisit) 
Kegiatan dari Kegiatan Non 
Operasional  

369.760.044 212.845.794 156.914.250 73,72 

   Surplus (Defisit) sebelum Pos 
Luar Biasa  22.441.831.577 -20.632.217.233 43.074.048.810                -            

208,80 

Pos Luar Biasa         

   Pendapatan Luar Biasa                                                                    
-  

                                                                  
-  

                                                
-  

                      
-  

   Beban Luar Biasa                                                                    
-  

                                                                  
-  

                                                
-  

                         
-  

   Jumlah Pos Luar Biasa                                                                    
-  

                                                                  
-  

                                                
-  

                         
-  

   Surplus/Defisit   22.441.831.577 -20.632.217.233            
43.074.048.810  

         -
208,80  

 

Uraian 31 Desember
2019

31 Desember
2018

Kenaikan
(Penurunan)

%

Jumlah surplus tahun berjalan periode 31 Desem-

ber 2019 sebesar Rp 22.441.831.577,00 dan 

nilai defisit tahun berjalan periode 31 Desember 

2018 sebesar (Rp 20.632.217.233,00)  terja-

di kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 

43.074.048.810,00 atau naik 208,80%.

MONITORING DAN PELAPORAN

Untuk memastikan berjalannya layanan prima, 

monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan 

oleh pihak internal dan eksternal. Secara inter-

nal layanan prima dimonitor dan dievaluasi oleh 

Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap semester. 

Sementara monitor dan evaluasi pihak ekster-

nal selain melalui SIMonev oleh kemendikbud, 

dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. Penilaian didasar-

kan pada dua aspek, yaitu aspek keuangan dan 

aspek layanan. Penilaian aspek keuangan meliputi 

penilaian terhadap rasio keuangan yang terdiri dari 

rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, 

perputaran asset tetap, imbalan atas asset tetap, 

imbalan ekuitas, dan rasio PNBP terhadap biaya 

operasional. Penilaian kinerja tahun 2018 atau 

yang lasim disebut KPI (Key Performance Indika-

tor) yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Kemen-

terian Keuangan RI melalui Direktorat Pembinaan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

untuk melakukan desk evaluation pada tanggal 

20 September 2019 melalui surat Direktur Jen-

deral  Direktorat Perbendaharaan nomor S-1142/

PB/2019 kelebihan kinerja Rektor Universitas 

Pendidikan Ganesha Tahun 2018 disetujui 150%.

Selain itu, Undiksha melalui lelang terbuka mel-

ibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pe-

nilaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuan-

gan Badan Layanan Umum yang terdiri dari: 1) 

penyusunan dan penyampaian Renstra dan RBA, 

2) penyusunan dan penyampaian Laporan Keuan-

gan berdasarkan SAK, 3) penyampaian Surat Per-

intah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, 

4) persetujuan tarif layanan, 5) penetapan system 

akuntansi, 6) persetujuan pembukaan rekening, 7) 

penyusunan POB pengelolaan kas, 8) penyusunan 

POB pengelolaan piutang, 9)  penyusunan pen-
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gelolaan utang, 10) penyusunan POB pengadaan 

barang dan jasa, dan 11) penyusunan POB penge-

lolaan barang inventaris. Sementara itu, penilaian 

aspek layanan meliputi dua hal. Pertama, penilaian 

terhadap kualitas layanan, yang digunakan men-

gukur segala bentuk aktifitas pelayanan umum di 

bidang layanan pendidikan Satker BLU di bawah 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemristekdikti) guna memenuhi harapan 

pengguna barang dan jasa. Kedua, penilaian terh-

adap mutu dan manfaat kepada masyarakat, yang 

digunakan untuk mengukur upaya peningkatan 

kualitas pelayanan umum di bidang layanan pen-

didikan pada Satker BLU di bawah Kemristekdikti, 

dan kesesuaian terhadap persyaratan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. WTP yang diper-

oleh pada tahun 2017 mampu dipertahankan 

pada tahun 2018. 

SDM BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

SDM Undiksha pada bulan Desember 2019 men-

capai 1085 orang, yang terdiri dari tenaga dosen 

521 orang dan tenaga kependidikan 564 orang. 

Kekuatan SDM Undiksha menjadi subjek dalam 

pencapain visi dan misi Undiksha. Pada Tahun 

2019 ada 12 orang dosen yang pensiun dan dian-

taranya ada 3 Guru Besar sehingga cukup mem-

pengaruhi capaian kinerja rektor dalam hal prosen-

tase jumlah guru besar. Disisi lain Undiksha 

memperoleh cukup banyak CPNS dosen yaitu se-

banyak 41 orang. Secara keseluruhan rasio dosen 

terhadap mahasiswa di Undiksha masih dalam 

katagori ideal di angka 1 : 24.

Pada tabel di atas berdasarkan status kepegawaian 

menunjukan bahwa jumlah pegawai berstatus PNS 

686 orang (63,2%), CPNS 41 orang (3,8%) dan 

Tenaga Kontrak 358 orang (33%)

DOSEN TETAP UNDIKSHA BERDASARKAN 

PENDIDIKAN TERAKHIR

Kualitas suatu Universitas tercermin dari Kualitas 

Dosennya, karena kualitas dalam proses pembe-

lajaran sangat ditentukan oleh dosen untuk men-

gubah input menjadi output yang berkualitas dan 

berdaya saing tinggi. Jumlah dosen dengan pen-

didikan S3 terus meningkat di lihat dari table di 

atas. Pada tahun 2019 Undiksha memiliki 169 

dosen dengan gelar doktor dan 311 dosen magis-

ter. Undiksha dalam menjaga dan meningkatkan 

kualitas dosen yang dimiliki secara terus menerus 

dan berkesinambungan mendorong peningkatan 

jenjang pendidikan ke level tertinggi yaitu jenjang 

S3. Pada saat ini jumlah dosen yang melanjutkan 

studi dari jenjang S2 ke S3 sebanyak 33 orang, 

diantaranya 2 orang mengambil jenjang S3 di Luar 

Negeri.

DATA DOSEN UNDIKSHA BERDASARKAN 

JABATAN FUNGSIONAL

Data pada diagram di atas adalah data kepega-

waian per desember 2019, terlihat bahwa jumlah 

jabatan paling banyak berada pada jabatan lektor. 

Dosen Undiksha dengan jabatan fungsional mini-

mal lektor prosentasenya melebihi 75%. Pening-

katan dari Lektor ke Lektor Kepala terus dilakukan 

untuk ketercapain perjanjian kinerja Rektor dengan 

menteri. Sementara untuk penambahan jumlah 

Guru Besar dilakukan upaya-upaya untuk mem-

percepat proses baik dengan fasilitas dukungan 

layanan administrasi maupun jalinan kerjsama. 

BIDANG SUMBER DAYA 

STATUS
KEPEGAWAIAN

PNS 439 247 686 63.2%

3.8%

33.0%

41

358

1085 100%

317

041

41

521 564

CPNS

Kontrak

Total

DOSEN TENDIK JUMLAH %

PENDIDIKAN
TERAKHIR

S3

TAHUN

2015

120

333

7

305

6 2 1 0

288 290 311

137 143 160 169

2016 2017 2018 2019

S2

S1

Total 460 448 433 451 480
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JUMLAH DOSEN BERDASARKAN GOLONGAN 

RUANG

Per bulan Desember 2019, dosen dengan golon-

gan ruang minimal III/c sebanyak 74,79 persen. 

Dosen berdasarkan golongan ruangnya terbanyak 

adalah III/c, yaitu berjumlah 117 orang (24,38 

%), sementara dosen yang memiliki golongan ru-

ang III/a jumlahnya paling sedikit, yaitu sebanyak 

5 orang (1,04%).

RASIO DOSEN DAN MAHASISWA

Jaminan kualitas layanan akademik yang diberikan 

Undiksha dapat dilihat di antaranya dari keterse-

diaan dosen dalam proses pembelajaran diband-

ingkan dengan jumlah mahasiswanya. Jumlah 

dosen yang terbatas dengan jumlah mahasiswa 

yang berlebih akan mengurangi kualitas hasil pros-

es pembelajaran. Hasil proses pembelajaran yang 

kurang bagus akan berpengaruh pada kualitas lu-

lusan yang dihasilkan, perkembangan rasio dosen 

terhadap mahasiswa terlihat pada table berikut :

Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa 

yang dimiliki Undiksha di tahun 2019 mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 

1:28,29 di tahun 2018 menjadi sebesar 1:24,99 

di tahun 2019. Penurunan rasio tersebut disebab-

kan karena ada rekrutmen CPNS baru yang cuk-

up banyak tahun 2019 yaitu sebanyak 41 orang. 

Dengan semakin baiknya rasio dosen terhadap 

mahasiswa diharapkan akan meningkatkan kuali-

tas pelayanan seorang dosen pada mahasiswa.

JUMLAH TENDIK BERDASARKAN PENDIDIKAN 

TERAKHIR DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Jumlah tenaga kependidikan Undiksha hingga ta-

hun 2019 mayoritas pendidikan terakhir tenaga 

kependidikan Undiksha baik PNS maupu kontrak 

sudah S1, yaitu masing-masing sebanyak 161 

orang dan 145 orang. Pendidikan terakhir tertinggi 

tenaga kependidikan adalah S2, berstatus PNS 11 

orang dan Kontrak 5 orang. Jumlahnya sebanyak 

16 orang. Jumlah tenaga kependidikan berdasar-

kan status kepegawaiannya adalah sebagai PNS, 

196 Lektor

42 Profesor

65 Ahsisten Ahli

127 Letor Kepala

50 Dosen

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional Tahun 2019

NO Golongan/ 
Ruang L P Jumlah % 

1 III/a 5  - 5 1.04% 
2 III/b 44 72 116 24.17% 
3 III/c 72 45 117 24.38% 
4 III/d 40 35 75 15.63% 
5 IV/a 46 23 69 14.38% 
6 IV/b 20 9 29 6.04% 
7 IV/c 23 8 31 6.46% 
8 IV/d 23 3 26 5.42% 
9 IV/e 10 2 12 2.50% 

  Grand Total 283 197 480 100% 

2019 2018 2017 2016

48
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8
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yaitu 43.79 persen (247 orang) dan yang kon-

trak 56,21 persen (317 orang). Pada tahun 2019 

tenaga kependidikan baik PNS maupun non PNS 

terus dimotivasi oleh pimpinan untuk meningkat-

kan dan mengembangkan diri melalui studi lanjut 

S2, dan kurang lebih 20 orang terdaftar sebagai 

mahasiswa magister di Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Ganesha

JUMLAH TENDIK BERDASARKAN GOLONGAN 

RUANG

Tenaga kependidikan bila dilihat dari golongan 

ruangnya, golongan ruang III/d 51 orang (20,65 

%) merupakan golongan yang terbanyak. Dilihat 

dari golongannya sebagian besar sudah berada di 

golongan III (IIIa, IIIb, IIIc dan IIId). Total tenaga 

kependidikan yang berada dikelompok golongan III 

tersebut sebesar 70,04 pers

Selain dukungan SDM yang mumpuni baik dosen 

maupun tenaga kependidikan, sarana prasarana 

pembelajaran baik gedung, peralatan laboratori-

um, buku pustaka, sarana olahraga, sarana kes-

ehatan, dan sarana transfortasi serta yang lainnya 

menjadi factor pendukung yang sangat penting 

demi keberhasilan Undiksha dalam mengemban 

tugas memberikan layanan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi kepada seluruh civitas akademika. Disamp-

ing itu peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan administrasi perkantoran, proses belajar 

mengajar, dan kegiatan kemahasiswaan yang ber-

kaitan dengan prasarana gedung, ruang kantor dan 

ruang perkuliahan, ruang pusat serta peralatan 

perkantoran dilakukan bersama-sama antara juru-

san, fakultas, biro, badan, dan UPT terus dilaku-

kan dengan bersinergi. 

Pada tahun 2019, Undiksha memperoleh hibah 

dari Rupiah Murni untuk menyelesaikan hutang 

dan finishing pembangunan gedung tenis indoor 

di kampus jineng dalem dengan total anggaran 

Rp. 29,195,981,000,-. Dengan diselesaikannya 

gedung tenis indoor bertaraf internasional akan 

menjadi icon tersendiri, sehingga kedepan mam-

pu memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk 

melakukan praktikum maupun bisa dilaksanakan-

nya even-even tenis kelas dunia. Selain itu tahun 

2019  juga dibangun gedung student center den-

gan pola multi years, yang pada tahap I melalui 

anggaran BOPTN sebesar Rp. 2.800.000.000,- 

dibagun struktur gedungnya dan pada tahun 2020 

dilanjutkan tahap II sampai finishing.

SARANA DAN PRASARANA

No Golongan Terakhir 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 II/A   2 2 

2 II/B 2   2 

3 II/C 7 4 11 

4 II/D 24 2 26 

5 III/A 17 16 33 

6 III/B 23 16 39 

7 III/C 29 21 50 

8 III/D 29 22 51 

9 IV/A 8 5 13 

10 IV/B 14 2 16 

11 IV/C 1 2 3 

  Total 154 93 247 



49LAPORAN TAHUNAN REKTOR  
DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 27

BIDANG
KEMAHASISWAAN,
HUBUNGAN 
MASYARAKAT,
DAN ALUMNI
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Bidang Kemahasiswaaan, Hubungan 
Masyarakat dan Alumni

Wakil Rektor III Undiksha membidangi kemaha-
siswaan, hubungan masyrakat dan serta membi-
na hubungan dengan alumni, baik di lingkungan 
universitas dan masyarakat. Dibawah Wakil Rek-
tor III ini terdapat beberapa unit yang bergerak 
dalam upaya pengembangan diri mahasiswa, 
antara lain: (1) Beasiswa Mahasiswa; (2) UPT 
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Maha-
siswa (PKKM) yang meliputi Pengembangan Karir, 
Kewirausahaan Mahasiswa dan Tracer Study; 
(3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Disamp-
ing itu, hubungan masyarakat dan Ikatan Alum-
ni (IKA) Undiksha juga berada di bawah naun-
gan Wakil Rektor III ini. Pada jabaran berikut ini, 
akan disampaikan beberapa capaian dari unit 
dibawah komando Wakil Rektor III di tahun 2019.

Selain menyiapkan mahasiswa untuk meng-
galang segudang prestasi, Undiksha juga 
menyiapkan berbagai jenis beasiswa bagi 
mahasiswanya, berikut adalah persebaran 

penerima beasiswa yang ada di Undiksha.

Dalam perjalanan di tahun 2019 ini, Ma-
hasiswa Undiksha telah menorehkan berb-
agai Prestasi baik di Kancah Nasional dan 
Internasional. Berikut ulasan datanya:

NO Nama Beasiswa Jumlah Penerima 

1 Bidik Misi 2.415 
2 PPA 479 
3 Rektor 35 
4 Jembrana 287 
5 Bank Indonesia 50 
6 BRI 50 
7 Jakarta Government 17 
8 Pemkab Bangli 38 
9 Affirmative DIKTI 82 
10 Pemkab Jember 2 
TOTAL 3.405 
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Dilatarbelakangi atas permasalahan tingginya 
penderita penyakit impetigo, namun pengobatan-
nya masih menggunakan antibiotik kimia yang 
memberikan dampak negatif berupa iritasi, lima 
orang mahasiswa kedokteran melakukan riset 
yang kemudian berhasil menciptakan produk be-
rupa JINABIU GEL. Produk tersebut dibuat den-
gan mengolah sampah kulit pisang dari para ped-
agang pisang goreng. Setelah melakukan riset 
yang cukup lama, diketahui kulit pisang ternyata 
mengandung zat yg mampu untuk mengham-
bat pertumbuhan bakteri penyebab impetigo.

Hasil karya tersebut berhasil mengantarkan I Gusti 
Agung Mirah Puspitayani, I Nyoman Windiana, I 
Made Bharata Deandra Odantara, Ketut Alit Wira 
Adi Kusuma dan R.R Fitria Dwi Intan Milleniari 
menyabet medali perak pada ajang Advance In-
ovative Global Competition yang berlangsung di 
Nanyang Technological University, Singapura pada 
15 sampai 17 November 2019. Pascakompetisi 
ini, produk tersebut akan disempurnakan khusus-
nya tes farmakologi, uji klinik dan uji toxisitas.

I Kadek Agus Suardana. Mahasiswa Undiksha se-
mester VIII Program Studi Pendidikan Bahasa Ing-
gris Fakultas Bahasa dan Seni berhasil menyabet 
Juara dalam Kejuaraan AWbF University Wood-
ball Championship 2019 dan 7th Korea Open 
International Woodball Championship 2019. 
Kejuaraan yang digelar di Korea Selatan tersebut 

diikuti oleh 53 atlet dari 8 negara, yaitu Korea 
Selatan, China,  Thailand, Malaysia, Honkong, 
Chinese Thaipei, India, Mongolia, dan Indonesia. 
Pada kejuaraan yang berlangsung dari 13 - 19 Juni 
ini, Agus Suardana turun di tiga nomor bergeng-
si, yaitu Single Stroke Competition, Single Fair-
way Competition dan Team Stroke Competition.

Agus berhasil menyabet juara I di nomor Men’s 
Single Stroke Competiton, Juara II di Men’s 
Single Fairway Competition dan Juara I di 
nomor Men’s Team Stroke Competition yang 
bergabung dengan team dari Universitas Neg-
eri Semarang (UNNES). Sementara di ajang 
Senior, yaitu 7th Korea Open International 
Woodball Championship. Ia yang hanya diper-
bolehkan turun di dua nomor Stroke Competi-
tion berhasil meraih dua juara sekaligus, yaitu 
Juara 3 Men’s Single Stroke Competition dan 
Juara Satu Men’s Team Stroke Competition. To-
tal, ada 5 medali yang berhasil dibawa pulang. 
Tiga emas, satu perak dan satu perunggu. Ber-
kat sederet prestasi yang ditorehkan, Agus Su-
ardana menduduki peringkat 8 Dunia Putra.

Putra Bimantara Putu Agus mahasiswa FOK 
Undiksha menyabet medali perunggu dalam 
ajang The 9th Thailand Open Karatedo Cham-
pionship yang berlangsung pada 12 - 14 Juli 
2019. Mendapat prestasi pada ajang se- Asia 
Tenggara itu, ia harus berhadapan dengan ka-
rateka dari Nepal, India, Thailand, Philipina, 

MAHASISWA UNDIKSHA DUDUKI 
PERINGKAT 8 DUNIA WOODBALL

MAHASISWA KEDOKTERAN SABET 
MEDALI PERAK DI SINGAPURA

KARATEKA UNDIKSHA SABET 
PERUNGGU DI THAILAND
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dan Myanmar yang kemam-
puannya sangat diperhitungkan.

Sebelumnya ia juga pernah menyabet emas 
pada ajang Indonesia International Champion-
ship tahun 2016. Ada pula dua emas pada ke-
juaraan di Batam pada tahun 2017 dan beber-
apa kejuaraan di tingkat kabupaten maupun 
provinsi. Prestasi ini sangat penting untuk men-
dongkrak grade lembaga, baik tingkat nasional 
maupun internasional. Oleh sebab itu, dihara-
pkan bisa terus lahir prestasi gemilang lainnya.

Tujuh mahasiswa Undiskha tampil untuk mem-
perkuat Tim Kabaddi Indonesia di ajang Asian 
Games XVIII 2018. Tujuh atlet Kabaddi Undik-
sha yakni I Nyoman Tos Pasek Wiguna, Ida Ba-
gus Ketut Wipradana, Aldino Indrayana, maha-
siswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK). 
Mereka akan memperkuat tim Kabaddi Indonesia 
di regu putra. Sedangkan Ni Putu Dewi Laraswa-
ti, Agustina, Ni Kadek Ami Ariasti, mahasiswa 
FOK serta Gusti Anak Agung Pradnyawati, ma-
hasiswa Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP) akan bergabung dengan atlet lain di Indo-
nesia memperjuangkan tim Kabaddi regu putri.

Selain mengirim tujuh mahasiswa, seorang dosen 
FOK Undiksha Kadek Yogi Parta Lesmana S.Pd 
M.Pd, juga terpilih sebagai pelatih nasional ca-
bor Kabaddi. Sekalipun tidak menargetkan ke-
pastian perolehan medali karena ini pertama ka-
linya Indonesia mengirimkan tim untuk cabor ini. 
Selain itu, bagi Undiksha inilah pertama kalinya 
mampu mewakili Indonesia pada Asian Games.
Dengan terpilihnya mahasiswa Undiksha ke ajang 
Internasional, diharapkan dapat memberikan vi-
brasi dan penyemangat bagi mahasiswa lain un-
tuk berprestasi di bidangnya. Dan diharapkan 
pula ke depannya di event yang sama, Undiksha 
bisa mengirim mahasiswanya di cabor lainnya.

Lukas Norman Kbarek, Mahasiswa asal Papua 
yang mengambil studi di Prodi Ilmu Hukum, FHIS 
ini berhasil menyabet juara III dalam pemilihan 
Duta Muda ASEAN-Indonesia yang diselenggara-
kan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Mendapatkan prestasi gemilang itu, Lukas harus 
bersaing ketat dengan 1.030 peserta yang berasal 
dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hingga 
akhirnya ia terpilih dalam 20 orang yang mengikuti 
karantina dan pembekalan di Jakarta pada 7-13 
Oktober 2019. Berbekal semangat yang tinggi, 
mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum konsen-
trasi Hukum Internasional ini akhirnya mampu 
menorehkan prestasi yang tidak pernah terpikirkan 
sebelumnya. Pascamenyandang juara, ia bersa-

MAHASISWA UNDIKSHA PERKUAT 
TIM KABADDI INDONESIA 
DI ASIAN GAMES

MAHASISWA FHIS TERPILIH SEBAGAI 
DUTA ASEAN
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ma peserta lain akan memulai tugas sebagai Duta 
Muda ASEAN-Indonesia sampai 2021. Salah satu 
tugas mereka adalah lebih memperkenalkan ASE-
AN kepada masyarakat. Soal prestasi, ini bukan 
kali pertama diraih olehnya. Sebelumnya ia udah 
sempat menyandang sejumlah juara dalam sejum-
lah lomba, salah satunya debat terkait hukum.

GEMASTIK TEMPATKAN UNDIKSHA EMPAT 
BESAR NASIONAL

Dari ajang Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang 
Tekonologi Informasi dan Komunikasi (Gemas-
tik) XII yang berlangsung di Universitas Telkom 
Bandung pada 24-26 Oktober 2019, Tim Un-
diksha meraih juara I dan harapan I untuk Divi-
si Pengembangan Game. Medali disumbangkan 
Tim GANESHA_GAME01 yang beranggotakan 
I Putu Kusuma Putra, Made Agus Panji Su-
jaya, dan Kadek Marta Werdaya dengan pro-
duk game berjudul “Legend of Cendrawasih”.

Sedangkan juara harapan I datang dari Tim GANE-
SHA_GAME02 yang beranggotakan Kadek Teguh 
Yogi Aditya, Kadek Wawan Cahyadi dan Ayu Dyah 
Pradnya Paramitha dengan produk game berjud-
ul “Game Edukasi Tematik Lontar Bali”. Dimana, 
kedua tim tersebut dibina Made Windu Antara 
Kesiman, S.T.,M.Sc.,Ph.D. dan Ketut Udy Ari-
awan, S.T.,M.T. Raihan prestasi itu juga sekaligus 
menempatkan posisi Undiksha pada peringkat VI 
Nasional, bersaing dengan perguruan tinggi ber-
gengsi di Indonesia yang masuk sepuluh besar.

Putu Justika Nirmala A.P (Prodi Akuakultur), 
Kadek Dwiki Juliantara (Prodi Pendidikan Matem-
atika), dan Kadek Agus Toni Mahendra (Pro-
di Pendidikan Bahasa Inggris) berhasil meraih 
Juara 1 dalam kompetisi Business Plan di Uni-
versitas Indonesia, 9 November 2019. Diikuti 
85 perguruan tinggi se-Indonesia, masuk dalam 
sepuluh besar finalis untuk melakukan presenta-
si langsung, dan akhirnya bisa menyabet juara.

Karya yang diangkat dalam kompetisi tersebut 
adalah rehidrasi anggur laut yang banyak dibudi-
dayakan di wilayah Buleleng Barat, tepatnya di Ke-
camatan Gerokgak. Normalnya anggur laut hanya 
bisa bertahan selama satu minggu, namun melalui 
sentuhan teknologi, anggur laut yang memiliki 
pangsa pasar menjanjikan ini bisa bertahan sela-
ma enam bulan dengan disimpan pada lemari es.

Sebelumnya, anggur laut juga sempat dipamerkan 
dalam Student Entrepreneurship Expo di Universi-
tas Negeri Semarang (UNNES) yang terselenggara 
pada 20 -21 Maret 2019. Ajang tersebut men-
gantarkan mahasiswa Program Studi Akuakultur 
Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas MIPA 
atas nama Dewa Gede Tresna Yudiana dan Ni 
Putu Nitha Astri Lestari berhasil menyabet Juara I.

REHIDRASI ANGGUR LAUT, DIANGKAT KE 
AJANG NASIONAL

PRESTASI MAHASISWA DALAM 
AJANG NASIONAL

KEJUARAAN RENANG, UNDIKSHA RAIH 
JUARA UMUM
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Mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehtan 
(FOK) menyabet 15 medali dalam ajang Ke-
juaraan Renang Antar Mahasiswa Se-Indo-
nesia 2019. Raihan tersebut sekaligus  men-
jadikan Undiksha sebagai juara umum.

Kejuaraan  tersebut berlangsung di Universitas 
Hasanuddin, Makassar pada 25 dan 26 Okto-
ber 2019. Lima mahasiswa yang berlaga pada 
ajang bergengsi itu, yakni Agus Nuarta, Ni Ny-
oman Dewi Setiari, Dewa Gede Anom Artha Te-
naya, Ni Made Putri Dharmayanti dan Ida Ba-
gus Gede Jaya Mahotama. Mereka turun dalam 
tiga nomor berbeda, dengan raihan 11 med-
ali emas, 2 medali perak dan 2 medali perung-
gu. Pada kompetisi itu, Undiksha harus ber-
saing dengan sejumlah perguruan tinggi, seperti 
dari Yogyakarta, Bandung dan lain sebagainya.

Kadek Reda Setiawan Suda, Prodi Pendidikan 
Teknik Elektro dan Ni Putu Dian Yurista Ning-
sih, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris menyabet 
juara I dalam lomba Esai Festival Bidikmisi Ma-
hasiswa Nasional 2019 di Universitas Islam Neg-
eri Alauddin Makassar pada 8-13 Oktober 2019.

Esai yang berjudul “Electrilation Tool Project: Me-
dia Pembelajaran Portable Sebagai Sarana da-
lam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Prakti-
kum Instalasi Penerangan Listrik” mendapatkan 
prestasi gemilang, dimana mereka harus bersaing 
ketat dengan 35 tim dari perguruan tinggi lain, 
seperti Universitas Padjajaran, Universitas Neg-
eri Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia, 
Universitas Hasanuddin dan lain sebagainya. 

Ribuan calon mahasiswa Universitas Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) mengikuti Orientasi Kehidupan 
Kampus 13 Agustus 2019. Mereka mendapat berb-
agai materi, mulai dari program kampus maupun 
tentang kegiatan kemahasiswa dan program studi. 

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. 
mengharapkan mahasiswa harus mampu menjadi 
generasi unggul dengan engepankan Tri Hita Kara-
na yang juga menjadi landasan dalam mewujud-
kan visi Undiksha sebagai universitad unggul di 
Asia pada tahun 2045. Di era revolusi industri 4.0, 
lulusan perguruan tinggi dihadapkan sebuah tan-
tangan, termasuk daya saing yang semakin ketat. 
Hal tersebut juga diimbangi dengan perubahan 
situasi dan kondisi yang cepat dan sulit diprediksi. 
Oleh sebab itu, mahasiswa diminta harus mem-
persiapkan sejak dini dengan meningkatkan kual-
itas diri dan mengedepankan sikap critical, cre-
ative, colaborative communicative dan berkarakter. 

Penguasaan bahasa asing, minimal bahasa Ing-
gris dan teknologi informasi juga dibebankan pada 
mahasiswa untuk meningkatkan daya saing. Tidak 
hanya di dalam negeri, namun juga ke tingkat inter-
nasional.  Mendukung hal tersebut, sudah memiliki 
program International Center of English Excellence. 

Pengentasan pengangguran menjadi perhatian se-
rius Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). 
Salah satu langkah yang digulirkan berupa penye-

ANGKAT MEDIA PEMBELAJARAN PORTABLE, 
MAHASISWA UNDIKSHA JUARA I LOMBA 
ESAI NASIONAL

OKK UNDIKSHA, BENTUK MAHASISWA
UNGGUL

UNDIKSHA FASILITASI LULUSAN 
MELALUI JOB FAIR
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130 MAHASISWA

PROPINSI 30

86

17

NASIONAL

INTERNATIONAL

lenggaraan job fair pada 5 dan 6 September 2019. 
Program kali kedua ini tidak hanya ditujukan un-
tuk lulusan Undiksha, namun juga umum. Dibu-
ka Wakil Rektor III Undiksha, Prof. Dr. I Wayan 
Suastra, M.Pd, didampingi Kepala Pengembangan 
Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM), 
Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd., M.Kes.
 

Program ini bekerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi. Terdapat 32 perusahaan 
yang terlibat, beberapa diantaranya perbank-
an, perhotelan, asuransi, maupun jasa lainnya 
dengan lowongan cukup banyak. Saat ini masa 
tunggu lulusan Undiksha cenderung berkurang. 
Namun demikian, terus dilakukan langkah strat-
egis untuk mempercepat serapan di dunia kerja. 

Program ini sejalan dengan program pemerintah. 
Diharapkan bisa memberikan dampak positif ke-
pada masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, 
Undiksha tidak hanya menginginkan lulusan se-
bagai pekerja, namun juga wirausaha yang terus 
digalakkan. Hal itu bisa menjadi bekal mengha-
dapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat, 
sehingga status pengangguran dapat dihindarkan.
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Undiksha menerima beasiswa dari BRI pada 27 Februari 2019

Wakil Rektor III Undiksha, Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes melantik pengurus 
MPM Undiksha periode 2019-2020, 23 April 2019
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LEMBAGA
PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
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LEMBAGA PENELITIAN DAN 
PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Mas-
yarakat (LPPM) merupakan lembaga yang berada 
di bawah naungan Undikha yang mempunyai tu-
gas pokok untuk melaksanakan koordinasi, pelak-
sanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pene-
litian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada 
tahun 2019 ini, LPPM Undiksha telah member-
ikan kontribusi positif bagi perjalanan Undiksha. 
Hal ini terlihat dari jumlah penelitian dan Peng-
abdian pada Masyarakat yang sudah dilakukan.

Sejumlah dosen Undiksha memperoleh peng-
hargaan dari Rektor seiring jurnal mereka telah 
memperoleh akreditasi Science and Technology 
Index (SINTA). Capaian tersebut diapresiasi kare-

Jumlah Judul Penelitian 280

229

449

121

Jumlah Judul P2M

Jumlah Jurnal Artikel terbit dalam Jurnal

Hak Cipta (HaKI)

P2M BERDASARKAN FAKULTAS

PENELITIAN YANG DIBIAYAI 
OLEH FAKULTAS

MELALUI AKREDITASI SINTA, UNDIKSHA 
TEMPATI PERINGKAT 2 LPTK NASIONAL

FIP FOK FK FTK FMIPA FBS FHIS PASCA FE 
28 11 2 6 13 18 10 17 12 

 

FIP , 28 , 24%

FE , 12 , 10%

PASCA , 17 , 15%

FHIS , 10 , 9%

FBS , 18 , 15%

FTK , 6 , 5%

FK , 2 , 2%

FOK , 11 , 9%

FMIPA , 13 , 11%

FIP FOK FK FTK FMIPA FBS FHIS PASCA FE 
36 12 5 11 16 30 11 16 27 
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BIOPORI, SOLUSI ALTERNATIF 
MENGHADAPI BANJIR

BAKTI INOVASI UNTUK PRODUKSI 
LOLOH KUNYIT DESA BENGKALA

na mampu mendukung perankingan universitas, 
baik tingkat nasional maupun internasional. Jur-
nal tersebut terdiri dari berbagai bidang, mulai 
dari ilmu pendidikan, sains, ekonomi maupun 
ilmu sosial. Berdasarkan data terakhir per 16 
Desember tahun 2019, tercatat sudah ada 56 
jurnal yang masuk Akreditasi SINTA. Hal terse-
but menempatkan Undiksha diposisi kedua dari 
12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) dan posisi 41 secara nasional. Namun 
demikian, di luar jumlah tersebut sudah ada 30 
jurnal yang sudah diusulkan mendapat sertifikasi.

Melalui peningkatan publikasi jurnal akan men-
jadikan Undiksha semakin cepat dikenal, baik 
pada tingkat nasional maupun internasional. 
Oleh sebab itu, diharapkan perlu ada peningka-
tan kualitas hingga bisa masuk ke scopus. Se-
lain untuk menunjang pengembangan keilmuan, 
publikasi jurnal juga ditargetkan mampu men-
jadi income generating untuk universitas yang 
nantinya dapat mendukung pembangunan.

Dalam rangka memecahkan persoalan banjir yang 
sering melanda kawasan Desa Baktiseraga, Undik-
sha menawarkan solusi alternatif pelatihan pem-

buatan Agregat Biopori UNF 1 bagi masyarakat. 
Iwan Setiabudi, selaku penggagas program ini me-
lihat Desa Baktiseraga rawan mendapatkan banjir 
kiriman di musim penghujan. Selain itu hasil produk 
kolaborasi Jurusan Kelautan dan Jurusan Biologi, 
berupa Produk Efektif Mikroorganisme ditawarkan 
sebagai pupuk dan decomposer. Selain sebagai 
tempat resapan air program Biopori ini juga dapat 
membantu masyarakat memperoleh pupuk organik.

Sinergi antara pemerintah daerah dan Undiksha da-
lam rangka penanganan persoalan lingkungan men-
jadi hal yang sangat positif. Menyukseskan itu, di-
harapkan ada dukungan maksimal dari masyarakat.

Tim yang diketuai, Dra. Ni Wayan Arini, M.Pd 
(PGSD Undiksha), dengan anggota Dr. Dewa Bagus 
Sanjaya, M.Si (PPKn Undiksha), Drs. Dewa Nyo-
man Sudan, M.Si. (PGSD Undiksha) dan Ns. Putu 
Agus Ariana, S.Kep.,M.Si serta Ns. Putu Indah Sin-
tya Dewi, S.Kep, M.Si (STIKES Buleleng), melaku-
kan pembinaan produksi loloh kunyit bagi kelom-
pok perempuan kurang lebih selama dua bulan di 
Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng yang menjadi 
salah satu sentra produksi loloh kunyit. Produksin-
ya diarahkan untuk lebih higienis. Sementara un-
tuk pemasarannya menggunakan digital, sehingga 
mampu menjangkau masyarakat luas. Loloh kunyit 
memiliki dampat baik terhadap kesehatan, seperti 
meredakan nyeri haid, antioksidan, menurunkan 
berat badan, mengendalikan gula darah lainnya.

Usaha rumah tangga ini didukung dengan bahan 
baku yang memadai yaitu sekitar 80 persen ber-
isikan  tanaman  kunyit dengan produksitivitas 
per tahunnya kisaran 20 sampai 40 ton. Tero-
bosan yang dilakukan itu diharapkan bisa mem-
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berikan dampak positif untuk masyarakat. Dari 
sisi penghasilan bisa meningkat, sehingga kes-
ejahteraannya semakin baik, khususnya warga 
desa yang perempuan termasuk warga tunawicara.

Bhakti inovasi yang dilaksanakan tak hanya terba-
tas pada pengolahan buah anggur menjadi wine di 
Desa Banjar, Kabupaten Buleleng. Program ini juga 
menyasar pertanian anggur laut di Desa Musi, Ke-
camatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. I Kadek 
Lila Antara, S.Pi.,M.P. Dosen Prodi Budidaya Kelau-
tan Undiksha menjadi founder program tersebut.

Anggur laut merupakan sumber pendapatan baru 
yang ramah lingkungan karena selain memiliki 
nilai ekonomi, juga dapat memperbaiki kualitas 
air dengan menyeimbangkan kesuburan perairan 
sekitar. Namun, potensi tersebut belum terkelo-
la secara maksimal oleh masyarakat pesisir. Se-
hiingga ditawarkan pola budidaya pada air yang 
sudah difilter dan produksinya disterilisasi. Ino-
vasi yang dilakukan itu juga berimbas pada pe-
masaran produk. Saat ini tak hanya menyasar 
pasar di kawasan Kabupaten Buleleng, tetapi 
juga sudah merambah ke Denpasar, Jakarta dan 
Surabaya. Peluang ekspor pun dinilai sangat ter-
buka. Namun itu belum mampu berjalan maksi-
mal karena jumlah petani plasma masih terbatas.

Pelatihan produksi Pupuk Hayati plus “Biofarm” 
bagi petani di Desa Jinengdalem, Kabupaten 
Buleleng digelar Undiksha dengan menggan-
deng akademisi dari Universitas Muhammady-
ah Malang, Prof. Dr. Ir. Indah Prihartini, M.P. Ini 

adalah bukti Undiksha siap hadir di tengah mas-
yarakat untuk bersama-sama menjawab perso-
alan, salah satunya bidang pertanian. Walau-
pun Undiksha memang belum memiliki program 
studi pertanian. Namun sudah ada upaya untuk 
memberikan solusi alternatif bidang pertanian 
salah satunya memalui pengembangan tanaman 
buah tropis, berupa durian dan lengkeng seluas 
3,5 hektar di lahan kampus Jinengdalem den-
gan bibitnya produksi Institut Pertanian Bogor.

Pelatihan pengolahan pupuk organik ini dilakukan 
sebagai salah satu upaya untuk mengurangi bi-
aya operasional petani, disamping dalam rangka 
penyelamatan lingkungan dari zat kimia. Pupuk 
Hayati plus “Biofarm” ini bisa digunakan untuk 
membersihkan residu pada lahan sehingga kemba-
li bersih. Selain itu juga bisa memperbaiki kualitas 
fisik, kimia dan biologis tanah, berfungsi sebagai 
biodekomposer untuk membuat pupuk organik 
padat maupun cair dan untuk menjaga keseha-
tan tanaman karena mengandung senyawa aktif.

BUDIDAYA ANGGUR LAUT SIAP RAMBAH 
DUNIA INTERNASIONAL

PUPUK HAYATI PLUS BIOFARM SIAP 
MENJAJAL JINENGDALEM

SENADIMAS IV, UNDIKSHA AJAK 
PEMERINTAH BERSINERGI HILIRISASI 
PRODUK PENELITIAN
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BAKTI INOVASI DAN PENANAMAN 
BIBIT TROPIS WARNAI HAKTEKNAS DI 
UNDIKSHA

GERABAH BANYUNING, MULAI RAMBAH 
ELEMEN INTERIOR DAN EKSTERIOR

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 
(SENADIMAS) ke-IV yang digelar LPPM Undiksha 
menjadi salah satu media publikasi hasil pengab-
dian yang telah dilakukan para akademisi yang 
mengedepankan sisi inovasi dalam meningkat-
kan kualitasi hidup masyarakat dan daya saing 
bangsa. Seminar yang terselenggara di Hotel Sa-
ranam, Tabanan ini melibatkan akademisi dari 
32 perguruan tinggi dari 15 provinsi di Indonesia.

Khusus untuk Undiksha, pengabdian masyarakat 
dikemas dalam desa binaan, yang didalamn-
ya ada pengembangan potensi ekonomi kreatif, 
seperti produksi gula semut di wilayah Karan-
gasem, produksi souvenir di daerah Banyuning, 
Buleleng, dan produksi wine berbahan anggur 
di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng. Pengab-
dian kepada masyarakat merupakan salah satu 
hilirisasi produk-produk penelitian. Oleh karena 
itu, desiminasi produk-produk penelitian ke mas-
yarakat harus terus dilakukan, dan produk pene-
litian yang dihasilkan oleh universitas dapat dihil-
irisasi, baik ke masyarakat maupun ke industri.

Bakti Inovasi Teknologi serangkaian Hari Kebangk-
itan Teknologi Nasional digelar. Menteri Ristekdik-
ti, Prof. Dr. Mohamad Nasir, Ph.D. menyerahkan 
1 unit TROLLS (Traktor Tangan berbasis Android) 
produksi dari inkubator STIKOM Bali, 10 Kursi 
Roda Otomatis dengan kendali Smartphone An-
droid produksi dari inkubator P3M – PPNS, 20 
Ponkod (Alat bantu Pemanjat Kelapa) produksi 
tenant dari inkubator STMIK Primakara,10 Bali 
Printer 3D 2 in 1 produksi tenant dari inkubator 
STIKI Indonesia, 2.400 botol Pupuk Hayati Plus 
(Biofarm) yang merupakan produk inovasi dari 

Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama 
dengan CV. Biocel Agrosolus. Ada pula 2400 bi-
bit buah tropika (durian, lengkeng, alpukat) yang 
merupakan produk inovasi dari IPB bekerjasama 
dengan PT. BLST IPB. Sementara itu, Undiksha 
mendapat bantuan Pusat Pengelolaan Air Siap 
Minum, merupakan hasil inovasi UPN Veteran 
Jawa Timur. Terkait dengan pusat pengelolaan 
air siap minum, Rektor Undiksha menyatakannya 
sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah 
dalam pengurangan penggunaan sampah plastik.

Khusus untuk penanaman bibit buah tropis, dilaku-
kan pada lahan seluas 3,5 hektare. Penanaman 
tersebut merupakan titik awal pembangunan kebun 
buah skala orchard di lahan Undiksha. Orchard buah 
ini nantinya akan menjadi tempat pembelajaran 
bagi masyarakat Bali dalam mengelola kebun buah 
dalam skala industri. Terobosan ini, juga sebagai 
bentuk implementasi falsafah Tri Hita Karana yang 
juga menjadi landasan mewujudkan visi Undiksha 
sebagai universitas unggul di Asia pada 2045. 
Yakni menjaga hubungan baik dengan lingkungan.

Gerabah Banyuning selama ini hanya digunakan 
untuk kebutuhan upacara keagamaan (Hindu) 
saja. Itu sebabnya benda-benda yang di produksi 
oleh pengrajin Banyuning pun terbatas pada kebu-
tuhan upacara keagamaan.Tim Pengabdian pada 
Masyarakat Undiksha dalam program Ipteks bagi 
Masyarakat (IbM) yang dipimpin Dra. Luh Suartini, 
M.Pd. beranggotakan Drs. Agus Sudarmawan, M.Si. 
dan Drs. Hardiman, M.Si. menyodorkan solusi work-
shop pembuatan prototype elemen estetik interior 
dan eksterior berupa relief dan benda-benda este-
tik rumah etnik, dan memperkenalkan manajemen 
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distribusi karya seni melalui tatakelola pameran.

Luh Suartini dkk memberikan pendampingan bagi 
2 pengrajin sejak Maret hingga Oktober 2017. 
Membuat beragam relief cetak; guci dengan vari-
an bentuk, ukuran, dan motifnya; piring, mangkok 
dan vas bunga yang juga dengan varian ukuran dan 
dekorasinya. Hasilnya adalah sembilan prototype 
guci, puluhan piring, puluhan mangkok, dan pu-
luhan vas bunga yang siap diapresiasikan kepada 
publik luas. Hasil mereka kemudian dipamerkan 
dalam Pameran dengan tajuk “Elemen Etetik Ru-
mah Etnik” yang diselenggarakan di ruang pameran 
FBS Undiksha pada 11 – 13 Oktober 2019. Selain 
proses apresiasi juga berlangsung transaksi pem-
belian dan pemesanan beragam kerajinan gerabah.
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Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Pen-
jaminan Mutu (LPPPM) Undiksha merupakan 
salah satu lembaga yang melaksanakan koordina-
si, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegia-
tan pengembangan pembelajaran dan penjaminan 
mutu. Dalam melaksanakan tugasnya dan fung-
sinya, LPPPM dibantu oleh 8 Pusat, seperti: Pu-
sat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, 
Pusat Pengembangan Kurikulum dan Tracer Study, 
Pusat Perencanaan dan Pengemabangan Program 
Universitas, Pusat Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian, Pusat Program Kuliah Kerja Nya-
ta, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Karier 
Universitas, Pusat Program Pengalaman Lapangan 
dan Pusat Pengembangan Digital Learning. DI ta-
hun 2019, sederet kegiatan sudah dilaksanakan 
dalam rangka menjadikan Undiksha semakin un-
ggul.

KEGIATAN DOKTOR BERBAGI

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) 
melalui LPPPM terus mendorong dosen muda un-
tuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jen-
jang Doktor, terutama bagi yang sudah lolos CPNS. 
Untuk itu, LPPPM Undiksha menggelar kegiatan 
Doktor berbagi dengan harapan memberikan mo-
tivasi kepada dosen yang masih pada jenjang S-2 
agar bisa melanjutkan ke jenjang S-3. Kegiatan ini 
digelar di Gedung Seminar Umum (GSU) Undik-
sha. Prof. Dr. AAIN. Marhaeni, M.A., yang mem-
buka kegiatan tersebut mengatakan peningkatan 

KKN 2019

PPL LUAR NEGERI
PPL AWAL REGULER

PPL REAL REGULER
PKL LUAR NEGERI

PKL REGULER

2.268
74

164
15

1.384
1757

LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU
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kualitas diri menjadi kewajiban seluruh dosen, 
termasuk yang baru lolos CPNS. Ia menyam-
paikan untuk melanjutkan ke jenjang Doktor, bisa 
dipersiapkan sejak dini. Termasuk juga cara untuk 
mendapatkannya adalah melalui beasiswa.

Kuliah kerja Nyata (KKN) Bergulir, Maha-
siswa Gali Pengalaman Sosial

KKN Undiksha kini digelar selama 5 minggu dari 
(24/06/2019 – 09/08/2019). Untuk tahun ini, 
terdapat 5 skema KKN yang dilaksanakan antara 
lain: Program KKN Reguler, Program KKN Desa 
Wisata, KKN PPM, KKN PHBD, dan KKN Kebang-
saan. 

KKN UNDIKSHA Reguler tahun 2019 menyasar 
106 Desa yang ada di Bali dengan rincian dilak-
sanakan pada 26 Desa di 4 Kecamatan di Ka-
bupaten Jembrana, 26 Desa di 3 Kecamatan di 
Kabupaten Klungkung, 26 Desa di 3 Kecamatan 
di Kabupaten Karangasem, dan 28 Desa di 7 Ke-
camatan di Kabupaten Gianyar. Sementara itu, 
Program KKN Kebangsaan dilaksanakan di 2 kota 
Kepulauan Provnsi Maluku Utara, yaitu di Kota 
Ternate dan Kota. 

KKN PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Mas-
yarakat) dilaksanakan di Desa Belatungan Keca-
matan Pupuan, Kabupaten Tabanan. KKN Desa 
Wisata menyasar 3 Desa di Kecamatan Sukasada 
Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Pegayaman (Pro-
gram Hibah Bina Desa), Ambengan dan Wanagiri. 

Pada semua skema KKN ini ada sesuatu yang 
menarik dititik beratkan oleh LPPPM Undiksha, 
yaitu setiap kelompok KKN diwajibkan memilih 
minimal 3 Tema dari 5 Tema KKN yang ditawar-
kan oleh Panitia. 

PEKERTI 2019

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik 
Instruksional (PEKERTI) dirancang dalam rangka 
memberikan Pelatihan selama 40 jam bagi 43 
dokter dari RSUD Kabupaten Buleleng yang telah 
memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan 
terdaftar sebagai staf pengajar di Fakultas Kedok-
teran (FK) Undiksha. Kegiatan ini digelar di Aula 
Wijaya Kusuma RSUD Kabupaten Buleleng ini 
berlangsung 10 hari, dari tanggl 7 - 23 Oktober 
2019.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dosen pengajar 
di FK dapat mendapatkan ilmu mengenai kepen-
didikan (pedagogic) sehingga dapat mengembang-
kan Undiksha dan membangun FK menjadi fakul-
tas yang berdaya saing. Tergabungnya para dokter 
sebagai staf pengajar diharapkan pula dapat mem-
berikan warna terhadap pendidikan kedokteran di 
Undiksha sehingga mampu menghasilkan SDM 
Unggul untuk Indonesia maju. 

PEKERTI PLUS

41 orang dosen yang masih berstatus CPNS 2018 
mendapat Pelatihan Keterampilan Dasar Teknik 
Intruksional (PEKERTI PLUS) yang berlangsung 
dari tanggal 2 Juli s/d 6 Agustus 2019. Dalam ke-
giatan PEKERTI ini, terdapat 6 kompetensi yang 
dilatihkan melalui Program Tatap Muka, antara 
lain: Mutu sistem pembelajaran sesuai tuntutan 
abad 21, Orientasi kebijakan dan sistem keuangan 
lembaga, Manajemen administrasi kepegawaian 
serta etika dan pengembangan karir profesi dosen, 
Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian dan 
penulisan karya ilmiah dan Pembimbingan kepada 
mahasiswa. Sementara untuk kegiatan Kepelati-
han Kepemimpinan dilaksanakan di Sunnas Pa-
thya, Desa Menyali. 

Para akademisi muda itu didorong untuk ter-
us meningkatkan kualitas diri sehingga mampu 
menghadapi persaingan, salah satunya di era rev-
olusi industri 4.0.

PROGRAM KKN

KKN REGULER

KKN KEBANGSAAN

KKN PHBD

KKN PPM

KKN DESA WISATA

TOTAL

2.191

2.268

5

12

30

30
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Workshop Pengembangan 

Pembelajaran Dalam Jaringan

Kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop sela-
ma 1 (satu) hari yaitu pada hari Selasa 26 Maret 
2019 bertempat di Ruang Seminar LPPPM Un-
diksha. Narasumber adalah 2 orang dosen dari 
setiap matakuliah yang telah mendapatkan pela-
tihan pada tahun 2018. Peserta diberikan peng-
etahuan secara umum oleh narasumber dari UPT 
TIK yang selanjutnya menyebar ke dalam kelom-
pok-kelompok kecil untuk setiap bidang studi.

Kegiatan ini berlangsung dengan diikuti oleh 56 pe-
serta yang dibagi dalam 6 kelompok kecil dengan 
14 dosen pendamping yang membahas tentang 
konten dari daring pada matakuliah yang diam-
pu. Diskusi antar mahasiswa yang lebih aktif juga 
dapat dilaksanakan lebih efektif dan dosen dapat 
selalu memonitor diskusi yang dilakukan sewak-
tu-waktu. Proses pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa niscaya dapat dilaksanakan dengan 
efektif dan efisien dengan memanfaatkan daring.

Tri Hita Karana Menjadi Insersi Utama dalam 
Kurikulum

Falsafah Tri Hita Karana sebagai jiwa dari Visi Un-
diksha dirasa perlu untuk diterapkan dalam semua 
lini kehidupan di Undiksha. Salah satunya dengan 
menginsersi Tri Hita Karana (THK) sebagai bagian 
dari kurikulum di Undiksha. LPPPM Undiksha 
menyelenggarakan FGD dan Workshop Penyusu-
nan Perangkat Pembelajaran berbasis Tri Hita Ka-
rana, di Hotel Puri Sharon Singaraja, Jumat - Sab-
tu (23/08/2019 - 24/08/2019).

Falsafah Tri Hita Karana (THK) sebagai local genius 
budaya Bali, yang tidak saja mengandung nilai-
nilai budaya lokal tetapi juga mengandung nilai-
nilai universal. Oleh Undiksha, falsafah ini diyakini 
mampu mewujudkan kelembagaan, menejemen 
kelembagaan, dan tatanan kehidupan masyarakat 
kampus yang memiliki keunggulan secara holis-
tic. Selain melatih kepekaan dosen terhadap THK, 

workshop ini juga menyiapkan perangkat pembe-
lajaran matakuliah THK, sehingga matakuliah baru 
ini memiliki pedoman untuk pelaksanaannya.

Insersi Mitigasi Bencana dalam Mata Kuliah 
IAD dan ISBD

LPPPM Undiksha mengadakan “Workshop 
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Ilmu Alam 
Dasar dan Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan In-
sersi Mitigasi Bencana”. Kegiatan digelar di Ruang 
Smeinar LPPPM Undiksha, Kamis (07/02/2019).

Ketua LPPPM Undiksha, Prof. Dr. A.A.I.N. Mar-
haeni, M.A. yang membuka acara ini, dalam sam-
butannya menyampaikan pentingnya edukasi mit-
igasi bencana di setiap perguruan tinggi, sehingga 
menjadi pengetahuan dasar bagi mahasiswa. Ia 
juga menegaskan bahwa pendidikan tentang miti-
gasi bencana alam ini akan menjadi pengetahuan 
bagi mahasiswa sehingga dapat disebarluaskan 
ke masyarakat umum. “Selain untuk pribadi ma-
hasiswa, nantinya edukasi mitigasi bencana dapat 
disosialisasikan kepada masyarakat melalui pro-
gram KKN”, pungkasnya.

Adapun peserta yang mengikuti Workshop ini ada-
lah sebanyak 38 dosen, yang sebagian besar ada-
lah pengampu mata kuliah IAD dan ISBD, selain 
itu juga diikuti oleh dosen pengampu Matakuliah 
Pembentukan Kepribadian (MPK) di lingkungan 
Undiksha. Produk yang dihasilkan dari kegiatan 
tersebut yakni perangkat pembelajaran mata kuli-
ah IAD dan ISAB dalam bentuk Silabus, RPS, dan 
Kontrak Kuliah.

PROGRAM PPL SEMESTER GANJIL, RIBUAN 
MAHASISWA TERJUN DI 4 KABUPATEN

Dipandang dari sudut kurikulum, PPL adalah 

suatu program mata kuliah, proses belajar men-
gajar yang dipersyaratkan dalam pendidikan pen-
jabatan guru. PPL sengaja dirancang untuk meny-
iapkan mahasiswa calon guru agar memiliki atau 
menguasai kemampuan guru terpadu secara utuh, 
sehingga setelah mahasiswa calon guru tersebut 
menjadi guru, mereka dapat mengemban tugas 
dan tanggung jawab secara profesional.

Sementara itu, Program PKL dilaksanakan bagi 
mahasiswa program Vokasi di lingkungan Undik-
sha, baik program D3 ataupun S1. Berikut dis-
ampaikan data sebaran Program PKL mahasiswa 
Undiskha.
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JENIS PPL JUMLAH MAHASISWA WAKTU PELAKSANAAN

PPL AWAL GENAP

PPL REAL GENAP

PPL AWAL GANJIL

PPL REAL GANJIL

2

305

1382

24 Januari - 9 Februari 2019

21 Januari - 16 Maret 2019

15 Juli - 27 Juli 2019

8 Agustus - 28 September 20191452

PPL Dan PKL Luar Negeri

Program Pengalaman Lapangan (PPL) Luar Neg-
eri merupakan wahana bagi mahasiswa calon 
guru untuk berlatih melaksanakan pembelajaran 
agar memiliki kemampuan memperagakan kiner-
ja dalam situasi nyata, baik dalam kegiatan men-
gajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya ber-
dasarkan standar pendidikan internasional. Untuk 
melaksanakan kegiatan ini, Undiksha menggan-
deng SEAMEO dalam skema SEA-Teacher untuk 
melaksakan program PPL-LN di negara kawasan 
Asia Tenggara.

Pada tahun 2019 ini, terdapat 74 mahasiswa Un-
diksha yang mengikuti kegiatan PPL-LN ke Filipi-
na, Thailand dan Malaysia yang menyasar 11 uni-
versitas. Sementara, di tahun yang sama Undiksha 
juga menerima 24 mahasiswa dari Thailand dan 
Filipana untuk melaksanakan PPL di sekolah Lab-
oratorium Undiksha. 

Adapun mahasiswa yang mengikuti PPL-LN ini 
tersebar dari berbagai Program Studi, antara lain: 
Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Seniru-
pa, Penjaskesrek, Pendidikan Teknik Informatika, 
Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika, Pendi-
dikan IPA, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, 
Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Bimb-
ingan Konseling, PG-PAUD, dan PGSD. Sementa-
ra, Undiksha menerima mahasiswa asing dari Pro-
gram Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan 
Teknik Informatika, PG-PAUD, PGSD, Pendidikan 
IPS dan Pendidikan IPA.

Undiksha tidak hanya mengirimkan mahasiswan-
ya mengikuti Porgram PPL Luar Negeri, tetapi 
juga PKL Luar Negeri. Program yang diseleng-
garakan dalam 2 batch ini digelar di semester 

genap dan ganjil dengan 4 negara tujuan berbe-
da. Program PKL LN ini merupakan skema Pro-
gram SEATVET yang digawangi oleh SEAMEO.

Program Studi diploma III sebagai prodi voka-
si di Undiksha mempersiapkan mahasiswan-
ya untuk bisa menjadi tenaga profesional siap 
kerja di bidang keahlian masing masing dan 
bisa memenangkan persaingan di dunia kerja 
setelah tamat. Selain aspek keterampilan ker-
ja, PKL juga memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menyatu dengan budaya kerja 
dan budaya masyarakat di sekitar tempat PKL. 

JENIS PKL JUMLAH PRODI

PKL SEMESTER GENAP

PKL SEMESTER GANJIL

10

4

INSTANSI DITUJU

68

33

JUMLAH MAHASISWA

183

181

No Nama Instansi Tujuan (Negara) Jumlah 
1 CaVite State University (Filipina) 4 
2 Mariano Marcos State Univeristy (Filipina) 2 
3 Central Luzon State University (Filipina) 9 
4 Pangasinan State University (Filipina) 10 
5 Tarlac Agriculture University (Filipina) 5 
6 Southern Leyte State University-CTE (Filipina) 2 
7 Chiang Rai Rajabhat University (Thailand) 2 
8 Prince of Songkla University (Thailand) 10 
9 Ubon Ratchathani University (Thailand) 11 
10 Lampang Rajabhat University (Thailand) 2 
11 Ho Chi Minh University of Technology and Education (Vietnam) 17 
TOTAL 74 

No Nama Instansi Asal (Negara) Jumlah  
1 University of Saint Anthony (Filipina) 2 
2 University of Santo Tomas (Filipina) 2 
3 Mariano Marcos University (Filipina) 2 
4 Tarlac Agriculture University (Filipina) 6 
5 Central Luzon State University (Filipina) 2 
6 University of Mindanao (Filipina) 2 
7 Southern Leyte State University-CTE (Filipina) 3 
8 University of the Cordilleras (Filipina) 3 
9 Lampang Rajabhat University (Thailand) 2 
TOTAL 24 

No Jurusan Tujuan Jumlah Periode 
1 D3 Analis Kimia Tarlac Agricultural University, Filipina 3 

Periode 
1 

2 D3 Perpustakaan Tarlac Agricultural University, Filipina 1 
3 D3 Manajemen Informatika Tarlac Agricultural University, Filipina 1 
4 D3 Budidaya Kelautan Pangasinan State University, Filipina 2 
5 S1 Manajemen Duy Tan University Vietnam 1 

Periode 
2 

6 S1 Manajemen Hoa Sen University Vietnam 2 
7 S1 Akuntansi Politechnic Ungku Oemar Malaysia 2 
8 S1 Akuntansi NEUST, Filipina 2 
9 D3 Bahasa Inggris NEUST, Filipina 1 
TOTAL 15  

No Jurusan Asal Jumlah Periode 
1 Hospitality Iloilo Science and Technology University, Filipina 2 Periode 

1 2 Hospitality Nueva Ecija University of Science and Technology 1 
3 IT Prince of Songkla University Thailand 2 
4 Hospitality Duy Tan University Vietnam 1 

Periode 
2 

5 Management Duy Tan University Vietnam 2 
6 Management PTSB Malaysia 2 
7 Hospitality Hoa Sen University, VIetnam 2 
8 Management Politechnic Ungku Oemar Malaysia 4 
9 Management Don Mariano Marcos Memorial State Univ. Filipina 4 
10 Hospitality Pangasinan State University, Filipina 2 
TOTAL 22  
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STAF PIMPINAN

Dekan    : Prof. Dr. I Made Sutama, M.Pd

Wakil Dekan I : Dr. Dewa Putu Ramendra,   
    S.Pd.,M.Pd

Wakil Dekan II : Drs. I Gede Nurjaya, M.Pd

Wakil Dekan III : Dr. Drs. I Nyoman Sila, M.Hum

JURUSAN

Jurusan Bahasa Sastra Indonesia Dan Daerah

- Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

- Program Studi Pendidikan Bahasa Bali

Jurusan Bahasa Asing

- Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

- Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang

- Program Studi D3 Bahasa Inggris

Jurusan Seni Dan Desain

- Program Studi Pendidikan Seni Rupa

- Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) merupakan salah 
satu fakultas dari delapan fakultas dibawah naun-
gan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), 
visi FBS adalah Fakultas yang unggul berlandas-
kan falsafah Tri Hita Karana dalam pengemban-
gan SDM pada bidang bahasa dan seni di Asia 
pada tahun 2045. Misinya, 1) Menyelenggara-
kan pendidikan dan pengajaran yang melahirkan 
SDM yang kolaboratif, kompetitif, dan berkarak-
ter dalam bidang bahasa dan seni, 2) Menye-
lenggarakan penelitian yang kompetitif, kolab-
oratif, dan inovatif untuk pengembangan dan 
penerapan IPTEKS dalam bidang bahasa dan 
seni, 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada 
Masyarakat yang akomodatif, kompetitif, kolabo-
ratif, dan inovatif dalam bidang bahasa dan seni.

Tahun 2019, FBS menggulirkan sejumlah pro-
gram. Bidang akademik berupa Penerapan Pem-
belajaran Berbasis Daring (Blanded Learning) da-
lam rangka meningkatkan akses mahasiswa FBS 
terhadap pendidikan tinggi yang bermutu melalui 
penggunaan teknologi informasi dan komunika-
si (TIK). Bidang Umum dan Keuangan, berupa 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

FAKULTAS
BAHASA DAN SENI
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Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan. Pegawai 
Fakultas di dalam memberikan pelayanan kepada 
dosen, mahasiswa maupun masyarakat dituntut 
untuk memberikan pelayanan yang prima. Selain 
itu adapula inisiasi penataan lingkungan  kampus 
melalui pencanangan mencanangkan Program 
Jumat Bersih FBS yaitu kegiatan kerja bakti atau 
gotong- royong bersih-bersih dan penghijauan di 
areal kampus. Bidang Kemahasiswaan, dilaku-
kan pengembangan pengembangan kreativitas 
dan kewirau  sahaan mahasiswa melalui kegiatan 
workshop. Selain kegiatan itu, juga ada kegiatan 
khusus, yaitu mengajukan reakreditasi yakni Pen-
didikan Bahasa Inggris, Pendidikan Seni Rupa. 

Pada 2020, dirancang program Bidang Akademik 
berupa penulisan artikel ilmiah bereputasi, pen-
guatan pembelajaran daring. Bidang Umum dan 
Keuangan berupa penataan lingkungan kampus 
untuk menunjang kenyamanan civitas dlm pelaksa-
naan Tri Dharma PT, penyediaan ruang sosial bagi 
civitas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
pembelajaran, meningkatkan pemanfaatan WEB 
Fakultas untuk sosialisasi dan promosi Fakultas 
dan Universitas baik untuk intern maupun ekstern 
dan meningkatkan penggunaan e-office. Sementara 
itu untuk bidang kemahasiswaan berupa pengem-
bangan Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa
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STAF PIMPINAN
Dekan   : Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito,  
    dr., SpOT(K), MHA., MBA
Wakil Dekan I  : dr. I Putu Suriyasa, M.S., PK  
              K.,SP.OK
Wakil Dekan II  : Dr. dr. Ni Luh Kadek Alit Arsani,  
    S. Ked., M. Biomed
Wakil Dekan III : Dr. dr. Made Budiawan, S.Ked.,  
    M.Kes., AIFO

JURUSAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- Program Studi Kedokteran
- Peogram Studi Profesi Dokter 

Fakultas Kedokteran dengan kekhususan Ke-
dokteran Pariwisata diusulkan oleh Universi-
tas Pendidikan Ganesha, merupakan Perguru-
an Tinggi Negeri dibawah Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan do-
kumen pendirian badan hukum pengusul:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
11 tahun 2006, tentang perubahan IKIP Negeri 
Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ga-
nesha (UNDIKSHA), tertanggal 11 Mei 2006.
Keputusan BAN PT Nomor 0366/SK/BAN-PT/
Akred/PT/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, ten-
tangStatus Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi 
Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Ganesha, 

memutuskan (a) Status Akreditasi : Terakreditasi, 
dan (b) Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 329. 
Saat ini Undiksha telah Terakreditasi: A dengan Nilai 
361.Universitas Pendidikan Ganesha merupakan 
salah satu anggota Konsorsium Perguruan Ting-
gi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN KTI).
Surat Senat No.902/UN48/L/2017 tang-
gal 6 Pebruari 2017 tentang Pertimbangan 
Senat tentang Penambahan Program Studi.
Universitas Pendidikan Ganesha telah meren-
canakan/merancang pembukaan Program Studi 
Pendidikan Dokter sejak tahun 2005 dengan me-
nerima PNS berlatang belakang dokter sebanyak 2 
(dua) orang untuk sementara di home base kan di 
Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Perekrutan ini 
terus berlanjut selama 3 tahun berselang hingga 
jumlah PNS yang berlatarbelakang dokter menjadi 
berjumlah 13 (tiga belas) orang. Sebagai bentuk 
komitmen Undiksha dalam pengembangan sumber 
daya manusia maka ke 13 dokter tersebut telah 
disekolahkan ke jenjang berikutnya baik dibidang 
akademik maupun profesi. Hingga saat ini semua 
tenaga dokter tersebut telah bergelar Magister 8 
orang, bergelar Doktor 3 orang, Spesialis Neurolo-
gi 1 orang dan Spesialis Anak 1 orang. Pembua-
tan proposal telah dilakukan sejak tahun 2009. 
Perencanaan ini sudah tertuang dalam Renstra 
Undiksha. Usulan resmi pendirian Program Studi 
Pendidikan Dokter Undiksha sudah disampaikan 
sejak tahun 2010 dan pernah diundang dan 
mengikuti workshop penyusunan proposal usulan 

FAKULTAS KEDOKTERAN
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FK kedokteran oleh Dikti. Sejak tahun 2010, Un-
diksha telah beberapa kali menyampaikan usulan 
dan melewati dua kali moratorium. Hingga akh-
irnya terbitlah Keputusan Menteri Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No-
mor: 574/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan 
Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan 
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program 
Profesi Pada Universitas Pendidikan Ganesha 
di Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Juli 2018.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rektor Uni-
versitas Pendidikan Ganesha Nomor: 1297/
UN48/KL/2018 tentang Pembentukan Fakultas 
Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha ter-
tanggal 7 September 2018. Dengan demikian 
resmilah Fakultas Kedokteran Universitas Pen-

didikan Ganesha berdiri. Hingga saat ini Fakul-
tas Kedokteran Universitas Pendidikan Gane-
sha telah menerima mahasiswa sebanyak 47 
orang. Serta didukung oleh staf pegawai seban-
yak 30 orang. Sementara itu pada tahun akade-
mik 2019/2020, diterima 55 mahasiswa melalui 
jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. 
Pada tahun 2019, Fakultas yang berlokasi di 
Desa Jinengdalem, Kabupaten Buleleng ini telah 
menggelar beberapa program. Mulai dari pengua-
tan kapasitas tenaga pendidik melalui pendidikan 
dan pelatihan maupun penyelenggaraan workshop 
pembelajaran Dalam Jaringan (Daring). Pada ta-
hun 2020, upaya peningkatan kualitas terus 
dilakukan, termasuk mempersiapkan akreditasi. 
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STAF PIMPINAN
Dekan  : Prof. Dr. Sukadi, S.Pd.,M.Ed
Wakil Dekan I : Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,
    M.Pd
Wakil Dekan II : Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum
Wakil Dekan III: I Putu Ananda Citra, S.Pd.,M.Sc

JURUSAN
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
- Prodi Ilmu Hukum
- Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganega-
raan

JURUSAN GEOGRAFI
- Prodi Pendidikan Geografi
- Prodi D3 Survey dan Pemetaan

JURUSAN SEJARAH, SOSIOLOGI, DAN 
PERPUSTAKAAN
- Prodi Pendidikan Sejarah
- Prodi Pendidikan Sosiologi
- Prodi D3 Perpustakaan

Penamaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) 
secara historis telah mengalami perubahan beber-
apa kali, dari awal pendirian sampai saat ini. FHIS 
dalam konteks sejarahnya tidak dapat dipisahkan 
dari sejarah Undiksha yang telah eksis sejak tahun 
1957. Eksistensi fakultas ini tidak dapat dilepas-
kan pula dari sejarah kebutuhan guru di Indonesia. 
Dakultas ini memiliki tujuh program studi, yaitu 
S1 PPKn, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Pendidikan 
Geografi, S1 Pendidikan Sosiologi, S1 Ilmu Hukum, 
D3 Perpustakaan, dan D3 Survey dan Pemetaan. 
FHIS mengusung visi “unggul dalam pengemban-
gan iptek berbasis riset berlandaskan falsafah tri 
hita karana di asia pada tahun 2045”. Misinya, 
1) Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan dan 
Pembelajaran Bidang Bidang Ilmu Sosial, Ilmu 
Hukum, dan Pendidikan Sosial yang Bermutu dan 
Berdaya Saing Tinggi; 2) Menyelenggarakan Kegia-
tan Riset dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, 
Ilmu Hukum, dan Pendidikan Sosial yang Bermu-
tu dan Berdaya Saing Tinggi Berwawasan Tri Hita 
Karana melalui Pembinaan dan Pengembangan 
SDM Peneliti yang Bermutu; 3) Menyelenggarakan 
dan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Ma-
nusia di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 
yang Bermutu dan Berwawasan Tri Hita Karana.

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
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Dalam upaya peningkatan kualitas baik dalam 
pengajaran maupun research, FHIS terus mem-
perluas kerjasama dengan perguruan tinggi lain di 
Indonesia, salah satunya Fakultas Filsafat Univer-
sitas Gadjah Mada (UGM) yang berlangsung pada 
tahun 2019. Selain terobosan itu, juga ada capa-
ian berupa akreditasi A untuk Prodi PPKn, menyu-
sul prodi Pendidikan Sejarah dan Prodi Pedidikan 
Geografi. Jika dibandingkan dengan fakultas lain, 
FHIS memiliki prodi terakreditasi A terbanyak. 
Mahasiswa fakultas ini juga banyak yang menore-
hkan prestasi, terutama dalam bidang hukum. 

Bahkan ada yang lolos menjadi duta muda AEAN. 
Sebagai lembaga pendidikan, upaya peningkatan 
kualitas dalam segala lini terus digenjot. Pada tahun 
2020 dan selanjutnya, disiapkan beberapa strate-
gi dengan meningkatkan kualitas SDM dosen dan 
tenaga kependidikan dengan mendorong studi lan-
jut, meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana 
untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 
berkualitas dan berkarakter. Ada pula membuka 
prodi baru yang prospektif dan membuka kelas non 
reguler serta rintisan kelas berstandar internasional. 
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STAF PIMPINAN

Dekan   : I Ketut Budaya Astra, S,Pd.,
    M.Pd
Wakil Dekan I : Dr. I Ketut Yoda, S.Pd.,M.Or
Wakil Dekan II : Dr. I Wayan Artanayasa,   
    S.Pd.,M.Pd
Wakil Dekan III : I Kadek Happy Kardiawan,   
    S.Pd.,M.Pd

PROGRAM STUDI 
• Ilmu Olahraga dan Kesehatan
• Pendidikan Olahraga
• Pendidikan Kepelatihan Olahraga
• Kebidanan

Keberadaan Fakultas Olahraga dan Kesehatan 
(FOK) Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIK-
SHA) tidak terpisahkan dengan sejarah dibukan-
ya Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 
Rekreasi (Penjaskesrek). Fakultas ini mengusung 
visi menjadi fakultas unggul dalam menghasilkan 
SDM di bidang keolahragaan dan kesehatan berlan-
daskan falsafah Tri Hita Karana di Indonesia tahun 

2045. Misinya, 1) Menyelenggarakan pendidikan 
dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas unggul, memili-
ki daya saing tinggi dan berkarakter berlandaskan 
falsafah Tri Hita Karana di bidan keolahragaan dan 
kesehatan, 2) Menyelenggarakan penelitian un-
tuk pengembangan dan penerapan ilmu pengeta-
huan dan teknologi (Iptek) berlandaskan falsafah 
Tri Hita Karana dalam bidang keolahragaan dan 
kesehatan dan 3) Menyelenggarakan pengabdian 
pada masyarakat sebagai wujud penerapan Ip-
tek, berlandaskan falsafah Tri Hita Karana untuk 
meningkatkan kontribusi FOK Undiksha dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2019, fakultas ini menyelenggarakan 
International Conference on Physical Education, 
Sports, and Health (ICOPESH)  di Hotel Inna Grand 
Bali Beach Sanur pada 20 – 21 September 2019.  
Dengan peserta 34 orang  dari dosen dan 13 ma-
hasiswa pascasarjana prodi pendidikan olahra-
ga UNDIKSHA.  Dengan menghadirkan keynote 
speakers yakni Prof. Dr. Cheng Hwee Ming (Uni-
versity of Malaya,Malaysia) dan Prof. Dr. H. Adang 
Suherman, M.A (Universitas Pendidikan Ganesha).  
Dan invited speakers yakni Prof. Dr. Tandiyo Ra-
hayu,M.Pd. (Universitas Negeri Semarang Indone-
sia)  dan Dr, Nining Widyah Kuenanik, S.Pd.,M.

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN
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Appl.Sc. (Universitas Negeri Surabaya Indonesia).
Selain itu, ada pula kegiatan khusus berupa peng-
abdian kepada masyarakat  dan sosialisasi di 
Lombok Timur pada 20   dan  21 Juli 2019 di 
SMP Negeri 2 Selong, yang diikuti oleh guru – 
guru PJOK se-Lombok Timur sejumlah 30 orang. 

Pada tahun 2020, fakultas ini juga menarget-
kan program akreditasi Prodi Ilmu Keolahragaa, 
akreditasi Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, 
pembentukan Prodi Baru S1 Kebidanan dan pem-
bentukan Prodi S1 Pendidikan Jasmani  PGSD. 
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STAF PIMPINAN
Dekan  : Prof. Dr. Naswan Suharsono,
    M.Pd
Wakil Dekan I : Dr. I Gede Adi Yuniarta, S.E.,Ak
Wakil Dekan II : I Putu Gede Parma, S.St.Par.,
   M.Par
Wakil Dekan III : Gede Putu Agus Jana Susila,
   S.E.,MBA

JURUSAN 
Jurusan Manajemen 
- Prodi Manajemen 
- Prodi D3 Perhotelan 
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi 
- Prodi Pendidikan Ekonomi 
- Prodi Akuntansi 
- Prodi D3 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Undiksha memiliki visi selaras 
dengan visi universitas, yakni menjadi fakultas un-
ggul berjiwa wirausaha mandiri berlandaskan fal-
safah Tri Hita Karana di Asia tahun 2045. Fakul-
tas yang berdiiri tahun 2008 ini mengampu dua 
jurusan,  yakni, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi 
serta Jurusan Manajemen, yang terdiri dari lima 

program studi, yakni prodi akuntansi, prodi pen-
didikan ekonomi, prodi akuntansi D-3, prodi ma-
najemen dan prodi perhotelan. Berdasarkan data 
terakhir, fakultas ini memiliki 3.031 mahasiswa 
aktif, 56 dosen tetap PNS dengan kualifikasi pen-
didikan15 doktor, 1 profesor, 15 lektor kepala dan 
25 lektor. Selain itu ada pula 14 dosen kontrak. 

Dalam upaya peningkatan kualitas akademik, ta-
hun 2019, fakultas ini menyelenggarakan “The 
4th International Conference on Tourism, Eco-
nomic, Eccounting, Management and Social Sci-
ence Sustainable Develovment of Economics and 
Business in the Digital Era” dengan menghadirkan 
keynote speaker dari Deakin University Austra-
lia dan Universitas Brawijaya. Kegiatan unggu-
lan  ini dihadiri oleh 185 peserta dan sekaligus 
menyeminarkan 86 hasil penelitian dan dipub-
likasikan dalam proceeding bereputasi interna-
tional. Kegiatan ini juga sekaligus melaksanakan 
bakti sosial bersama dengan semua peserta con-
ference  di hutan mangrove sebagai bukti pedu-
li lingkungan dan implementasi Tri Hita Karana.

Selain program itu, juga diselenggarakan kegiatan 
peningkatan kompetensi mahasiswa dengan men-

FAKULTAS EKONOMI
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gundang praktisi, diantaranya pekan ilmiah, semi-
nar inklusi pajak, investasi pasar modal, entrepre-
neur, perbankan dan organisasi profesi. Selain itu 
FE juga mendukung program khusus universitas 
terkait peningkatan kualitas juranl ilmiah dengan 
hasil dari 10 jurnal, terdiri dari  sembilan jurnal 
sudah terakreditasi Sinta dan satu jurnal masih 
proses penilaian Sinta.

Pada tahun 2020, program yang digulirkan seba-
gian besar sama. Yang menjadi perhatian semakin 
serius, percepatan peningkatan kualifikasi dosen 
S-3 dan Lektor Kepala, publikasi international 
dan memaksimalkan prestasi mahasiswa di level 
international.
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STAF PIMPINAN

Dekan  : Dr. I Ketut Gading, M.Psi

Wakil Dekan I : Dr. I Made Tegeh, S,Pd.,M.Pd

Wakil Dekan II : Dr. I Wayan Widiana, S.Pd.,M.Pd

Wakil Dekan III : Dr. I Putu Aditya Antara, M.Pd  

JURUSAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN, PSIKOLOGI, DAN 
BIMBINGAN
- Prodi. Bimbingan dan Konseling
- Prodi. Teknologi Pendidikan

JURUSAN PENDIDIKAN DASAR
- Prodi. PGSD
- Prodi. PG PAUD

Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha mengusung 
visi menjadi fakultas unggul berlandaskan falsafah 
Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045. Semen-
tara itu untuk misinya, menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran yang bermartabat untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, 
profesional, dan kompetitif berlandaskan falsa-
fah Tri Hita Karana. Selain itu menyelenggarakan 
penelitian yang humanis, kolaboratf, inovatif dan 
kompetitif untuk pengembangan dan penerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan fal-
safah Tri Hita Karana. Terakhir, menyelenggarakan 
pengabdian kepada masyarakat yang humanis, 
kolaboratif, inovatif, dan kompetitif berlandaskan 
falsafah Tri Hita karana

Sebagai upaya peningkatan kualitas, pada 2019, 
fakultas ini menggulirkan sejumlah program. Yaitu, 
memaksimalkan peran Kelompok Keilmuan untuk 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
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mendukung pengoptimalan kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dan pengembangan keprofesion-
alan para dosen. Pemberdayaan gugus kendali 
mutu yang memberikan Monitoring dan Evaluasi 
(Monev) di awal, pertengahan, dan akhir perkuli-
ahan. Selanjutnya disusun laporan Monev dan 
diserahkan kepada pimpinan fakultas untuk diam-
bil kegiatan tindak lanjut. Selain itu, GKM telah 
menghasilkan beberapa dokumen Standar Opera-
sional Prosedur (SOP) dan instrumen monev. Se-
lain itu ada pula reakreditasi semua program studi. 
Hasilnya, dua prodi yakni Pendidikan Guru dan Se-
kolah Dasar (PGSD) dan Teknologi Pendidikan (TP) 
meraih akreditasi A dan dua prodi, yakni Bimbin-
gan Konseling (BK) dan PGPAUD sedang Proses AK 
tahun 2019. Dalam upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran, FIP juga meracang program penu-
lisan buku ajar dengan luaran buku ajar ber-ISBN 
dan memilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal 
ini dapat mendukung program klasterisasi Univer-
sitas dan juga akreditasi prodi dan lembaga. Pen-
ingkatan kualitas jurnal dari semula jurnal cetak 
ke jurnal online dan terindek Sinta juga menjadi 
perhatian serius. Hal ini dapat meningkatkan kual-
itas jurnal dan mendung program klasterisasi dan 
akreditasi prodi dan lembaga. Beberapa Jurnal di 
FIP telah menerima sertifikat akreditasi peringkat 

4 dan 5 Sinta, seperti International Journal of Ele-
mentary Education, Jurnal Edutech, Jurnal Bisma, 
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, dan lain-lain

Selain program utama itu, FIP juga menggelar ke-
giatan khusus, seperti mengikuti pertemuan dua 
tahunan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Jurusan 
Ilmu Pendidikan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini 
diisi dengan pertemuan ilmiah dan lomba antar-
mahasiswa dalam  5 cabang lomba yang meliputi, 
Lomba PKM Penelitian Pendidikan, Lomba Tari, 
Lomba Web, Lomba Artikel Ilmiah (AI/Gagasan 
Tertulis (GT), dan Lomba Inovasi Pembelajaran. 
Dalam ajang tersebut berhasil meraih juara umum 
dengan 2 meladi emas untuk lomba tari dan web, 
1 medali perak untuk lomba PKM Penelitian Pen-
didikan, dan 1 medali perunggu untuk lomba PKM 
Artikel Ilmiah dan Gagasan tertulis (AIGT). 

Pada tahun 2020, FIP telah mempersiapkan pro-
gram strategis untuk mempercepat terwujudnya 
visi, yaitu pengembangan pembelajaran Dalam 
Jaringan (Daring), Pembentukan Kelompok-kelom-
pok Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 
Percepatan Kenaikan Jabatan Akademik ke Lektor 
Kepala dan Guru Besar serta Internationalization 
at Home. 
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STAF PIMPINAN
Dekan   : Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd.,
    M.Pd
Wakil Dekan I : Dr. Ketut Agustini, S.Si, M.Si.
Wakil Dekan II : Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T.
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JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
- Prodi Pendidikan Teknik Informatika (S1)
- Prodi Sistem Informasi
- Prodi Ilmu Komputer
- Prodi D3 Manajemen Informatika

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI
- Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Prodi Pendidikan Teknik Mesin
- Prodi Pendidikan Teknik Elektro
- Prodi D3 Teknik Elektronika

Fakultas Teknik dan Kejuruan merupakan bagian 
dari Universitas Pendidikan Ganesha dan diawali 
pada tahun 1990 dengan Program Studi Pendi-

dikan Kesejahteraan Keluarga di bawah Jurusan 
Ilmu Pendidikan. Saat ini FTK telah berkembang 
tidak saja menghasilkan SDM dalam bidang 
kependidikan tetapi juga dalam bidang non 
kependidikan. Sejak didirikan sampai saat ini FTK 
telah banyak menghasilkan sumberdaya manusia 
dibidang pendidikan teknik dan kejuruan. Se-
lain menjadi guru, banyak lulusan yang bekerja 
disektor non-pendidikan, seperti komputer dan 
wirausaha. Sejalan dengan perkembangan jaman 
dan perluasan akses pendidikan, sepanjang tahun 
2008 sampai dengan 2010 FTK telah membuka 
Jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektro dan Pendidikan Tenik 
Mesin.  Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan 
organigram baru yang merujuk OTK Undiksha, di 
tahun 2019 merubah struktur organisasi menjadi 
dua jurusan yaitu Jurusan Teknik Informatika dan 
Jurusan Teknologi Industri dimana pada Jurusan 
Teknik Informatika terdiri dari empat Prodi yai-
tu Prodi Manajemen Informatika (Diploma 3), 
Prodi Pendidikan Teknik Informatika (Strata 1), 
Prodi Sistem Informasi (Strata 1),dan Prodi Ilmu 
Komputer (Strata 1). Kemudian untuk Jurusan 
Teknologi Industri terdiri dari lima prodi yaitu 
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Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Strata 
1), Prodi Teknik Elektronika (Diploma 3), Prodi 
Pendidikan Teknik Elektro (Strata 1), Prodi Pen-
didikan Teknik Mesin (Strata 1) dan Prodi Pendi-
dikan Vokasional Seni Kuliner (Strata 1). Dengan 
mengelola dua Jurusan dan sembilan prodi, maka 
visi, misi dan SKL di masing-masing prodi akan 
terdeskripsi lebih spesifik sesuai dengan karak-
teristik prodi masing-masing. FTK memiliki visi 
“Menjadi fakultas unggul di bidang Teknologi dan 
Kejuruan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di 
asia tahun 2045”.  

Berdasarkan karakteristik pembelajaran di 
FTK, selanjutnya dikembangkan misi FTK adalah  
(i) Menyelenggarakan pendidikan yang efektif di 
bidang Teknologi dan Kejuruan untuk mendukung 
kemajuan dan pengembangan masyarakat yang 
berlandaskan Tri Hita Karana; (ii) Menyelengga-
rakan penelitian sebagai wujud pengembangan 
keilmuan dan keterampilan di bidang akademik, 
profesi dan vokasi yang berwawasan Tri Hita Ka-
rana; (iii) Menyelenggarakan pengabdian kepada 
masyarakat sebagai implementasi dari hasil-hasil 
penelitian dan pengkajian keilmuan dan keter-
ampilan di bidang akademik, profesi dan vokasi 
yang berwawasan Tri Hita Karana; (iv) Menye-
lenggarakan kerjasama dengan para pemangku 
kepentingan dalam rangka pengembangan dan 
peningkatan kualitas lembaga, fakultas, dan juru-
san.Program yang diunggulkan FTK di tahun 2019 

adalah sosialisasi dalam rangka meningkatkan 
student body melalui kegiatan pengabdian kepa-
da masyarakat di Banyuwangi. Selain itu ada pula 
“The 2nd International Conference on Software 
Engineering and Information Management (ICSIM) 
dan The 2nd Interntional Conference on Big data 
and Smart Computing (ICBDSC”. FTK khususnya 
PTI sebagai co.Host berkerjasama dengan Kalbis 
Ins. Jakarta dan Cheng Du Young Education. Ma-
sih berupa konferensi, juga dilaksanakan “The 2nd 
International Conference on Vocational Education 
and Technology (ICONVET)”. 

Sementara itu, untuk kegiatan khusus, 
diselenggarakan pagelaran busana dan tata rias 
dan Workshop pengisian konten e-learning untuk 
mendukung pencapaian klasterisasi perguruan 
tinggi. Pada tahun 2020, diusung program ung-
gulan berupa Fast track 3+2, merupakan program 
kuliah hingga lulus Magister bagi mahasiswa yang 
akan menjalankan program Sarjana (S1) selama 
tiga tahun di Undiksha dan dilanjutkan dengan pro-
gram Magister (S2) di Ming Chi University of Tech-
nology (MCUT) Taiwan. Program ini khusus untuk 
mahasiswa Fakultas Teknik, Penelitian dan peng-
abdian kolaborasi dosen dan mahasiswa, publika-
si ilmiah dan citation, sertifikasi kompetensi bagi 
dosen, mahasiswa dan lulusan serta reakreditasi 
Prodi PTI dan PKK menuju akreditasi unggul.
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STAF PIMPINAN

Dekan     :Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si 
Wakil Dekan I        : Dr. I Wayan Sukra Warpala,S.Pd.,M.Sc 
Wakil Dekan II : Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Sc 
Wakil Dekan III : Nyoman Sukarta, S.Pd.,M.Si 

JURUSAN 
Jurusan Matematika 
- Prodi Pendidikan Matematika 
- Prodi Matematika 
- Prodi S2 Pendidikan Matematika 
Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan 
- Prodi Pendidikan Biologi 
- Prodi Biologi 
- Prodi D3 Budidaya Kelautan 
- Prodi Akuakultur 
Jurusan Fisika dan Pengajaran IPA 
- Prodi Pendidikan IPA 
- Prodi S2 Pendidikan IPA 

- Prodi Pendidikan Fisika (S1) 
Jurusan Kimia 
- Prodi Pendidikan Kimia (S1)  
- Prodi Kimia (S1) 
- Prodi Analis Kimia (D3)
 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(MIPA) Universitas Pendidikan Ganesha (Undik-
sha) mengusung visi “Menjadi Fakultas Unggul 
Dalam Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Ta-
hun 2045”. Misinya, 1) Memberikan Pelayanan 
Yang Bermutu Kepada Stakeholders Melalui Pen-
didikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat, 2) Menyelenggarakan Pendidikan 
dan Pengajaran di Bidang MIPA dan Pendidikan 
MIPA Bermartabat untuk Menghasilkan Sumber 
Daya Manusia yang Kompetitif, Kolaboratif dan 
Berkarakter, 3) Menyelenggarakan Penelitian di 
Bidang MIPA dan Pendidikan MIPA yang Inovatif, 
Kompetitif dan Kolaboratif untuk Mengembangkan 
dan Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknolo-
gi, dan 4) Menyelenggarakan Pengabdian Kepa-
da Masyarakat Di Bidang MIPA dan Pendidikan 

FAKULTAS MATEMATIKA 
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS MATEMATIKA 
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
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MIPA yang Inovatif, Kompetitif dan Akomodatif 
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 
Dalam upaya pengembangan dan peningkatan 
kualitas pendidikan, pada tahun 2019, Fakultas 
ini melakukan sejumlah upaya. Beberapa diantara-
nya, menyelenggarakan diskusi yang mengusung 
tema “Strategi Komersialisasi Teknologi Berbasis 
Invensi” dengan narasumber Prof.Ir. I Gede Went-
en M.Sc.,Ph.D. Ia merupakan guru besar Institut 
Teknologi Bandung (ITB). Penyelengaraan ini juga 
sebagai media untuk berbagi pengalaman mau-
pun menginspirasi para dosen dan mahasiswa, 
terutama dalam meningkatkan kualitas peneli-
tian. Dalam rangka menyukseskan program inter-
nationalization at home, FMIPA juga menggenjot 
penerapan pembelajaran bilingual. Hal  ini juga 

sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan 
daya saing. Pelaksanaan program itu menghad-
irkan narasumber Estrella R. Pacis dari Mariano 
Marcos State University. Ia juga mengikuti pro-
gram visiting profesor pada jurusan Matemati-
ka selama dua bulan. Penguasaan bahasa asing 
dipandang juga sangat perlu untuk dosen dalam 
rangka ikut serta pada seminar internasional yang 
diselenggarakan oleh fakultas maupun pihak lain.  
Pada tahun 2020, program tersebut terus di-
kuatkan, termasuk memperluas kerjasama den-
gan perguruan tinggi dalam dan luar negeri 
dalam bidang pengembangan pendidikan dan 
research. Selain itu, program fast track men-
jadi program unggulan yang bekerjsama den-
gan Ming Chi University of Technology, Taiwan.v
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Perkembangan globalisasi telah memberikan 
dampak yang luar biasa pada berbagai sektor, 
tidak terkecuali perguruan tinggi. Salah satunya 
berkaitan dengan daya saing. Universitas Pendi-
dikan Ganesha yang menjadi salah satu Lemba-
ga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia 
memberikan perhatian serius terhadap hal itu. 
Tantangan pembangunan kedepan pun telah dip-
etakan. Sedikitnya terpusat pada lima hal, yaitu 
(1) kemampuan mengelaborasi dan mengopti-
malisasi teknologi yang sesuai dengan nafas rev-
olusi 4.0, (2) penyelarasan berbagai kebijakan 
akademik agar merujuk pada klasterisasi kelem-
bagaan menuju universitas unggul, (3) restruk-
turisasi dengan melakukan penyelarasan para-
digm Tri Dharma Perguruan Tinggi agar sejalan 
dengan tagihan jaman, (4) reorientasi kurikulum, 
digitalisasi pembelajaran dan penguatan blended 
learning untuk menghasilkan sumber daya manu-
sia (SDM) unggu dan kompetitif, dan (5) kemam-

puan setiap PT untuk melakukan hilirisasi produk 
teknologi dengan penguatan manajemen Dharma 
penelitian dan pengabdian bagi masyarakat luas.

Tantangan itu dijadikan sebagai batu pemicu 
inovasi multiguna oleh Undiksha sebagaima-
na yang menjadi tagihan oleh masyarakat saat 
ini. Perencanaan dan pelaksanaan berbagai pro-
gram kegiatan pendidikan tinggi disesuaikan dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, 
yaitu mengikuti kebutuhan pasar dan beriringan 
dengan keinginan pemodal kehidupan. Peneli-
tian yang dilakukan juga didorong harus mam-
pu menghasilkan produk-produk teknologi tepat 
guna dengan diiringi publikasi ilmiah yang kom-
patibel agar mampu mendongkrak program hil-
irisasi dan pencapaian world class university.

Merujuk pada tantangan dunia global dan kebija-
kan umum pembangunan pendidikan tinggi itu, 
pada 2020, Undiksha  menetapkan minimal lima 
program prioritas yang mesti dirujuk dan dikem-
bangkan oleh semua civitas akademika, yaitu: (1) 
merujuk dan mendorong terbangunnya keunggulan 
Undiksha di Asia pada tahun 2045, (2) secara nya-

MEWUJUDKAN REPUTABLE 
INTERNATIONAL DAN TREND SETTER 
UNIVERSITY

PROYEKSI UNDIKSHA 2020 - 2023
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ta memperkuat peningkatan klasterisasi perguruan 
tinggi, (3) mendorong penguatan dan peningkatan 
komponen dan aspek akreditasi institusi dan pro-
gram studi, (4) merujuk dan mendukung ketercapa-
ian kontrak kinerja kementerian pendidikan dan ke-
budayaan dengan rektor, dan (5) memperkuat dan 
mempercepat tercapainya restrukturisasi kinerja 
kelembagaan dan terproduksinya SDM yang unggul.

Dalam rangka merealisasikan program tersebut, 
diimbangin adanya pengembangan berbagai as-
pek, antara lain melakukan digitalisasi pembe-
lajaran, penguatan conten e-learning, publikasi 
ilmiah, dan pemerolehan HAKI atau hak paten 
dosen maupun mahasiswa. Disamping itu, pro-
gram-program yang dikembangkan juga diarahkan 
pada pencapaian status mandiri dalam bidang 
penelitian dan pengabdian dari perspektif kelem-
bagaan. Di bidang sarana dan prasarana serta 
SDM, program juga diarahkan pada upaya ter-
wujudnya idealisasi rasio SDM dengan layanan di 
semua lini, serta terwujudnya sarana dan prasa-
rana yang memadai untuk lahirnya SDM yang un-
ggul dan kompetitif. Di bidang kemahasiswaan, 
strategi yang dikembangkan bisa melalui pengua-
tan jejaring prestasi mahasiswa terutama yang 
bersifat akademik dengan tanpa mengabaikan 
pengembangan bakat dan minat mahasiswa.

Berdasarkan strategi pokok itu, ada penekanan 
dan program-program prioritas yang menjadi ung-
gulan dan sekaligus barometer efektivitas program 
itu sendiri. Pada bidang pendidikan dan kerjasa-

ma, program unggulan tersebut minimal melipu-
ti: (1) penguatan internasionalisasi at home, (2) 
peningkatan publikasi ilmiah, (3) peningkatan  
status akreditasi institusi dan program studi, (4) 
penguatan mutu pembelajaran, (5) penguatan 
kurikulum, khususnya bidang vokasi, (6) akredita-
si laboratorium, (7) penguatan Lembaga sertifikasi 
profesi, (8) peningkatan produktivitas dan efektivi-
tas kerjasama, (9) penguatan research investment, 
dan (10) peningkatan hilirisasi inovasi. Sementara 
pada bidang administrasi, keuangan, dan sumber 
daya, program kegiatannya menukik pada upaya: 
(1) percepatan kualifikasi SDM, (2) normalisasi ra-
sio guru besar dan lektor kepala, (3) kapitalisasi 
SDM dan asset, (4) penguatan manajemen asset 
dan SDM, (5) peningkatan digitalisasi layanan 
kelembagaan, (6) optimalisasi kinerja BPU, (7) 
penguatan tata kelola keuangan, (8) pemenuhan 
rasio ideal sarana dan prasarana, (9) peningka-
tan income generating, dan (10) pemberlakuan 
E-Budgetng secara total. Pada bidang kemaha-
siswaan, program yang dikembangkan merujuk 
pada: (1) peningkatan prestasi akademik dan non 
akademik, (2) peningkatan capaian Pimnas, (3) 
pembinaan bakat dan minat, (4) peningkatan pub-
likasi mahasiswa, (5) penguatan majemen lemba-
ga kemahasiswaan, (6) peningkatan karya pres-
tisius mahasiswa, (7) peningkatan kinerja UKM, 
(8) penguatan soft skill dan entrepreneur maha-
siswa, (9) diversifikasi program prestasi maha-
siswa, dan (10) optimalisasi income generating .

Berbagai upaya yang digulirkan itu tidak han-
ya sebatas untuk mempercepat mewujudkan visi 
Undiksha sebagai universitas unggul berlandas-
kan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 
2045. Tetapi juga menjadikan Undiksha sebagai 
reputable international university dan trend set-
ter university, sesuai dengan visi rektor jabatan 
2019-2023. Merealisasikan program-program 
itu, dukungan civitas akademika tidak bisa dile-
paskan, dengan sanggup dan mampu berbenah 
yang disandarkan pada satu dimensi tujuan, yai-
tu keunggulan Undiksha dalam perspektif prestasi 
akademik dan non akademik, menuju Undiksha 
Unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
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