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VISI
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.

 

MISI
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Indonesia sebagai negara berkembang memiliki visi 
yang sangat mulia, yaitu menjadi negara maju di tahun 
2045 seiring dengan peringatan kemerdekaan Indone-
sia yang ke-100. Hal ini tentu sangat membutuhkan 
dukungan dari seluruh pihak dan elemen masyarakat 
Indonesia, salah satunya adalah perguruan tinggi se-
bagai instansi Pendidikan tertinggi di Indonesia. 

Undiksha sebagai salah satu universitas terbesar kedua 
di Bali utara memiliki visi yang sejalan dengan visi NKRI, 
yakni menjadi universitas unggul berlandaskan Falsafah 
Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045. Dalam hal 
ini, Undiksha sebagai salah satu institusi negeri tetap 
berusaha maksimal dalam mewujudkan visi misinya. 

Namun, pada tahun 2020 ini dunia dikejutkan den-
gan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) yang telah berdampak besar bagi seluruh 
kehidupan manusia. Pandemi ini telah memberikan 
tatanan kehidupan baru bagi seluruh aspek kehidupan 
masyarakat, termasuk bidang Pendidikan. Tahun 2021 
ini, Undiksha merayakan Dies Natalis ke-28 dengan 
mengambil tema “Undiksha Berkarya untuk Indonesia 
Maju”. Dalam kesempatan ini pula, ijinkan kami men-
yampaikan capaian Undiksha selama tahun 2020 yang 
akan dipresentasikan melalui laporan tahunan ini.  

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, Undiksha tel-
ah meraih pencapaian yang luar biasa dalam berbagai 
bidang. Kita mulai dari bidang akademik, dalam rang-
ka mengatasi masalah perkuliahan tatap muka selama 
pandemi Covid-19, Undiksha telah menggelar program 
pembelajaran dalam jaringan ditambah dengan ban-
tuan kuota internet yang diberikan untuk mahasiswa. 
Selain itu, Undiksha juga telah mampu menambah 11 
program studi terakreditasi A, sehingga total program 
studi terakreditasi A saat ini berjumlah 20 prodi (28%) 
dari 67 prodi yang dimiliki. Sementara, dalam bidang 
penelitian, publikasi, dan Pengabdian kepada Mas-
yarakat, Undiksha telah berhasil meningkatkan jumlah 
luarannya, baik dalam publikasi pada jurnal internasi-
onal bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, prosiding 
internasional terindeks, prosiding nasional, kekayaan 
intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, dll.), 
serta produk-produk lainnya. 

Dari bidang perencanaan administrasi keuangan dan 

SDM Undiksha berhasil meraih opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 
2019. Dan berdasarkan pada evaluasi akuntabilitas ki-
nerja, Undiksha masuk dalam kategori A dengan nilai 
80,18 dengan interpretasi memuaskan. Untuk bidang 
sarana dan prasaran, Undiksha telah melakukan reno-
vasi gedung olahraga kampus Udayana, pembangunan 
Gedung student center dan rencana pembangunan ru-
mah susun Undiksha. Ditambah, Undiksha telah berha-
sil melakukan perekrutan CPNS 2020 dengan kredibil-
itas yang tinggi.

Kemudian disusul dengan prestasi SIMKATMAWA 
(Sistem Manajemen Pemeringkatan Mahasiswa), dima-
na  di tahun 2020 ini Undiksha telah berhasil meraih 
peringkat 23 dari sekitar 4000-an PTN/PTS di seluruh 
Indonesia. Tentunya seluruh capaian ini merupakan ha-
sil kerja keras dan kebersamaan seluruh civitas akade-
mika Undiksha.

Selama pandemi Covid-19 ini, Undiksha melakukan 
beberapa hal mulai memberikan kuota kepada maha-
siswa, memberikan bantuan sembako kepada maha-
siswa yang berasal dari luar Bali yang masih bertah-
an di Bali, memberikan bantuan sembako dan masker 
yang menyasar masyarakat dan beberapa wilayah yang 
terdampak, dan memberikan bantuan APD kepada 
tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit di Bali, serta 
memfasilitasi BST-PT yang diberikan oleh pemerintah 
Provinsi Bali.

Melalui kesempatan ini, dalam perayaan Dies Natalis 
ke-28 Universitas Pendidikan Ganesha, saya sebagai 
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha mengajak 
seluruh civitas akademika untuk saling bergandengan 
tangan dalam kebersamaan dan keharmonisan untuk 
berkarya demi Indonesia maju. Astungkara dengan se-
mangat kebersamaan, komitmen, kerja keras, dan kerja 
ikhlas, kita akan mampu mewujudkan visi Undiksha 
untuk menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsa-
fah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.

Prakata Rektor



FAKTA SINGKAT
UNDIKSHA



FAKTA SINGKAT UNDIKSHA

DATA DOSEN



DATA MAHASISWA

DATA PEGAWAI



KALEIDOSKOP
2020
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KALEIDOSKOP 2020

JANUARI 2020

UNDIKSHA LAKSANAKAN LATSAR CPNS DOSEN

Undiksha menjadi pelaksana Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) dari 28 Januari sampai 4 April 2020. Kegiatan ini dibuka 
secara resmi oleh Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd 
di Kampus Jinengdalem, Buleleng. Para peserta diharapkan mampu 
sebagai tenaga pendidik yang berintegritas. 

UNDIKSHA PERSIAPKAN AKREDITASI 9 STANDAR

Perubahan standar dalam akreditasi oleh BAN-PT mengharuskan 
setiap perguruan tinggi harus bekerja keras. Dari 7 kriteria yang kini 
berubah menjadi 9 kriteria membuat tugas setiap program studi dan 
universitas semakin banyak. Untuk menyikapi hal tersebut, Undik-
sha mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan dokumen akreditasi 9 kriteria, 
Senin - Rabu (20/1/2020 – 22/1/2020). Kegiatan ini menghadirkan 
narasumber, salah satu dosen dari Universitas Kristen Satya Wacana, 
Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo., S.Si., M.Kom. yang sudah berpen-
galaman dengan dokumen akreditasi 9 kriteria.

MANTAPKAN STATUS BLU, UNDIKSHA HADIRKAN 
DJPB PROVINSI BALI

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah menyandang 
status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2015. 
Namun demikian, upaya pemantapan terus dilakukan, salah satunya 
melalui Diskusi Kelompok Terpumpun yang menghadirkan Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi 
Bali dan Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) 
Singaraja di Ruang Ganesha I Gedung Rektorat, Kamis (30/01/2020).
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SURVEI BIDANG EKONOMI; KPW BANK INDONESIA 
BALI APRESIASI GENBI UNDIKSHA

Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang 
mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia tidak hanya fokus 
mengikuti program di kampus. Namun juga turut terlibat dalam sur-
vei, bidang ekonomi, mulai dari perkembangan harga, survei kegiatan 
usaha dan survei konsumen. Hasil yang dilaporkan mendapat apresi-
asi dari Direktur Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi 
Bali, M.Setyawan Santoso karena akurasinya sangat tinggi dan 
signifikan dengan hasil survey Badan Statistik Nasional. Hal tersebut 
terungkap dalam pertemuan bersama Wakil Rektor III Undiksha, Prof. 
Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., Kamis (9/1/2020).

IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA, UNDIKSHA TURUT 
HIJAUKAN DESA PANJI ANOM

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah mengusung Tri 
Hita Karana sebagai “roh” pembangunan. Falsafah yang diartikan 
sebagai tiga penyebab kebahagiaan ini tidak hanya diimplementa-
sikan dalam lingkup kampus. Namun juga menyebar ke masyarakat 
melalui program pengabdian. Salah satu bentuknya berupa kegiatan 
penghijauan hutan desa Panji Anom yang berlangsung 20 Desember 
2019.

DUKUNG PENGUATAN DAYA SAING LULUSAN, UNDIK-
SHA DIRIKAN LSP

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus memaksimalkan 
perhatian terhadap keterserapan lulusan. Guna meningkatkan daya 
saing di dunia kerja, khususnya para lulusan dari Program Studi 
Vokasi, mahasiswa dibekali dengan sertifikat kompetensi, melalui uji 
kompetensi ketika perkuliahan berlangsung. Hal tersebut mendasa-
ri pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 1 yang telah 
dilisensi dan diberikan SK oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP), Jumat (24/1/2020).

GARAP PENELITIAN, UNDIKSHA DILIRIK BANK INDO-
NESIA JADI MITRA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dilirik Bank Indone-
sia sebagai mitra dalam penelitian berbagai sektor, termasuk juga 
memaksimalkan pelaksanaan kerjasama yang sudah terjalin berupa 
survey terkait perekonomian. Hal ini disampaikan Deputi Direktur 
Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali, M.Setyawan 
Santoso dalam pertemuan bersama Wakil Rektor III Undiksha, Prof. 
Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., Kamis (9/1/2020).
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REKTOR UNDIKSHA AJAK DOSEN MAGISTER KEJAR 
KUALIFIKASI DOKTOR

Belasan dosen Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) 
mendapat penghargaan atas keberhasilannya menyelesaikan pen-
didikan doktor. Sepak terjang dosen berbagai program studi itu di-
harapkan bisa diikuti oleh dosen yang masih berkualifikasi magister 
sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing universitas. Demikian 
disampaikan Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd usai 
apel memperingati Dies Natalis ke-27, Selasa (14/1/2020). 

UNDIKSHA RAYAKAN DIES NATALIS KE-27

Universitas Pendidikan Ganesha merayakan Dies Natalis ke-27. 
Pembukaannya berlangsung 8 Januari dan puncaknya 16 Januari 
2020. Melalui momentum ini, civitas akademika diajak bersinergi 
dalam harmoni untuk mewujudkan Undiksha semakin unggul.

WUJUDKAN GENERASI UNGGUL, UNDIKSHA TERUS 
DORONG MAHASISWA ASAH SOFT SKILL

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelar sosialisasi 
tentang soft skill terhadap mahasiswa, Kamis (9/1/2020). Sosialisasi 
yang berlangsung di Ruang Ganesha III Rektorat menghadirkan nara-
sumber Direktur Kemahasiswaan periode 2015-2019, Didin Wahidin. 
Dijelaskan soft skill sangat penting untuk menghadapi persaingan 
di dunia kerja yang semakin ketat, terutama di era revolusi industri 
4.0. Oleh sebab itu, perguruan tinggi, termasuk Undiksha diharapkan 
bisa memberikan perhatian serius. Mahasiswa perlu diarahkan pada 
aspek problem solving, leadership, teamwork dan sebagainya. 

UNDIKSHA KUATKAN “LEADERSHIP” DAN “AGILE 
MANAGEMENT”

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus berupaya 
meningkatkan kualitas tata kelola lembaga. Salah satu strategi yang 
digulirkan berupa penguatan leadership dan agile management. Hal 
tersebut diwujudkan melalui workshop, Rabu (26/2/2020). 
Workshop yang berlangsung di Ruang  Ganesha III Rektorat ini 
menghadirkan narasumber Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc. ES.,Ph.D 
sebagai Komisi Utama PT. ITS Tekno Sains dan Amin Leiman sebagai 
Consultant Agile Management (USA). Pesertanya tidak hanya dosen 
Undiksha, tetapi juga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. 
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FEBRUARI 2020

UNDIKSHA JADI TUAN RUMAH RAPAT FORUM LP-
PM-ALPTKNI 

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dipercaya sebagai tuan 
rumah rapat Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
Negeri Indonesia (LPPM-ALPTKNI) pada, 22-24 Februari 2020. 
Forum ini diharapkan dapat merumuskan program yang mampu 
menjawab persoalan dalam bidang pendidikan. 

UNDIKSHA BERANGKATKAN 7 MAHASISWA PKL-LUAR 
NEGERI

Universitas Pendidikan Ganesha kembali memberangkatkan ma-
hasiswa mengikuti Program Praktek Kerja Lapangan Luar Negeri 
(PKL-LN). Mengawali tahun 2020 ini, 7 mahasiswa sudah siap dib-
erangkatkan. Pelepasan peserta program ini dilakukan Wakil Rektor 
I Undiksha, Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.TI., didampingi Ketua 
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) 
Undiksha, Prof. Dr. A.A.I.N. Marhaeni, M.A., Selasa (26/2/2020). Dari 
mahasiswa itu, lima orang diberangkatkan ke Hoa Sen University 
Vietnam, terdiri dari Gede Jessy Ferianto, Anak Agung Adi Wiryya 
Putra, akan I Made Zenith Satrya Wibawa. Sedangkan, 2 mahasiswa 
dari Program Studi Akuntansi, Ni Wayan Diah Wiradnyani dan Putu 
Indah Sonia Dewi, di Vietnam. Sementara itu, untuk Malaysia, terdiri 
dari Gusti Ayu Triana Indra Lestari dan Adelia Dwinda Putri. Maha-
siswa prodi Akuntansi ini mengikuti pendidikan di Politeknik Tuanku 
Sultanah Bahiyah selama 1 bulan. 

UNDIKSHA TERIMA MAHASISWA PRANCIS

Universitas Pendidikan Ganesha kembali menerima empat ma-
hasiswa dari Universite de La Rochelle (ULR), Perancis yang akan 
mengenyam pendidikan selama enam bulan. Mahasiswa asing ini 
diterima secara resmi dalam gelaran acara yang dilaksanakan di 
Ruang Ganesha II Rektorat Undiksha, Senin (24/02/2020).
Program yang telah terlaksana sejak tahun 2014 ini merupakan tin-
dak lanjut kerjasama antara Undiksha dengan ULR. Setiap tahunnya 
terdapat beberapa mahasiswa yang datang untuk mengenyam pen-
didikan dengan skema credit earning. Mereka mengambil perkuliah-
an pada beberapa program studi.

UNDIKSHA LUNCURKAN NASKAH AKADEMIK PRO-
GRAM INTERNATIONALIZATION AT HOME

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah mencanang-
kan program internationazation sejak tahun 2019. Menyukseskan 
program tersebut, telah disiapkan naska akademik. Naskah itu telah 
diserahkan tim kepada Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, 
M.Pd di Ruang Ganesha II Rektorat, Kamis (27/2/2020). Naskah aka-
demik itu disusun pada tahun 2019, yang didalamnya mengakomodir 
ide dan gagasan anggota tim maupun masukan dari luar. Naskah 
tersebut berisi tentang indikator dan target capaian dalam pelaksa-
naan program.
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REKTOR UNDIKSHA KEMBALI BERIKAN PENGHAR-
GAAN JURNAL TERAKREDITASI SINTA

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., Senin 
(10/2/2020) kembali memberikan penghargaan untuk 25 Jurnal yang 
telah terakreditasi Sinta (Science and Technology Index). Jurnal 
tersebut terdiri diri berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu pendiidkan, 
sains, humaniora, ilmu sosial, ekonomi dan teknologi.
Melalui peningkatan publikasi jurnal terindeks Sinta akan mampu 
mendukung perankingan Undiksha, baik tingkat nasional maupun 
internasional. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memicu 
semangat dosen-dosen lainnya untuk meningkatkan publikasinya.

DIREKTUR BELMAWA MINTA CPNS BERINOVASI

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP memberikan 
materi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen Univer-
sitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang mengikuti Latihan 
Dasar (Latsar) di Kampus Jinengdalem, Kabupaten Buleleng, Sabtu 
(15/2/2020). Pejabat pusat ini meminta para dosen muda itu untuk 
berinovasi, mampu mewujudkan kampus merdeka dan merdeka 
belajar.

KUNJUNGI UNDIKSHA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
STUDI PENDIRIAN FK

Universitas Pendidikan Ganesha menerima kunjungan dari Universi-
tas Negeri Malang. Selasa (11/2/2020). Kunjungan tersebut dimak-
sudkan untuk studi banding terkait pendirian Fakultas Kedokteran. 
Rombongan diterima Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, 
M.Pd didampingi wakil rektor dan jajaran pimpinan FK. 

BERI PENGARAHAN, WAREK II UNDIKSHA MINTA 
PEGAWAI TINGKATKAN KUALITAS KERJA

Pegawai kontrak di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) diberikan arahan oleh Wakil Rektor II, Prof. Dr. I Wayan 
Lasmawan, M.Pd, Senin (10/2/2020). Seluruhnya diminta untuk 
meningkatkan kualitas kerja sehingga mampu meningkatkan daya 
saing lembaga. Pada pertemuan yang juga sekaligus penandatangan 
kontrak kerja, juga ditegaskan berbagai upaya telah dilakukan jajaran 
pimpinan Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 
kontrak. Di luar gaji pokok, juga ada gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya 
(THR), remunerasi dan Key Performance Index (KPI) walaupun tidak 
banyak.
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UNDIKSHA IKUTI PENGHIJAUAN DI PANGKUNG PARUK

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) turut berpartisipasi da-
lam kegiatan penghijauan hutan di kawasan Desa Pangkung Paruk, 
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Kamis (6/2/2020). Program 
penyelamatan lingkungan ini dilaksanakan Pemkab Buleleng yang 
juga bekerjasama dengan TNI dan Polri. Program ini sejalan dengan 
falsafah Tri Hita Karana yang menjadi landasan mewujudkan visi 
Undiksha menjadi universitas unggul di Asia pada tahun 2045. 

CAPEU 2020 MEETING, UNDIKSHA DIDAPUK MENJADI 
TUAN RUMAH

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) didapuk menjadi host 
penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan CAPEU (Consortium Asia 
Pacific Education Universities), sebuah forum universitas Pendi-
dikan di seantero Asia Pasific berkumpul. Gelaran the 4th Annual 
General Meeting (AGM) CAPEU ini digelar di Inna Grand Kuta, Selasa 
(4/2/2020).
Konsorsium ini diikuti 20 institusi pendidikan tinggi di negara-negara 
Asia Pasifik yang berkomitmen untuk mempromosikan, melibatkan 
dan mengintegrasikan ide, temuan, best-practice, penelitian, pub-
likasi, dan pengembangan masyarakat dengan fokus pada bidang 
Pendidikan. 

MARET 2020

ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA, UNDIKSHA 
TERAPKAN KULIAH ONLINE

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengambil langkah un-
tuk mencegah penyebaran Covid- 19 (virus corona). Rektor, Prof. Dr. 
I Nyoman Jampel, M.Pd mengeluarkan intruksi pelaksanaan kuliah 
secara online mulai 16 Maret 2020 sampai 30 April 2020. Hal terse-
but telah dibahas melalui rapat pimpinan diperluas yang berlangsung 
di Ruang Ganesha I Rektorat, Sabtu (14/3/2020).

DIREKTUR BELMAWA MINTA CPNS BERINOVASI

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP memberikan 
materi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen Univer-
sitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang mengikuti Latihan 
Dasar (Latsar) di Kampus Jinengdalem, Kabupaten Buleleng, Sabtu 
(15/2/2020). Pejabat pusat ini meminta para dosen muda itu untuk 
berinovasi, mampu mewujudkan kampus merdeka dan merdeka 
belajar.
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UNDIKSHA DIPERCAYA MENJADI TEMPAT SOSIALISA-
SI LPS

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menjadi salah satu 
tempat sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka 
memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menerima aspirasi 
masyarakat oleh anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali, I Gusti Agung 
Rai Wirajaya. Kegiatan yang diikuti seratusan peserta ini berlangsung 
di Ruang Ganesha III Rektorat, Kamis (12/3/2020).didikan dengan 
skema credit earning. Mereka mengambil perkuliahan pada beberapa 
program studi.

SEMINAR, IKA UNDIKSHA KOMITMEN DUKUNG KEBI-
JAKAN MERDEKA BELAJAR

Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Ganesha (IKA-Undiksha) 
berkomitmen untuk turut menyukseskan kebijakan merdeka belajar, 
kampus merdeka dan guru penggerak yang digulirkan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai upaya 
penyamaan komitmen, telah didukung dengan pelaksanaan seminar, 
Jumat (13/3/2020). Kegiatan ini sekaligus dirangkaian dengan pemi-
lihan pengurus IKA periode 2020-2024.

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, UNDIKSHA DAN 
BPIP JALIN KERJASAMA

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd menandatangani 
MoU dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Acara 
yang juga diikuti Rektor LPTK se-Indonesia ini mengajak LPTK untuk 
turut serta dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat 
akademik maupun masyarakat umum melalui Pendidikan formal 
maupun non-formal.

UNDIKSHA HADIRI UNDANGAN DI SMA PRADITA DIR-
GANTARA

Wakil Rektor I Undiksha, Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.TI., mewakili 
Rektor mengunjungi SMA Pradita Dirgantara di Kabupaten Boyolali, 
Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). Kunjungan tersebut untuk men-
jawab undangan Istri Panglima TNI, Hadi Tjahyanto. Pada kesempa-
tan yang sangat baik tersebut, diisi diskusi yang juga diikuti rektor 
dari perguruan tinggi lain terkait pendidikan Indonesia ke depan 
dalam rangka menghasilkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju.
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UNDIKSHA GENJOT PENELITIAN INOVATIF

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mendorong dosen untuk 
menghasilkan penelitian inovatif. Hal tersebut sebagai strategi untuk 
bisa lolos dalam program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 
(PPBT). “Kami mendorong bagaimana penelitian ini inovatif,” ungkap 
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Un-
diksha, Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.,Jumat (28/2/2020). 

UNDIKSHA RANCANG PROGRAM KEMAHASISWAAN 
BERBASIS KAMPUS MERDEKA

Implementasi kebijakan kampus merdeka yang dikeluarkan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terus mendapat per-
hatian serius dari jajaran pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha). Kebijakan itu ditindaklanjuti sampai tataran pelaksanaan 
kegiatan kemahasiswaan, yang dirumuskan, Selasa (10/3/2020).

TERIMA KUNJUNGAN IST AKPRIND YOGYAKARTA, 
UNDIKSHA BAHAS KERJASAMA P2M

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendi-
dikan Ganesha (Undiksha) menerima kunjungan dari Institut Sains 
dan Teknologi (IST) Akprind Yogyakarta, Jumat (28/2/2020). Dari 
hal tersebut, dibahas kerjasama pelaksanaan program. “Tujuannya 
untuk berkunjung untuk menjalin kerjasama sesama LPPM,” ungkap 
Ketua LPPM Undiksha, Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.

APRIL 2020

PANDEMI COVID-19,  UNDIKSHA BERIKAN BANTUAN 
KEPADA MAHASISWA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelontorkan bantu-
an sembako untuk mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19. 
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Rektor III 
Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., didampingi jajarannya, 
Rabu (29/4/2020).
Mahasiswa yang menerima bantuan kali ini sebanyak 155 orang 
yang berasal dari seluruh fakultas. Mahasiswa berbagai program 
studi ini tidak hanya berasal dari Bali, namun juga luar Bali yang 
tidak bisa kembali ke kampung halaman. Penggelontoran bantuan ini 
diawali dengan pendataan, sehingga penyalurannya tepat sasaran.
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UNDIKSHA SERAHKAN MASKER KE KODIM 1609/
BULELENG

Gerakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) untuk men-
gantipasi penyebaran Covid-19 terus berlanjut. Hal tersebut kembali 
ditunjukkan dengan menyumbangkan dua ribu masker dan hand 
sanitizer kepada Kodim 1609/Buleleng. Penyerahannya dilakukan 
Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., kepada Dandim, 
Letkol Inf Muhammad Windra Lisrianto, Selasa (14/4/2020) usai aca-
ra penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

UNDIKSHA BAGIKAN MASKER KE WARGA KOTA 
SINGARAJA

Upaya Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dalam men-
dukung pencegahan Covid-19 tidak hanya ditunjukkan dengan 
menyumbang Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis di 
Kabupaten Buleleng. Namun juga melalui pembagian masker kepada 
warga yang beraktivitas di pasar sekitar Kota Singaraja, Minggu 
(12/4/2020).
Kegiatan yang berlangsung pagi dipimpin Wakil Rektor III Undiksha, 
Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd, didampingi Bagian Kemahasiswa 
dan Humas. Kegiatan ini mendapat dukungan dari mahasiswa yang 
tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa 
(BEM-REMA), program Bidikmisi dan program Afirmasi.

UNDIKSHA GELAR SELEKSI PILMAPRES 2020 
MELALUI DARING

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan langkah Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha) untuk melakukan seleksi Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi (Pilrmapres) tahun 2020. Di tengah penera-
pan social distancing, tahapan seleksi mulai dari pendaftaran hingga 
presentasi karya tulis ilmiah peserta dilangsungkan melalui dalam 
jaringan. 

UNDIKSHA SIAPKAN PLP BERBASIS DARING

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 
Universitas Pendidikan Ganesha (LPPPM-Undiksha) menggelar 
rapat koordinasi terkait pelaksanaan program Pengenalan Lapangan 
Persekolahan (PLP) tahun 2020, Rabu (20/5/2020). Di tengah situasi 
yang masih masih diselimuti Covid-19, pelaksanaan program tahu-
nan itu disiapkan mode baru, yaitu berbasis daring.

MEI 2020
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UNDIKSHA-KODIM 1609/BULELENG BERSINERGI SAL-
URKAN BANTUAN WASTAFEL

Sinergi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan Kodim 
1609/Buleleng untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan penye-
baran Covid-19 di masyarakat terus berlanjut. Hal tersebut ditunjuk-
kan dengan penggelontoran bantuan berupa wastafel di Pasar Desa 
Bebetin dan Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, 
Sabtu (16/5/2020).

REKTOR UNDIKSHA LANTIK KETUA DAN SEKRETARIS 
LPPM DAN LPPPM 

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. Dr. I 
Nyoman Jampel, M.Pd., melantik Ketua dan Sekretaris Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga 
Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) peri-
ode tahun 2020-2024, Selasa (23/6/2020).
Sesuai dengan surat keputusan, jabatan Ketua LPPM kembali diper-
cayakan kepada Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si., yang sudah 
sempat menjabat pada periode sebelumnya. Sedangkan Sekretaris 
dijabat Dr. I Made Sugiarta, M.Si. Sementara itu Ketua LPPPM diper-
cayakan kepada Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd., yang sebelumnya 
menjabat sebagai sekretaris LPPPM. Sedangkan jabatan sekretar-
is dipercayakan kepada Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd., 
M.Kes., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Pengem-
bangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM) Undiksha.

UNDIKSHA SERAHKAN SK PNS

Sebanyak 39 dosen Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) 
yang lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 
menerima Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK-PNS), Jumat 
(19/6/2020). Penyerahannya dilakukan langsung Rektor Undiksha, 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd, di Ruang Ganesha III Rektorat. Para 
dosen muda ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan. 

UNDIKSHA TERIMA BEASISWA BANK INDONESIA

Puluhan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) 
mendapat beasiswa dari Bank Indonesia. Penyerahannya secara 
simbolis oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno 
Nugroho kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan 
Hubungan Masyarakat Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., 
berlangsung, Kamis (25/6/2020).

JUNI 2020
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PANDEMI COVID-19: UNDIKSHA BERBAGI 
DI KINTAMANI

Gerakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) berbagi terha-
dap warga yang terdampak pandemi Covid-19 terus berlanjut. Aksi 
sosial ini tidak hanya menyasar warga di Kabupaten Buleleng, namun 
juga Kabupaten Bangli. Bantuan yang disalurkan berupa puluhan 
sembako, Minggu (14/6/2020). 

UNDIKSHA GENJOT MAHASISWA LOLOS PHP2D

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelar workshop 
Program Holistik Pengembangan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) 
tahun 2020 melalui Dalam Jaringan (Daring), Selasa (9/6/2020). 
Melalui kegiatan itu, mahasiswa yang menjadi peserta didorong 
untuk mempersiapkan proposal secara matang sehingga mampu 
lolos ke pusat. 

UNDIKSHA BERBAGI: SASAR TIGA DESA, SALURKAN 
SEMBAKO 

Gerakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) berbagi 
terhadap warga yang terdampak pandemi Covid-19 terus berlan-
jut. Minggu (7/6/2020), kembali disalurkan bantuan sembako yang 
menyasar sejumlah warga di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, 
Desa Kayuputih dan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten 
Buleleng.

REKTOR UNDIKSHA LANTIK DEKAN FE

Rektor Univiersitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. Dr. I 
Nyoman Jampel, M.Pd., melantik Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.,Ak.,M.
Si., sebagai dekan Fakultas Ekonomi (FE) periode 2020-2024, Jumat 
(5/6/2020). Pelantikan ini berbeda dari biasanya, yaitu mengede-
pankan protokol pencegahan Covid-19.
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JULI 2020

UNDIKSHA USULKAN PEMBANGUNAN 
LABORATORIUM RISET TERINTEGRASI

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus melakukan pening-
katan sarana-prasana untuk mendukung pembelajaran. Universitas 
negeri terbesar di Bali Utara ini telah merancang laboratorium riset 
terintegrasi. Pembangunannya diusulkan ke Pemerintah Kabupaten 
Buleleng. Hal ini dipresentasikan di Badan Penelitian, Pembangunan 
dan Inovasi Daerah Buleleng, Rabu (29/7/2020).

SOSIALISASI PEMBANGUNAN RUSUN UNDIKSHA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mendapatkan bantu-
an anggaran pembangunan rumah susun di Kelurahan Kaliuntu, 
Singaraja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR). Pembangunan tahap pertama yang segera dilaksanakan 
disosialisasikan kepada pihak terkait, Kamis (23/7/2020).

UNDIKSHA BERIKAN PENGHARGAAN BAGI 
MAHASISWA DAN DOSEN BERPRESTASI

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memberikan peng-
hargaan kepada seratusan mahasiswa dan belasan dosen, Jumat 
(24/7/2020). Penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas prestasi 
bidang minat, bakat dan penalaran  di tingkat nasional dan internasi-
onal yang diraih pada tahun 2019.

UNDIKSHA SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS TATA 
KELOLA KEUANGAN

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) turut serta dalam rapat 
koordinasi percepatan pelaksanaan belanja kementerian/lemba-
ga tahun 2020 yang berlangsung melalui dalam jaringan, Jumat 
(24/7/2020).  Undiksha melakukan refocusing program dan alokasi 
anggaran, khususnya pada pos perjalanan dan belanja operasional 
seperti konsumsi, dialihkan pada program bantuan quota Internet 
pada mahasiswa, dan pembiayaan KKN dan PPK berbasis digital. Se-
lain itu ada pula penyesuaian beberapa program dan kegiatan tidak 
dapat dilakukan, seperti perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri 
serta workshop, yang dialihkan dan digunakan untuk penguatan 
klasterisasi perguruan tinggi dan Sistem Informasi Pemeringkatan 
Kemahasiswaan. 
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UNDIKSHA INTENSIFKAN PENDAMPINGAN 
RE-AKREDITASI JURNAL

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus berupaya mening-
katkan status jurnal, khususnya yang terindeks SINTA (Science and 
Technology Index). Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan 
mengintensifkan pendampingan re-akreditasi, seperti halnya, Rabu 
(15/7/2020).

UNDIKSHA BERIKAN PENGHARGAAN UNTUK 
PILMAPRES UNDIKSHA TAHUN 2020

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memberikan peng-
hargaan kepada 12 mahasiswa yang ikut dalam seleksi Pemilihan 
Mahasiswa Berprestasi (Pilpmapres) tingkat universitas, Jumat 
(3/7/2020). Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. I 
Wayan Suastra, M.Pd di Ruang Ganesha III Rektorat.

UNDIKSHA AJAK MASYARAKAT BERGERAK BERSAMA 
LAWAN NARKOBA

Universitas Pendidikan Ganesha sebagai universitas terbesar di Bali 
Utara memiliki sekitar 13.000 mahasiswa. Sebagai institusi pen-
didikan, Undiksha ikut memberikan perhatian terhadap ancaman nar-
koba bagi masyarakat dengan mengadakan Webinar dengan tema 
“Undiksha Bergerak Bersama Lawan Narkoba”, Selasa (13/7/2020). 
Dalam kesempatan ini dihadirkan dua narasumber, yaitu Wakil Bupati 
Kabupaten Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG. dan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, AKBP Gede Astawa, S.H., 
M.H.

UTBK-SBMPTN UNDIKSHA DIAPRESIASI

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) tahun 2020 di Universitas 
Pendidikan Ganesha mendapat apresiasi dari Bupati Buleleng, Putu 
Agus Suradnyana, S.T saat melakukan pemantauan yang didampingi 
Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG dan Sekda Bule-
leng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd, Kamis (9/7/2020). Selain itu juga ada 
dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, 
Umar Ibnu Alkhatab, S.Sos., M.Si. Apresiasi tersebut tidak lepas dari 
penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selaku salah 
satu pelaksana UTBK.
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AGUSTUS 2020

31 MAHASISWA UNDIKSHA IKUTI VEIC

Sebanyak 31 mahasiswa Undiksha telah mengikuti kegiatran Virtual 
English Immersion Camp, yang diselenggarakan dari tanggal 18 - 31 
Agustus 2020. Kegiatan yang mengambil tema “Into the Wild” ini ber-
langsung secara daring yang merupakan kerjasama antara Undiksha 
dengan International Center for English Excellence (ICEE) dan diikuti 
juga mahasiswa dari UKSW Salatiga, Politeknik Negeri Samarinda 
dan Politani Samarinda.

PERINGATI HARI KEMERDEKAAN RI, UKM MENWA 
UNDIKSHA BAGIKAN MASKER

Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (UKM-Menwa) 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memperingati Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan cara berbeda. Di 
tengah pandemi Covid-19, organisasi kemahasiswaan ini mengi-
si dengan masker dan bendera untuk masyarakat umum, Minggu 
(16/8/2020).

DUKUNG TATA KELOLA KEUANGAN, UNDIKSHA 
PERKUAT SPI

Universitas Pendidkan Ganesha (Undiksha) menyelenggarakan 
desiminasi penguatan kapasitas Satuan Pengawas Internal (SPI), 
Selasa (11/8/2020). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Puri Saron, 
Singaraja ini  menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini juga diikuti 
Bagian Keuangan Undiksha.

PPG DALJAB TAHAP I DI UNDIKSHA, GURU 
DIHARAPKAN SEMAKIN PROFESIONAL

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) melaksanakan pro-
gram Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG-Daljab) tahap 
I tahun 2020. Program nasional ini diikuti 457 peserta yang beras-
al dari enam provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa 
Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan 
Selatan. Para guru ini mengikuti orientasi awal secara daring, Jumat 
(7/8/2020).
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HUT KE-11, UKM CATUR UNDIKSHA GULIRKAN 
PROGRAM BEDAH DAPUR

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Catur Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) merayakan ulang tahun ke-11. Di tengah pandemi 
Covid-19, rangkaian kegiatannya dikemas berbeda. UKM ini mengis-
inya dengan bakti sosial berupa bedah dapur salah satu warga di 
Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, 
Jero Nyoman Suardana.

UNDIKSHA DAN BNN BULELENG JALIN KERJASAMA

Universitas Pendidikan Ganesha berkomitmen untuk mendukung 
pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di 
masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui kerjasama dengan 
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng. Penandatan-
gannya berlangsung di Ruang Ganesha I Rektorat, Selasa (4/8/2020). 

REKTOR UNDIKSHA LANTIK WAKIL DEKAN FE

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., melantik Wakil 
Dekan Fakultas Ekonomi periode 2020-2024 di Ruang Ganesha III 
Rektorat, Jumat (7/8/2020). Wakil Dekan Bidang Akademik dijabat 
Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum 
dan Keuangan dijabat Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E.,Ak.,M.Si, dan 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dijabat Gede Putu 
Agus Jana Susila, S.E.,MBA.

KMHD UNDIKSHA PERINGATI HUT KE-24 

Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) Yowana Brahma Vidya 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah menginjak usia 
24 tahun. Di tengah usia yang dewasa, organisasi kemahasiswaan 
ini diharapkan semakin dapat berkontribusi, khususnya bagi umat 
Hindu dan sumber daya manusianya semakin kreatif. “Ini usia yang 
sudah dewasa, semoga dapat lebih banyak kontribusi terhadap 
umat di Bali, dan lebih kritis dalam menghadapi berbagai persoalan 
di masyarakat, lebih kreatif,” ungkap Wakil Rektor Bidang Kema-
hasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksha, Prof. Dr. 
I Wayan Suastra, M.Pd.,saat menutup rangkaian hari ulang tahun, 
Kamis (6/8/2020).  
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UNDIKSHA REKRUT “STUDENT EMPLOYMENT”

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memberikan kesem-
patan untuk mahasiswa mengenal dunia kerja sebagai upaya untuk 
meningkatkan keterampilan dan daya saing. Hal tersebut ditunjukkan 
melalui program student employment.
Pada program ini, terdapat 12 mahasiswa yang lolos seleksi. Jum-
lahnya sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan bagian 
Sumber Daya Manusia (SDM) Undiksha. Mahasiswa ini mendapat tu-
gas yang tersebar di bagian keuangan, bagian keolahragaan, bagian 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan bagian kehumasan.

UNDIKSHA TANDATANGANI MOU “TRIPLE HELIX”

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) melakukan penandatan-
ganan nota kesepahaman kemitraan triple helix untuk pengem-
bangan agrikultur/ketahanan pangan di Bali, Senin (3/8/2020). 
Penandatanganan yang berlangsung di Jaya Sabha Kantor Gubernur 
Bali, Denpasar ini dilakukan dengan Kementerian PPN/Bappenas, 
Pemerintah Kabupaten Buleleng, Trade and Investment Queensland, 
dan Central Queensland University.

SEPTEMBER 2020

PULUHAN PELAMAR CPNS IKUTI CBT DI UNDIKSHA

Puluhan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 
2019 mengikuti Computer Based Test (CBT) di Universitas Pendi-
dikan Ganesha (Undiksha), Selasa (29/9/2020). Tes ini merupakan 
salah satu tahapan pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

OMBUDSMAN APRESIASI PELAKSANAAN SKB CPNS 
DI UNDIKSHA

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil 
(SKB-CPNS) tahun anggaran 2019 di Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha) dipantau Ketua Ombudsman  Republik Indonesia 
Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Rabu (23/9/2020). Pelaksanaan 
seleksi ini diapreasiasi karena sudah berjalan baik.
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PKKMB UNDIKSHA 2020 DIIKUTI  2.778 CALON 
MAHASISWA BARU

Sebanyak 2.778 mahasiswa baru Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Maha-
siswa Baru (PKKMB), Rabu (9/9/2020). Kegiatan ini berlangsung 
secara virtual. Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan dengan sistem 
daring, dengan mengundang narasumber-narasumber baik dari 
luarUndiksha, yaitu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
(Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 
Prof. Aris Junaidi, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., Wakil Ketua KPK masa 
bhakti 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Kes-
dam IX/Udayana, Brigjen TNI Candra Wijaya, Kepala BNN Kabupaten 
Buleleng, AKBP I Gede Astawa, S.H.,M.H, Ketua Nasional Konsorsi-
um Riset dan Inovasi Tentang Covid-19, Prof. dr. Ali Gufron Mukti, 
M.Sc.,Ph.D., dan Akademisi Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. 
Sundani Nurono Suwandhi, M.Si.,Apt. Selain narasumber itu, dalam 
PKKMB ini juga terdapat materi dari pimpinan Undiksha. 

OKTOBER 2020

UNDIKSHA GELAR WEBINAR HARI SUMPAH PEMUDA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memperingati hari 
Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020). Peringatan dilakukan dengan 
cara berbeda dari sebelumnya, yaitu tidak lagi dengan apel, namun 
diisi dengan webinar. Acara ini menghadirkan Koordinator Staf 
Khusus Presiden Republik Indonesia, Dr. AAGN Ari Dwipayana, M.A., 
sebagai narasumber.

UNDIKSHA DAN UNIVERSITAS JEMBER JALIN 
KERJASAMA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menjalin kerjasama 
dengan Universitas Jember dalam pelaksanaan program Pertukaran 
Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Te-
knologi Informasi (Permata-Sakti) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Penandatanganan kerjasamanya berlangsung, Selasa (27/10/2020).
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UNDIKSHA DIPERCAYA SURVEI IKM “SI POLENG 
NGAYAH”

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dipercaya oleh Polres 
Buleleng untuk terlibat dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) terhadap program pelayanan andalan, yaitu Sistem Informasi 
Polisi Buleleng Ngayah (Si Poleng Ngayah). Hasil survei yang dimulai 
sejak Juli tersebut dipaparkan di Ruang Command Center Polres 
Buleleng, Kamis (22/10/2020), dipimpin langsung Rektor Undiksha, 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd, yang didampingi oleh tim. Hasilnya, 
sistem yang baru digagas itu masuk kategori sangat baik dengan 
skor 84,04.

UNDIKSHA BERBAGI, SALURKAN SEMBAKO SAMBIL 
BERSEPEDA KELILING BALI

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) kembali melaksanakan 
kegiatan berbagi kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. 
Aksi sosial tersebut dirangkaikan dengan bersepeda keliling Bali 
yang digawangi Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa 
(UKM-Menwa). Aksi ini berlangsung pada 24 dan 25 Oktober 2020.

UNDIKSHA GELAR SENARI KE-7

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menyelenggarakan 
Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) ke-7, Selasa (20/10/2020). 
Seminar yang dinaungi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) ini sebagai media diseminasi hasil peneli-
tian kritis dan inovatif. Seminar yang berlangsung secara virtual 
ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dewi Padmo, M.A.,Ph.D., 
dari Universitas Terbuka dan Prof. Glykeria Fragkiadaki, Ph.D., dari 
Monash University, Australia.

PENGURUS IKA PERIODE 2020-2023 DILANTIK

Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undiksha) periode 2020-2023 berlangsung, 
Selasa (27/10/2020). Pengurus baru ini menyatakan komitmen 
untuk mendukung pelaksanaan program yang digulirkan almama-
ter, terutama berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.
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HINGGA TRIWULAN III, KINERJA UNDIKSHA 
DIAPRESIASI DENWAS

Capaian kinerja Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sampai 
triwulan III tahun anggaran 2020 menunjukkan trend positif. Hal 
tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Pengawas (Denwas) dalam 
rapat evaluasi, Kamis (1/10/2020).

UNDIKSHA TERIMA HASIL UADIT KEUANGAN TAHUN 
2019

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mendapat opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2019 dari 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Raihan 
opini tersebut merupakan kali keempat secara beruntun. Hal ini 
terungkap saat penyerahan laporan hasil audit beserta laporan 
keuangan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Undiksha kepada 
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi, Keuangan dan Sum-
ber Daya Manusia (PAK-SDM), Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., 
selaku Direktur Keuangan Badan Layanan Umum dan selanjutnya 
diserahkan kepada Rektor, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., Rabu 
(21/10/2020).

PROGRAM PERMATA SAKTI, UNDIKSHA TERIMA 170 
MAHASISWA

Pandemi Covid-19 telah merubah semua tatanan proses pembelaja-
ran, salah satunya pelaksanaan Program PERMATA SAKTI (Pertu-
karan Mahasiswa Tanah Air Nusantara – Sistem Alih Kredit dengan 
Teknologi Informasi) tahun 2020. Program yang semula dilakukan 
secara sit-in di lokasi perguruan tinggi penerima, kini menjadi dalam 
jaringan (full daring). Termasuk di Universitas Pendidikan Ganesha. 
Perguruan tinggi yang masuk sebagai salah satu Lembaga Pendi-
dikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia ini menerima 170 
mahasiswa dari 22 PTN di Indonesia.  Selain itu, Undiksha juga 
mengirimkan 70 mahasiswa dari 18 Program Studi ke 12 universitas 
berbeda di wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Penyambutan dan 
Pelepasan Peserta berlangsung secara daring, Senin (5/10/2020).
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UNDIKSHA DORONG MAHASISWA TURUT 
KEMBANGKAN POTENSI DESA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mendorong mahasiswa 
turut berpartisipasi dalam pengembangan potensi yang dimiliki desa. 
Hal tersebut salah satunya ditunjukkan melalui Program Holistik 
Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). Demikian disam-
paikan Wakil Rektor Undiksha Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan 
Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., saat meng-
hadiri kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 
Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa 
(UKM-PKIM) di Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Minggu 
(29/11/2020).

UNDIKSHA GELAR PRA-RAKORBANG, BAHAS 
PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelar pra rapat 
koordinasi pembangunan (Rakorbang) tahun 2021 dan 2022, di Kuta, 
Kabupaten Badung, Sabtu (21/11/2020) dan Minggu (22/11/2020). 
Program yang dirumuskan berkaitan dengan bidang akademik dan 
kerjasama serta bidang kemahasiswaan yang selanjutnya disam-
paikan pada rapat koordinasi pembangunan pada Desember 2020.

UNDIKSHA GELAR WISUDA LURING DAN DARING

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelar wisuda 
ke-LXIII untuk periode November, Sabtu (28/11/2020). Wisuda ini 
kembali berlangsung melalui luar jaringan (luring) dan dalam jarin-
gan (daring). 
Pada wisuda kali ini mempersembahkan sejumlah 450 orang lulusan 
dari berbagai Fakultas dan Pascasarjana, yaitu Fakultas Bahasa dan 
Seni, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan Pascasarjana. Wisudawan terdiri 
dari 1 orang dari jenjang Pendidikan Doktor, 124 orang dari jenjang 
Pendidikan Magister, 307 orang dari jenjang Pendidikan Sarjana, dan 
18 orang dari jenjang Pendidikan Ahli Madya.

UNDIKSHA TERIMA BANTUAN BEASISWA DARI BRI 
CABANG SINGARAJA

Universitas Pendidikan Ganesha menerima bantuan Bina Lingkun-
gan Beasiswa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Singaraja sebesar Rp 75 juta. Bantuan yang disalurkan kepada 15 
mahasiswa ini secara secara simbolis diterima oleh Rektor Un-
diksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. didampingi Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Prof. 
Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., Jumat (27/11/2020). Penyerahannya 
dilakukan langsung Pemimpin Cabang BRI Singaraja, Yogie Harris 
Nainggolan, di ruang kerja Rektor Undiksha. 

NOVEMBER 2020
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UNDIKSHA PERKUAT SOFTSKILL MAHASISWA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus menguatkan 
kemampuan softskill mahasiswa. Hal tersebut sebagai upaya untuk 
meningkatkan daya saing. “Bagaimana mahasiswa dapat mengem-
bangkan bentuk-bentuk kompetensi dalam bentuk sofskill, bagaima-
na mahasiswa berkerjasama, berkolaborasi atau yang lain,” ucap 
Wakil Rektor Undiksha Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubun-
gan Masyarakat, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., saat membuka 
webinar, Jumat (20/11/2020).

DIKLAT KEPSEK, REKTOR UNDIKSHA AJAK 
SUKSESKAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepala Sekolah di Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undiksha) masih berlanjut. Para peserta tidak 
hanya menyimak materi berkaitan dengan manajemen sekolah 
dari para pengajar, namun juga tentang kebijakan merdeka belajar 
yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. Materi ini dipaparkan Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd., Senin (16/11/2020).

UNDIKSHA DAN IAHN-TP PALANGKA RAYA JALIN 
KERJASAMA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menjalin kerjasama den-
gan Institut Agama Hindu Negeri  Tampung Penyang (IAHN-TP) Pa-
langka Raya. Penandatanganan nota kesepahamannya berlangsung 
di Rektorat Undiksha, Kamis (19/11/2020). Kerjasama ini berkaitan 
dengan bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

UNDIKSHA GENJOT PENGEMBANGAN KARIR 
MAHASISWA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) melalui Unit Pelaksana 
Teknis  Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPT-PKKM) terus 
melakukan upaya dalam mengembangkan karir mahasiswa. Salah 
satunya melalui peningkatan pengetahuan yang dibagikan melalui 
webinar. Seperti yang berlangsung, Selasa (17/11/2020).
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UNDIKSHA JADI TUAN RUMAH RAPAT FORUM LP-
PM-ALPTKNI 

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dipercaya sebagai tuan 
rumah rapat Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
Negeri Indonesia (LPPM-ALPTKNI) pada, 22-24 Februari 2020. 
Forum ini diharapkan dapat merumuskan program yang mampu 
menjawab persoalan dalam bidang pendidikan. 

UNDIKSHA LAUNCHING PLATFORM “
PLAZA UNDIKSHA”

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memberikan perhatian 
serius terhadap pengembangan kewirausahaan civitas akademika. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan mempersiapkan “Plaza Undiksha”, 
sebuah platform untuk promosi produk. Sistem ini di-launching 
secara virtual oleh Wakil Rektor Undiksha Bidang Perencanaan, 
Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. I Wayan 
Lasmawan, M.Pd, Kamis (6/11/2020).

DESEMBER 2020

UNDIKSHA OPTIMALKAN PENGELOLAAN ASET

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus mengoptimalkan 
tata kelola aset. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan income 
generating di tengah status perguruan tinggi terakreditasi unggul ini 
sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Demikian disampaikan Rektor 
Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., disela membuka Focus 
Group Disscussion (FGD) Optimalisasi Aset Badan Layanan Umum 
dan Pembahasan Standar Biaya Masukan Undiksha Tahun Anggaran 
2021 di Hotel Puri Saron, Buleleng, Jumat (18/12/2020).

UNDIKSHA BERIKAN PENGHARGAAN BAGI 
MAHASISWA BERPRESTASI 

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memberikan peng-
hargaan kepada mahasiswa berprestasi di tahun 2020. Sebagai 
angkah awal, penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang lolos 
dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Selain itu 
penghargaan juga diberikan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa 
Indonesia (BPSMI) Bali kepada peserta Pekan Seni Mahasiswa 
Nasional (PEKSIMINAS). Penyerahannya berlangsung di Ruang Ga-
nesha III Rektorat oleh Wakil Rektor BIdang Kemahasiswaan, Alumni 
dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., Kamis 
(17/12/2020).
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PERPUSTAKAAN UNDIKSHA GELAR 
EVALUASI KINERJA

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan dianggap telah member-
ikan nilai tambah untuk perkembangan Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha). Inovasi terus dikembangkan untuk layanan, salah 
satunya di masa pandemi Covid-19 ini. Ke depan, terobosan inovatif 
diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga mampu menjadi pe-
layanan publik yang semakin berkualitas. “Terus melakukan inovasi 
atau perubahan yang dapat meningkatkan pelayanan. Itu yang harus 
kita lakukan, melakukan perubahan untuk memperbaiki layanan,” 
ungkap Wakil Rektor Undiksha Bidang Akademik dan Kerjasama, Dr. 
Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I., dalam acara evaluasi kinerja UPT 
perpustakaan, Rabu (30/12/2020).

UNDIKSHA GELAR RAKORBANG PROGRAM TAHUN 
2022 

Dalam rangka menentukan arah kebijakan dan langkah ke depan, 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelar Rapat Koor-
dinasi dan Pengembangan (Rakorbang) Program Tahun Anggaran 
2022. Kegiatan ini secara resmi dibuka, Jumat (4/12), di Sadara 
Boutique Beach Resort, Tanjung Benoa. Rakorbang yang ber-
langsung sampai 6 Desember ini  dihadiri oleh Pimpinan Universitas 
sampai pimpinan tingkat fakultas, Dewan Pengawas BLU Undiksha, 
serta mengundang Karo Perencanaan Kemendikbud, Dr. Samsuri, 
S.Pd.,M.T., perwakilan Direktur Sumber daya Ditjen Dikti Kemendik-
bud, Perwakilan dari Kementerian PUPR.

LSP UNDIKSHA ASESMEN PULUHAN MAHASISWA

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah memiliki Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP). Lembaga ini melakukan asesmen terhadap 
75 mahasiswa pada bulan Desember tahun 2020. Hal ini sebagai 
langkah awal bagi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompe-
tensi sebagai bekal ketika terjun di dunia kerja.
Direktur LSP Undiksha, Trianasari, M.M., Ph.D., Rabu (30/12/2020) 
menjelaskan asesmen dilakukan untuk bidang tata graha, tata boga, 
tata hidang dan kantor depan. Peserta program yang berlangsung 
sejak 22 Desember 2020 ini berasal dari program studi D3 Bahasa 
Inggris, PKK dan D3 Perhotelan.
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UNDIKSHA BERKARYA
UNTUK

INDONESIA MAJU
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Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 
yang kaya akan sumber daya alam dan budaya menarg-
etkan menjadi negara maju pada tahun 2045. Berbagai 
upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memper-
cepat mewujudkan cita-cita tersebut. Pembangunan 
infrastruktur sebagai salah satu strategi meningkatkan 
perekonomian masyarakat terus dikebut. Hal ini tidak 
hanya terfokus pada daerah perkotaan ataupun ibu 
kota. Tetapi sudah merambah hingga ke pelosok desa, 
bahkan menyasar daerah-daerah pedalaman. Dorongan 
untuk bekerja cepat dan kompetitif yang berorientasi 
pada hasil pun tak henti-hentinya ditujukan kepada 
masyarakat, terlebih para generasi muda yang kini san-
gat bersahabat dengan teknologi informasi.

Hal lain yang dianggap sebagai syarat negara untuk 
mencapai status negara maju adalah sumber daya ma-
nusia unggul, produktif, dan inovatif. Hal ini yang turut 
menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia untuk 
dapat diwujudkan. Akan tetapi, langkah tersebut tidak 
cukup diserahkan pada satu pihak, yaitu pemerintah 
semata, melainkan perlu adanya dukungan dari pihak 
lain, salah satunya perguruan tinggi.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai 
salah satu perguruan tinggi terakreditasi unggul memi-
liki komitmen untuk terus berkontribusi dalam pemba-

ngunan bangsa melalui penguatan sumber daya ma-
nusia. Undiksha selalu siap berkarya untuk Indonesia 
maju, Indonesia yang tangguh, dan berdaya saing.

Mewujudkan sumber daya manusia unggul, Undiksha 
sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bersandar 
pada keluhuran nilai-nilai pendidikan telah melak-
sanakan terobosan-terobosan baik dari sisi input, 
proses, output, dan outcome. Diawali dengan sistem 
rekrutmen yang profesional hingga peningkatan kual-
itas SDM yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, 
studi lanjut, dan program-program peningkatan SDM 
unggul lainnya. Salah satu program yang dicanangkan 
Undiksha adalah Internationalization at Home. Pro-
gram ini menjadikan Undiksha sebagai rumah belajar 
masyarakat internasional sekaligus untuk memberikan 
ruang kepada civitas akademika dalam meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman internasi-
onal yang menjadi tuntutan global saat ini.

Selain itu, Undiksha yang mengusung visi menjadi uni-
versitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana 
di Asia pada tahun 2045 memberikan kontribusi untuk 
mewujudkan Indonesia maju melalui program character 
building bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta 
mahasiswa. Dengan kata lain, SDM Undiksha didorong 
mampu kompetitif dalam penguasaan ilmu pengeta-

UNDIKSHA BERKARYA
UNTUK INDONESIA MAJU

Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd / Rektor Undiksha
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huan dan keterampilan, menguasai the emerging skill, 
yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif da-
lam membangun the emerging business serta juga kom-
petitif dalam karakter. Hal demikian sangat penting bagi 
generasi penerus bangsa, seiring meningkatnya kompe-
tisi global di era revolusi industri 4.0, yang diwarnai pe-
rubahan semakin cepat dan persaingan semakin ketat.

Selain secara khusus dalam pembentukan karakter, 
Undiksha juga melakukan penguatan sumber daya 
manusia melalui implementasi Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan pendi-
dikan dan pengajaran, disiapkan kurikulum pembela-
jaran yang relevan dengan kebutuhan. Undiksha telah 
melakukan reorientasi kurikulumnya di tahun 2019 un-
tuk mangadopsi tantangan di era revolusi industri 4.0 
dengan memberikan kesempatan kepada peserta didi-
knya untuk memperoleh literasi data, teknologi, dan hu-
manities. Oleh karena itu, pada kurikulum 2019 pula, 
Undiksha sebenarnya telah menerapkan konsep merde-
ka belajar dalam skala lebih kecil, dengan memberi-
kan kebebasan kepada peserta didik untuk mengambil 
matakuliah lintas prodi. Selain itu pula, Undiksha tel-
ah melaksanakan beberapa kegiatan merdeka belajar, 
seperti: asistensi mengajar di satuan pendidikan dan 
membangun masyarakat/KKN tematik. Di tahun 2020 
pun kembali dilakukan perbaikan kurikulum dengan 
lebih merealisasikan konsep “merdeka belajar, kampus 
merdeka”, dengan memberikan kesempatan kepada pe-
serta didik untuk belajar di luar prodinya selama 3 se-
mester (1 semester di luar prodi dalam perguruan tinggi 
dan 2 semester di luar prodi, di luar perguruan tinggi). 
Implementasi “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” ber-
tujuan untuk memberikan pengalaman lapangan lebih 
banyak dan lebih luas kepada para mahasiswa, serta 
membekali multi-kompetensi/multi-skill dengan mem-
berikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di 
luar bidang keilmuannya sebelum menyelesaikan stu-
dinya di perguruan tinggi. Harapannya bahwa para lu-
lusan dapat terserap di lapangan kerja dengan baik dan 
memperoleh pekerjaan yang layak.

Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi, Undik-
sha juga mendukung implementasi dalam bidang pen-
didikan dan pengajaran dengan perluasan kerjasama, 
baik dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun 
luar negeri. Kerjasama yang dilakukan berupa pertu-
karan mahasiswa (student exchange), pertukaran dosen 
(faculty exchange), joint research, joint publication, in-
ternational credit transfer, dan sebagainya. Kerjasama 
ini sudah berjalan dan terus ditingkatkan, baik dari sisi 
kualitas maupun kuantitas peserta. Selain itu juga ter-
dapat kerjasama dengan pemerintah daerah maupun 
pihak swasta dalam implementasi kebijakan Merdeka 
Belajar dan Kampus Merdeka yang memberikan kes-
empatan kepada mahasiswa mengasah kompetensi 
melalui industri, masyarakat, satuan pendidikan, badan 

riset, dan sebagainya.

Penelitian dilakukan dengan mengacu pada Rencana 
Induk Penelitian (RIP) yang juga merujuk pada pengem-
bangan dan penemuan model serta materi pendidikan 
karakter kebangsaan, yang diwadahi oleh Pusat Pe-
nelitian. Penelitian dilaksanakan dengan berorientasi 
pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
secara global dengan berlandaskan pada Tri Hita Ka-
rana. Pelaksanaan penelitian juga didukung kerjasama 
dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan dunia 
industri.

Program pengabdian kepada masyarakat menjadi pro-
gram yang paling gencar dilaksanakan Undiksha. Pada 
tahun 2020, Undiksha memberikan pendanaan kepada 
301 judul kegiatan pada dosen pengabdi dan terdapat 
16 kegiatan PkM yang didanai dari dana DRPM. Ter-
dapat 437 orang dari total dosen aktif di Undiksha yang 
terlibat dalam program ini. Program pengabdian dilaku-
kan dalam berbagai bidang, baik dalam satu bidang 
keilmuan maupun yang sifatnya kolaboratif dengan 
berbagai luaran, seperti modul pembelajaran, sistem in-
formasi dalam pengembangan pariwisata, dan berbagai 
jenis buku.

Kehadiran pandemi Covid-19 juga mendorong Un-
diksha untuk semakin gencar melaksanakan program 
pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya un-
tuk mencegah penyebaran virus yang telah mendunia 
ini, Undiksha menyumbangkan alat pelindung diri dan 
masker kepada para tenaga medis, masker untuk mas-
yarakat, dan fasilitas lainnya. Selain itu, Undiksha juga 
menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang 
mampu. Selain gerakan itu, akademisi Undiksha juga 
menggulirkan program inovasi. Pada tahun 2020, be-
berapa diantaranya berupa peningkatan produksi dan 
inovasi loloh kunyit di Desa Bengkala, Kabupaten Bule-
leng, penerapan teknologi termokramik buatan untuk 
menangani kesulitan bahan kerajinan cadas di Gianyar, 
revitalisasi teknologi pewarnaan menggunakan dalam 
pelestarian endek khas Buleleng, produksi minyak atsiri 
dengan bantuan fermentasi, produk dan teknologi kayu 
sintetik diperkuat nanokomposit silika-karbon, produksi 
wine salak Bali dan produksi handsanitizer.
Selain itu, akademisi Undiksha juga membuat produk 
protive. Beberapa diantaranya pelatihan dan pembua-
tan alat pendeteksi kebocoran LPG, pencegahan pa-
paran Covid 19 menggunakan Anticov 20, sistem word 
spotting untuk indeksasi koleksi citra digital lontar Bali, 
program IPTEKS bagi masyarakat minyak atsiri. Ada 
pula pengolahan limbah serbuk gergaji kayu, dan se-
bagainya. Harapannya program serupa dapat semakin 
banyak dilahirkan oleh para akademisi sehingga mampu 
memberikan kontribusi dalam percepatan mewujudkan 
visi Undiksha maupun mewujudkan Indonesia maju. 
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CATATAN MASA COVID - 19

Awal-awal merebaknya Covid-19 di Indonesia, setiap 
orang menanggapi keadaan ini biasa-biasa saja. Saya 
pun masih tetap berkegiatan baik di universitas maupun 
di tingkat pusat untuk memenuhi beberapa undangan 
atau pertemuan yang dilakukan di Jakarta dan di kota 
lainnya.
Dinas luar pun saya jalani mulai 6 Maret 2020 sam-
pai dengan 12 Maret 2020. Dimulai dari kegiatan pe-
nilaian portofolio untuk calon mahasiswa yang mengi-
kuti seleksi nasional untuk program studi olahraga dan 
seni. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima data 
SNMPTN pada 7-8 Maret 2020, forum rektor pada 8 
Maret 2020, pertemuan dengan Badan Pembina Ide-
ologi Pancasila pada 9 Maret 2020, Seminar Merdeka 
Belajar dan Kampus Merdeka di UNJ pada 10 Maret 
2020, dilanjutkan dengan kunjungan ke SMA Pradita 
Nusantara dan juga menghadiri Dies Natalis UNS. Di-
nas Luar saya akhiri dengan kegiatan pertemuan antara 
Rektor LPTKN se-Indonesia dengan Mendikbud Na-
diem Makarim pada 12 Maret 2020. Hampir 1 minggu 
saya meninggalkan kampus, dan tidak ada sedikit pun 
kekhawatiran dengan Covid-19.  
Ada hal menarik yang disampaikan oleh Mas Menteri 

sapaan untuk Mendikbud.  Beliau menyatakan bahwa 
“karena rasa tidak enak saja, karena Bapak/Ibu tel-
ah menunggu saya dan beberapa kali ingin bertemu 
saya, maka saya harus hadir di tengah Bapak/Ibu den-
gan protokol kewaspadaan dan pencegahan penyeba-
ran Covid-19”. Beliau sangat menyadari pada saat itu 
kondisi kritis akan terjadi karena Covid-19. Namun 
saya dan beberapa Rektor yang hadir saat itu, masih 
menanggapi santai-santai saja. Kami masih berkumpul 
tanpa jarak minimal 1-2 meter, tanpa alat pelindung diri 
(APD) yang memadai.
Pada 12 Maret 2020, setelah pertemuan itu, saya pun 
kembali ke Bali, tepatnya ke Singaraja, sebagai lokasi 
Undiksha. Pada 13 Maret 2020, hari Jumat, saya juga 
masih aktif di kantor. Dan keesokannya, pada 14 Ma-
ret 2020, suasana mulai berubah, Beberapa universi-
tas mulai mengeluarkan surat edaran maupun instruksi 
Rektor terkait Covid-19 ini, baik mengenai work from 
home, mengganti perkuliahan teori dengan pembelaja-
ran daring, penerapan protokol kewaspadaan Covid-19. 
Suasana sudah mulai berubah, berita-berita tentang 
orang-orang terpapar virus mulai muncul baik yang 
masih berstatus Orang dalam Pengawasan (ODP), Pa-

PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN TINGGI 
DAN 
PEMBELAJARAN DARING
Oleh : Gede Rasben Dantes, Undiksha
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sien dalam Pengawasan (PDP), orang yang positif terus 
meningkat secara eksponensial.
Begitu juga kami tidak tinggal diam, Rektor meminta 
saya untuk menyiapkan Rapat Pimpinan pada 14 Ma-
ret 2020. Pada saat itu semua pimpinan menyadari 
tentang situasi yang semakin memburuk. Semua bisa 
menghadiri rapat yang kami laksanakan cukup menda-
dak dan pada saat seharusnya teman-teman mengha-
biskan waktunya bersama keluarga. Itulah kebersamaan 
yang telah terbangun di antara kami di Universitas Pen-
didikan Ganesha. Kami selalu menjunjungnya sebagai 
sebuah komitmen “Undiksha in Harmony”.

 Dalam suasana rapat yang tenang, santai, 
penuh rasa kekeluargaan, kami memutuskan hal-hal 
penting yang tertuang dalam Instruksi Rektor Nomor 01 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembela-
jaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk 
Pencegahan Penyebaran Covid-19. Instruksi Rektor ini 
telah aktif terimplementasi mulai hari Senin, 16 Maret 
2020. Setiap orang mengikuti dengan seksama instruk-
si rektor dari poin 1 sampai dengan 13, baik terkait 
pembelajaran daring, ujian karya akhir secara online, 
menyarankan semua dosen dan pegawai bekerja dari 
rumah, dan beberapa kebijakan lainnya.

 Seluruh sivitas akademika mau berubah dan 
berbenah. Malah mereka mampu untuk melakukan pe-
rubahan. Pandemi ini telah memberikan akselerasi bagi 
kita semua untuk berusaha memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi secara optimal. Teknologi 
ini telah mendisrupsi tatanan kehidupan kita. Setiap 
orang memanfaatkan teknologi dalam aktivitasnya se-
hari-hari. Semua dilakukannya dengan menyentuhkan 
ujung jarinya pada perangkat mobile. Setiap orang 
memperbaiki pola hidupnya, dengan rajin berolahraga, 
berjemur, mengkonsumsi makanan sehat, dan vitamin. 
Setiap orang rajin cuci tangan, dan malah kadang lupa 
cuci kakiJ. Setiap orang berusaha untuk menekan si-
fat individualistisnya, dan mencoba untuk meunculkan 
rasa peduli dengan sesama. Setiap pendidik dan peser-
ta didik mencoba untuk melakukan proses belajar men-
gajar dengan baik dan optimal, dengan memanfaatkan 
berbagai platform teknologi yang tersedia, baik dengan 
e-learning (seperti: elearning undiksha, schoology, goo-
gle classroom, Edmodo) maupun non-elearning (seperti: 
facebook, instagram, email, whatsapp, telegram, google 
drive, icloud, dan sebagainya). 

 Sebenarnya kita mampu melakukannya. Na-
mun kita kadang malas merubah apa yang menjadi ke-
biasaan kita. Malas untuk belajar sesuatu yang baru. 
Selalu antipati terhadap hal-hal baru dan selalu pesimis 
terhadap sebuah perubahan. Masa Pandemi Covid-19 
ini menunjukan bahwa kita mampu melakukannya. 
Bahwa kita memiliki kepekaan sosial untuk memban-
tu sesama. Bahwa kita memiliki disiplin dan komitmen 
yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup mas-
ing-masing. Menjaga diri sendiri, keluarga, teman, serta 
masyarakat umum dari penyebaran Covid-19 ini.

 Berdasarkan hasil survey online yang dilakukan 
oleh Tim Helpdesk e-Learning Undiksha, ada beberapa 
temuan yang bisa menjadi acuan untuk memperbaiki 
diri kita masing-masing. Beberapa permasalahan yang 
disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan pembela-
jaran daring yang berjalan saat in, antara lain:

 Dari 3 poin teratas, menunjukan bahwa tidak 
semua mahasiswa kita berasal dari sosial ekonomi 
mampu. Ada beberapa dari mereka berasal dari so-
sial ekonomi yang kurang beruntung. Sesuai dengan 
Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 2020 menghimbau 
kepada seluruh mahasiswa untuk kembali kepada 
orang tuanya, yang sebagian besar dari mereka kem-
bali ke desa. Kita ketahui semua, bahwa tidak semua 
daerah memiliki infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi yang memadai. Sehingga jaringan internet 
yang tidak stabil merupakan permasalahan utama yang 
disampaikan oleh mahasiswa. Kita diharapkan dapat 
menggunakan pembelajaran dengan metode sinkron 
(Synchronous Learning) dengan menggunakan moda 
teks (seperti: live chat, grup WA, dan fitur yang dise-
diakan oleh LMS). Mahasiswa juga menginginkan kita 
membuat video pembelajaran dengan durasi pendek 
(3-5 menit) per sub pokok pembahasan, yang bisa di-
upload di LMS yang kita gunakan. Sehingga mahasiswa 
bisa mengaksesnya sewaktu-waktu, atau sebelum pem-
belajaran daring dimulai.

 Selain hal-hal di atas, tugas yang kita berikan di 
masa pembelajaran daring ini, merupakan hal yang pal-
ing membebani mereka. Seharusnya kita bisa menge-
lola tugas mereka dengan baik. Karena rata-rata setiap 
semester mahasiswa mengambil matakuliah sebanyak 
5 – 8 matakuliah. Jika semua dosen, setiap pertemuan 
memberikan mereka tugas, saya kira akan sangat mem-
bebani para mahasiswa. Kita harus mempertimbangkan 
bobot materi dan evaluasi/tugas perkuliahan daring dis-
esuaikan dengan bobot SKS matakuliahnya.

 Selain beberapa kelemahan di atas, pembela-
jaran daring saat ini juga memberikan keuntungan bagi 
mahasiswa dan juga kita sebagai sivitas akademika. 
Melalui survey yang dilakukan, mahasiswa juga men-
yampaikan pengalamannya (user experience) melalui 
pembelajaran daring, antara lain:
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Hal-hal di atas merupakan hasil evaluasi kita bersama 
terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring di Uni-
versitas Pendidikan Ganesha. Semoga ke depan, kita 
terus dapat memperbaiki kualitas proses belajar men-

gajar, baik yang dilakukan secara konvensional maupun 
secara daring. Terima kasih atas dedikasi, kerjasama, 
dan kerja keras seluruh sivitas akademika untuk tetap 
melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di 
Universitas Pendidikan Ganesha secara optimal. Semo-
ga seluruh warga Undiksha beserta keluarga, selalu da-
lam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan 
Yang Maha Esa. Dirgahayu Undiksha ke-28. Teruslah 
berkarya untuk Indonesia Maju. Salam Harmoni!
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ARAH KEBIJAKAN 
DAN CAPAIAN

UNDIKSHA TAHUN 2020

Universitas Pendidikan Ganesha menjadi salah satu 
universitas yang berakar dari Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan (LPTK). Undiksha tentu memiliki 
corak yang sangat kuat pada bidang keguruan dan pen-
didikan. Namun sesuai dengan mandat yang lebih luas 
(wider mandate), Undiksha juga dipercaya mengem-
bangkan prodi nonkependidikan dan nonkeguruan yang 
berkualitas dan berdaya saing dalam rangka mem-
perkuat prodi-prodi kependidikan.
Dalam sepak terjangnya, Undiksha telah banyak terlibat 
dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Peng-
abdian kepada Masyarakat. Selain itu juga, Undiksha 
telah memperoleh berbagai penghargaan internasional, 
regional, nasional, dan lokal di berbagai bidang, sebagai 
wujud produk inovasi di bidang akademik maupun riset, 
serta kegiatan-kegiatan nonakademik.

Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Tri 
Hita Karana di Asia pada tahun 2045 merupakan se-
buah visi yang diharapkan dapat segera dicapai Un-
diksha. Walaupun perjalanan masih panjang, akan 
tetapi secara bertahap Undiksha telah menyusun tong-
gak-tonggak pencapaian target tersebut. Mengacu pada 
Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Undik-
sha, pada tahun 2020-2024 telah dicanangkan sebagai 
penguatan SPMI dan SMPE Perguruan Tinggi serta pen-
guatan program kerjasama nasional. Tahun 2025-2029 
dijadikan perintisan program kerjasama ASEAN dan 
perluasan kerjasama nasional. Pada tahun 2030-2034 
sebagai tahun perintisan program kerjasama Asia serta 
penguatan dan perluasan program kerjasama ASEAN. 
Pada tahun 2035-2039, sebagai perintisan program 
internasional serta penguatan dan perluasan kerjasama 
Asia. Sedangkan pada tahun 2040-2044 Undiksha di-
targetkan telah unggul di Asia serta dilakukan pengua-
tan dan perluasan kerjasama internasional.

Berpijak pada beberapa hal di atas, pada tahun 2020 
disusun arah kebijakan sebagai pijakan bersama dalam 
merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 
Berikut adalah arah dan kebijakan Undiksha tahun 
2020.

1. Undiksha harus mampu menata sistem akademik 
yang kondusif, dan bermanfaat bagi seluruh stake-
holder Undiksha melalui pengembangan prodi-prodi 
strategis, penyempurnaan kurikulum, baik berbasis 
KKNI maupun melalui pengembangan kurikulum 
double degree atau credit earning di beberapa ju-
rusan yang telah siap secara  akademik dan non 
akademik.

2. Undiksha harus memiliki roadmap Tri Dharma Per-
guruan Tinggi yang terstruktur dan terpadu dengan 
baik menuju lembaga penelitian dan pengabdian 
strata Utama atau Mandiri dalam konstelasi aka-
demik nasional.

3. Undiksha harus memiliki 75% program studi yang 
terakreditasi B, dan 25% terakreditasi A.

4. Undiksha harus memiliki pemetaan pegawai dan 
dosen dengan hirarki dan keahlian yang sesuai.

5. Undiksha harus mampu menyeimbangkan presta-
sinya di semua Jurusan/Prodi sesuai dengan 
kompetensinya masing-masing melalui berbagai 
program atau kompetisi, serta meningkatkan kual-
itas raw-input melalui perbaikan proses rekrutmen 
maupun program lainnya.

6. Undiksha harus membangun kelompok-kelom-
pok keahlian baik monodisiplin maupun multidi-
siplin ilmu. Kelompok-kelompok keahlian inilah 
yang akan menjadi muara bagi dana-dana pene-
litian yang digelontorkan oleh universitas, dengan 
syarat dapat tercapainya target publikasi pada jur-
nal-jurnal internasional bereputasi atau pengakuan 
kekayaan intelektual.

7. Undiksha harus mampu meningkatkan kuantitas 
publikasi artikel ilmiah dosen-dosen Undiksha di 
jurnal internasional bereputasi dan juga prestasi 
mahasiswa baik di tingkat lokal, regional, maupun 
internasional, sehingga Undiksha dapat bersaing 
dengan universitas-universitas besar baik LPTK 
maupun non LPTK.

8. Undiksha juga harus memperbaiki peringkat webo-
metriknya, sebagai salah satu cara adalah melalui 
penambahan Rich File pada domain undiksha.
ac.id, sehingga akan semakin banyak pengguna 
mengakses web undiksha. Rich File yang dimaksud 
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antara lain penambahan file-file karya ilmiah dosen 
dan mahasiswa.

9. Undiksha harus memiliki program studi/jurusan un-
ggulan yang mampu bersaing baik di tingkat nasi-
onal maupun internasional.

10. Dengan kekuatan PK-BLU, Undiksha harus mulai 
menstimulus terbentuknya unit-unit produksi atau 
pusat-pusat bisnis yang dapat menjadi income 
generating, selain pungutan masyarakat (UKT dan 
SPK).

11. Undiksha harus melanjutkan pembangunan gedung 
yang belum selesai secara bertahap sesuai dengan 
prioritasnya, serta menyediakan sarana dan prasa-
rana bagi prodi-prodi baru yang telah dikembang-
kan.

12. Secara bertahap Undiksha harus memperbaiki in-
ventarisasi aset/barang milik negara mulai dari 
tingkat jurusan sampai tingkat universitas, sehing-
ga kita dapat lebih mudah untuk mengoptimalkan 
sarana dan prasarana yang kita miliki.

13. Kerjasama yang dibangun oleh Undiksha baik den-
gan instansi atau perguruan tinggi nasional mau-
pun internasional, harus memberikan manfaat bagi 
seluruh civitas akademika.

14. Undiksha harus terus mengembangkan teknologi 
informasi dan komunikasi yang mampu meningkat-

kan layanan dan daya saing universitas, serta me-
manfaatkan secara maksimal sistem-sistem yang 
telah dimiliki.

15. Undiksha harus mampu menjadi rumah bagi maha-
siswa asing melalui program Internationalization at 
home di tahun 2020, sehingga penyiapan sumber 
daya manusia, perangkat kurikulum, sarana prasa-
rana, serta program-program berskala internasional 
harus disiapkan secara bertahap.

CAPAIAN KINERJA UNDIKSHA
Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda, khususnya 
untuk dunia pendidikan. Kehadiran pandemi Covid-19 
yang tidak pernah terduga sebelumnya telah memba-
likkan keadaan. Undiksha sebagai salah satu institusi 
pendididikan tinggi turut beradaptasi terhadap peruba-
han itu. Undiksha berusaha untuk bersifat agile, dalam 
artian melakukan segala upaya dan perubahan yang 
cepat dan tangkas dengan profesional sehingga tetap 
dapat bertahan. Program yang digulirkan tetap terfokus 
pada bidang akademik dan kerjasama, bidang perenca-
naan, administrasi, keuangan & sumber daya manusia 
serta bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan 
masyarakat.
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CAPAIAN KONTRAK KINERJA REKTOR

Rektor 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd

Pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi 
menjadi sebuah keharusan bagi Undiksha. Guna men-
jadikan seluruhnya terarah dan sebagai pedoman da-
lam berkinerja, ditetapkan berbagai indikator sebagai 
acuan. Hal ini sekaligus sebagai kontrak kinerja Rektor 
Undiksha dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 

Kontrak kinerja dengan Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi berkaitan dengan serapan lulusan di dunia kerja, 
melanjutkan studi maupun menjadi wiraswasta. Selain 
itu berupa persentase mahasiswa yang menghabiskan 
minimal 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi 
mahasiswa paling rendah tingkat nasional, persentase 
program studi yang menjalin kerjasama, persentase 
matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran 
pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok ber-
basis project, persentase program studi yang memiliki 

akreditasi atau sertifikat international yang diakui oleh 
pemerintah. Perjanjian lainnya lagi adalah persentase 
dosen yang berkegiatan tri darma di kampus lain den-
gan kriteria di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 
by subject), /perguruan tinggi nasional lainnya, bekerja 
sebagai praktisi di dunia industri atau membina ma-
hasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah 
tingkat nasional dalam lima tahun terakhir, persentase 
dosen tetap berkualifikasi akademik S3 dengan kriteria: 
memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh 
industri dan dunia kerja (selain serdos), atau berasal 
dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau 
dunia kerja, dan yang terakhir adalah jumlah peneli-
tian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria 
yang berhasil mendapat per jumlah dosen. Perjanjian 
tersebut segaris sampai ke tingkat Fakultas, Pascasa-
rjana, LPPM dan LPPPM . Sampai November 2020, 
capaiannya sebagai berikut. 
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Sumber: Paparan Rakorbang Program Tahun 2022

Kontrak kinerja Rektor dengan Direktur Jenderal Per-
bendaharaan Kementerian Keuangan. Terdapat dua 
aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek operasional/
layanan prima. Aspek keuangan meliputi rasio pendapa-
tan PNBP terhadap biaya operasional, pendapatan 
BLU, pendapatan BLU yang bersumber dari asset, dan 
moderinisasi pengelolaan keuangan BLU. Capaiannya 
sebagai berikut.

Penjanjian berkaitan dengan aspek operasional/layanan 
prima meliputi jumlah mahasiswa berwirausaha, 
persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung 
bekerja, persentase prodi terakreditasi unggul, pening-
katan peringkat nasional PTN BLU, persentase dosen 
berkuaifikasi S-3, jumlah publikasi internasional, jumlah 
jurnal beruptasi terindeks global, jumlah Hak Kekayaan 
Intelektual (HaKI), jumlah produk inovasi, jumlah proto-
tipe industri, jumlah mahasiswa yang mengikuti merde-
ka belajar, dan jumlah prodi yang menerapkan pembe-
lajaran kampus merdeka. Realisasi perjanjian ini per 
November tahun 2020 sebagai berikut.

Sumber: Paparan Rakorbang Program Tahun 2022
Target yang direncanakan terhadap berbagai program 
tersebut sebagian besar sudah terlampui. Akan tetapi, 
Undiksha tetap melakukan evaluasi dalam rangka pen-
ingkatan kualitas kedepan. Pelaksanaan program yang 
telah dirancang diharapkan selalu didukung kebersa-
maan dalam bingkai keharmonisan.
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BIDANG AKADEMIK 
DAN KERJASAMA

BIDANG AKADEMIK 
Bidang akademik dan kerjasama memiliki peran yang 
sangat penting dalam pengembangan universitas. Se-
cara umum, bidang akademik menaungi pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pen-
gajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Selain itu juga menangani bidang akreditasi.

Menyangkut pendidikan dan pengajaran, di tengah pan-
demi Covid-19, Undiksha tetap mampu menciptakan 
iklim akademik yang kondusif, meskipun proses pem-
belajaran berlangsung melalui dalam jaringan. Langkah 
yang diambil Undiksha tidak hanya mendorong para 
tenaga pendidik untuk tetap memberikan pelayanan se-
cara maksimal kepada mahasiswa melalui ruang maya. 
Akan tetapi juga ada dukungan melalui pemberian 
bantuan berupa kuota internet kepada mahasiswa dan 
kebijakan-kebijakan yang sifatnya meringankan beban 

mahasiswa.

Dalam praktiknya, pembelajaran daring belum dapat 
terbebas dari sejumlah permasalahan. Keterbatasan 
akses internet, keterbatasan infrastruktur dan keter-
batasan biaya, keterbatasan literasi teknologi dan yang 
lainnya menjadi hal yang ditemukan di lapangan. Per-
masalahan-permasalahan ini tidak secara signifikan di-
alami oleh mahasiswa Undiksha. Pembelajaran daring 
secara umum telah berjalan baik. Hal ini ditunjukkan 
dari kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dan 
juga tidak ada kendala yang berarti ditemukan dalam 
proses pembelajaran yang berjalan saat ini. Hasil evalu-
asi ini telah dijadikan dasar dalam pengembangan kebi-
jakan-kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Selain dalam proses pembelajaran, Undiksha juga tetap 
memastikan pelayanan pendukung bidang akademik 

Wakil Rektor 1
Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.TI
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tetap berjalan maksimal di tengah pandemi ini. Seperti 
halnya pelayanan perpustakaan melalui e-book. Inovasi 
ini memberikan kemudahan untuk mahasiswa dalam 
mengakses materi pendukung perkuliahan.

Terkait dengan program penelitian dan program peng-
abdian kepada masyarakat, capaiannya menunjukkan 
trend positif. Jumlah judul penelitian dan P2M mening-
kat cukup signifikan. Pada tahun 2020 ini sebanyak 
456 judul, meningkat dari tahun 2019 yang hanya 280 
judul. Sementara itu untuk P2M, sebanyak 229 judul, 
naik dari 2019 sebanyak 229. Dengan jumlah judul pe-
nelitian dan P2M semakin banyak, maka harapannya 
berbanding lurus dengan jumlah luaran penelitian yang 
dihasilkan. Luaran penelitian dan P2M yang diharap-
kan, antara lain: publikasi pada jurnal internasional 
bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, seminar 
internasional dan nasional, kekayaan intelektual (paten, 
paten sederhana, hak cipta, dan sebagainya), produk 
inovasi, prototype industri, model, rekayasa sosial, serta 
hilirisasi produk penelitian atau P2M ke industri atau 
masyarakat.

Akreditasi program studi menjadi salah satu program 
yang dicanangkan setiap tahun. Pada tahun 2023, di-
targetkan terdapat 60 persen program studi sudah ter-
akreditasi unggul, baik dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun akreditasi interna-
tional. Pada tahun 2020 ini, Undiksha telah berhasil 
menambah sebelas program studi terakreditasi unggul 
setelah melalui asesmen lapangan secara daring se-
bagai dampak pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, Undiksha telah memiliki 20 pro-
gram studi terakreditasi unggul dari 67 program studi 
atau sekitar 28%. Capaian ini melampaui target sebesar 
15 persen (seperti tertuang dalam kontrak kinerja rek-
tor). Akreditasi terus digenjot, termasuk untuk akreditasi 
internasional. Langkah tersebut sebagai upaya mening-
katkan daya saing universitas, termasuk mempermudah 
dalam menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, 
terlebih dari luar negeri.

DATA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI A

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 
2020/2021 telah dilaksanakan oleh Universitas Pendi-
dikan Ganesha. Penerimaan melalui jalur Seleksi Nasi-
onal Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi 
Mandiri – Minat Bakat khusus untuk program Diploma 
III, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN) dan Seleksi Masuk Bersama Jalur Mandiri 
(SMBJM). 

Kehadiran pandemi Covid-19, menjadikan pelaksanaan 
penerimaan ini berbeda dengan sebelumnya. Proses 
pendaftaran kembali untuk jalur SNMPTN dan Seleksi 
Mandiri – Minat Bakat khusus untuk program Diploma 
III tidak lagi dilakukan secara langsung di kampus, me-
lainkan secara online. Ada beberapa syarat administrasi 
yang disederhanakan untuk menghindari masyarakat 
untuk keluar rumah atau berkumpul dalam jumlah 
orang yang cukup banyak, seperti: (1) tidak meminta 
surat keterangan kepala desa untuk menerangkan 
keadaan sosial ekonomi calon mahasiswa, tetapi kami 
meminta surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 
orang tua/wali dengan materai 6000; (2) tidak me-
minta surat keterangan buta warna yang dikeluarkan 
oleh puskesmas atau institusi yang berwenang, namun 
kami lakukan asesmen buta warna secara online (kec-
uali diperlukan surat keterangan dari dokter/puskesmas 
untuk klarifikasi).

Sementara itu, untuk pelaksanaan SBMPTN, tetap 
melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer. Akan tetapi, 
dalam hal ini terdapat penerapan protokol pencegahan 
Covid-19 secara ketat. Khusus untuk SMBJM, pener-
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imaan berdasarkan seleksi melalui portfolio yang di-
unggah secara online oleh peserta. Hal yang sama juga 
diterapkan pada program pascasarjana. 

Berdasarkan data, jumlah pelamar dalam penerimaan 
mahasiswa baru di Undiksha dari jenjang Diploma III 
hingga Pascasarjana mencapai 8.523 orang. Jumlah 
yang lolos seleksi sebanyak 4.120 orang. Dari jumlah 
ini, peserta yang mendaftar kembali sebanyak 3.170 
orang, lebih sedikit dari pada daya tampung Undiksha 
yang mencapai 3.562 orang. Berikut data detail pener-
imaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 
Undiksha.

WISUDA
Pelaksanaan wisuda tahun 2020 Undiksha juga ber-
beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran 
pandemi Covid-19 menjadikan pelaksanaan acara ru-
tin ini harus dipertimbangkan secara matang dengan 
melihat berbagai aspek, yaitu antara keinginan para 
lulusan akan wisuda tetap berlangsung maupun upa-
ya antisipasi penyebaran covid-19 tetap juga berjalan. 
Dari hal tersebut, diputuskan pelaksanaannya melalui 
dalam jaringan dan luar jaringan, baik untuk wisuda 
periode Maret, Agustus dan November 2020. Wisuda 
luring dihadiri lulusan terbaik dan prestasi pamuncak di 
masing-masing program studi, tanpa didampingi oleh 
undangan.
Berdasarkan data, jumlah wisudawan Undiksha untuk 
jenjang Diploma III hingga program Pascasarjana pada 
periode Maret sebanyak 372 orang, periode Agustus se-
banyak 1.213 orang dan periode November sebanyak 
450 orang. 

DATA WISUDA TAHUN 2020

BIDANG KERJASAMA

Dalam upaya mempercepat mewujudkan visi, Undiksha 
terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing 
melalui sejumlah strategi. Salah satu yang sudah ber-
jalan adalah kerjasama. Pada tahun 2020, terdapat 88 
kerjasama yang dokumennya sudah selesai di proses, 
baik yang dilakukan oleh program studi maupun univer-
sitas. Jumlah tersebut terdiri dari 83 kerjasama dalam 
negeri, yaitu dengan perguruan tinggi dalam hal pelak-
sanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyangkut 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Selain itu ada pula kerjasama den-
gan pemerintah daerah dalam bidang penelitian dan 
kerjasama dengan swasta, salah satunya untuk program 
magang sebagai salah satu bentuk implementasi kebija-
kan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sementara 
itu terdapat 5 kerjasama luar negeri, yang seluruhnya 
bersama perguruan tinggi. Kerjasamanya berupa imple-
mentasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Beberapa kerjasama tersebut telah dilanjutkan dengan 
pelaksanaan program, yang lebih dominan dengan mi-
tra luar negeri, dengan data sebagai berikut.
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DATA KEGIATAN KERJASAMA KHUSUS TAHUN 2020

Collaboration Meeting with iCAM, Singapore

Dialog Perdana tentang Ekonomi dan Pembangunan 
Provinsi Bali 2020 – Asia Competitiveness Institute, 
Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National 
University of Singapore

MoU Signing with Universiti Kebangsaan Malaysia
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BIDANG PERENCANAAN, 
ADMINISTRASI, KEUANGAN,
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bidang Perencanaan, Administrasi, Keuangan dan 
Sumber Daya Manusia (PAK-SDM) memberikan pen-
garuh yang sangat besar terhadap perkembangan se-
buah institusi, termasuk Undiksha. Tata kelola bidang 
ini terus dibawa ke arah yang semakin baik sehingga 
dapat berkontribusi dalam percepatan mewujudkan visi 
Undiksha menjadi universitas unggul berlandaskan fak-
salah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.

Aspek keuangan menjadi hal utama sebagai penggerak 
aspek perencanaan maupun dalam peningkatan kap-
asitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Undik-
sha yang menyandang status sebagai Badan Layanan 
Umum (BLU) sejak tahun 2015, terus melakukan op-
timalisasi  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai 
dari pembiayaan mahasiswa hingga unit-unit.

TARGET DAN CAPAIAN PNBP TAHUN 2020

Wakil Rektor 2
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd
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Target PNBP Undiksha pada tahun 2018 berada pada 
angka Rp 67,8 M dan capaiannya sebesar 81,3 M. 
Target tersebut setiap tahunnya dirancang meningkat. 
Pada tahun 2020 sebesar Rp 77,4 M. Angka tersebut 
mampu terlampui dengan angka capaian per November 
2020 sebesar Rp 96,3 M.

Target penerimaan PNBP tahun anggaran 2020 paling 
tinggi dari Fakultas Ekonomi, yaitu sebesar Rp 16,1 M. 
Posisi kedua adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, sebe-
sar Rp 10,7 M, dan selanjutnya disusul fakultas lain 
maupun oleh Rektorat. Berdasarkan data, realisasi 
penerimaan per November 2020 di luar SPK, seperti di 
bawah ini. Dari sisi persentase, tertinggi pada rektorat, 
yaitu 3470 %.

TARGET REALISASI ANGGARAN BELANJA

Anggaran yang dikelola oleh Undiksha, baik yang ber-
sumber dari PNBP maupun BOPTN dan Rupiah Murni 
(RM) direncanakan dengan cermat untuk mendukung 
pelaksanaan berbagai program. Mulai dari biaya op-
erasional, layanan pembelajaran, pengadaan buku 
pustaka, peningkatan sarana prasana pembelajaran, 
penelitian, pengabdian masyarakat, layanan perkanto-
ran dan sebagainya. Secara keseluruhan, alokasi ang-
garannya mencapai Rp 215. 587.818.000. Realisasi 
anggaran belanja per 30 November 2020 mencapai Rp 
165.113.398.325 atau 76, 59 persen.

Anggaran belanja di Undiksha tidak secara penuh di-
alokasikan di Rektorat. Namun terdapat pembagian 
ke Fakultas maupun Pascasarjana untuk mendukung 
pelaksanaan program yang telah dirancang. Berdasar-
kan data, alokasi tertinggi diterima Fakultas Ekonomi 
sebesar Rp 2.855.103.000. Fakultas ini sekaligus me-
nempati realisasi tertinggi per 30 November 2020 se-
besar Rp 2.770.774.952 atau 97,05%. Berikut data 
selengkapnya realisasi anggaran belanja dari Rektorat, 
Fakultas dan Pascasarjana tahun anggaran 2020. 

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Undiksha tidak hanya memberikan perhatian serius ter-
hadap impelemnetasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal 
lainnya adalah bidang sarana prasana. Sebagai lemba-
ga pendidikan, Undiksha berupaya menggenjot pem-
bangunan. Pada tahun 2020, terdapat pembangunan 
berupa student center di kampus pusat, Jalan Udayana, 
Singaraja. Pagu anggaran proyek ini mencapai Rp 7,5 
M yang bersumber dari PNBP.

Pembangunan juga dilakukan untuk rumah susun di 
Kelurahan Kaliuntu, Singaraja. Proyek ini didanai pemer-
intah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan fasilitas ini 
tidak hanya penting memenuhi kebutuhan mahasiswa, 
tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
di Undiksha yang berlangsung setiap tahun. Pemban-
gunannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 
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fokus pada struktur. Rusun ini dirancang berlantai tiga, 
terdiri dari 43 kamar, yang beberapa diantaranya untuk 
penyandang disabilitas.

Selain pembangunan fisik dari awal, Undiksha pun 
melakukan penataan terhadap kampus di Denpasar, 
renovasi Gelanggang Olahraga Kampus Pusat menjadi 
lapangan bulutangkis, maupun perbaikan rutin terha-
dap fasilitas di setiap fakultas maupun pascasarjana. 
Sebagai perguruan tinggi yang berkembang, pada tahun 
2020 ini, Undiksha memantapkan master plan pemba-
ngunan kampus dalam jangka panjang, baik di kampus 
pusat, kampus Jinengdalem maupun kampus Denpasar.

Sarana prasana lain yang dikembangkan adalah bidang 
teknologi informasi. Undiksha telah memiliki sekitar 65 
sistem untuk mendukung kinerja bidang administrasi, 
termasuk didalamnya menyangkut pelaporan penggu-
naan anggaran.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Undiksha 
terdiri dari tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. 
Tenaga pendidikan memiliki andil yang besar terhadap 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mejadi 
“roh” untuk mewujudkan visi universitas. Peran tenaga 
kependidikan juga tidak dapat dilepaskan, yaitu sebagai 
kunci dalam menciptakan pelayanan administrasi yang 
prima dan berkualitas.

Berdasarkan data, pada tahun 2020, Undiksha memi-
liki 469 dosen dengan berbagai kualifikasi pendidikan. 
Jumah tersebut sebanyak 285 orang dengan jenjang 
pendidikan magister (S2). Jumlah ini lebih besar dari 
pada kualifikasi doktor sebanyak 181 orang. Selain itu 
terdapat pula S2 Spesialis-I sebanyak 3 orang.

Data Tenaga Pendidik Undiksha Tahun 2020

Sebaran Tenaga Pendidik Undiksha Tahun 2020

Dilihat dari jabatan fungsional, sebagain besar tenaga 
pendidik di Undiksha memiliki jabatan Lektor sebanyak 
206 orang, disusul Lektor Kepaa sebanyak 127 orang, 
Asisten Ahli sebanyak 81 orang, Profesor sebanyak 39 
orang dan dosen sebanyak 16 orang. Klasifikasi jabatan 
fungsional di setiap fakultas sebagai berikut. 

Data Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik Undiksha 
Tahun 2020

Peningkatan jabatan fungsional sangat mempengaruhi 
klasterisasi perguruan tinggi di tingkat nasional dan 
menambah kepercayaan public terhadap Undiksha. 
Oleh sebab itu, jajaran pimpinan terus melakukan up-
aya percepatan penambahan, khususnya Lektor Kepala 
dan Profesor. Hal tersebut salah satunya melalui pem-
bentukan tim khusus. Pada tahun 2023, jumlah Lektor 
Kepala dan Profesor di Undiksha ditargetkan minimal 
60 persen. Pada tahun 2020 ini, jumlahnya baru men-
capai 46 persen.

Khusus untuk tenaga kependidikan, Undiksha memiliki 
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246 orang PNS yang sebagian besar memiliki kualifi-
kasi pendidikan S-1. Selain itu dalam layanan adminis-
trasi, juga didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 332 
orang. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kependidikan 
sebanyak 578 orang. 

CAPAIAN KINERJA BIDANG PAK-SDM
MASA PANDEMI, CAPAIAN KINERJA UN-
DIKSHA DIAPRESIASI

Capaian kinerja Universitas Pendidikan Ganesha (Un-
diksha) sampai semester III tahun anggaran 2020 
menunjukkan trend positif. Hal tersebut mendapat 
apresiasi dari Dewan Pengawas (Denwas) dalam rapat 
evaluasi, Kamis (1/10/2020). 

Capain tersebut, lanjutnya tidak terlepas dari dukun-
gan Dewan Pengawas maupun kinerja baik dan prilaku 
manjemen dari seluruh pimpinan, baik di tingkat rek-
torat, lembaga, fakultas, maupun biro. Ketua Denwas 
Undiksha, Moch. Wiwin Darwina menilai di tengah 
pandemi Covid-19 ini, kinerja Undiksha sudah berjalan 
baik, demikian juga halnya dengan capaiannya. Pihakn-
ya tetap mengharapkan seluruh jajaran Undiksha untuk 
bekerja lebih keras untuk menjawab sejumlah pekerjaan 
rumah, seperti peningkatan jumlah program studi ter-
akreditasi unggul dan jumlah guru besar. 

UNDIKSHA RAIH OPINI WTP EMPAT KALI 
BERUNTUN

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mendapat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan 
keuangan tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuan-
gan Republik Indonesia (BPK-RI). Raihan opini terse-
but merupakan kali keempat secara beruntun. Hal ini 
terungkap saat penyerahan laporan hasil audit beserta 
laporan keuangan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) 
Undiksha kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, 
Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia 
(PAK-SDM), Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., se-

laku Direktur Keuangan Badan Layanan Umum dan se-
lanjutnya diserahkan kepada Rektor, Prof. Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd., Rabu (21/10/2020). 

Pada acara yang berlangsung di Ruang Ganesha III Rek-
torat ini, Ketua SPI, Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E.,M.
Si.,Ak.,mengapresiasi pengelolaan keuangan Undik-
sha yang secara umum sudah berjalan baik. Namun 
demikian tetap diharapkan terus ada upaya perbaikan 
dan peningkatan kualitas. Hal tersebut lebih terfokus 
pada bidang administrasi dan pelaporan. Seperti yang 
disampaikan berupa pengesahan belanja yang up to 
date, penagihan piutang yang perlu dioptimalkan, pe-
nataan dan pencatatan persediaan barang, status asset, 
equitas, laporan keuangan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, pengelolaan unit usaha maupun 
perjalanan dinas yang tidak double founding. 

Wakil Rektor, Prof. Lasmawan menyatakan raihan WTP 
bukan berarti tidak ada persoalan dalam tata kelola 
keuangan. Akademisi yang juga sebagai Ketua Forum 
Wakil Rektor II PTN se-Indonesia ini menegaskan akan 
menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh Ketua 
SPI. Mengantisipasi adanya persoalan, kini Undiksha 
sedang mengembangkan sebuah sistem online yang 
mampu mewadahi aktivitas dari hulu sampai hilir ter-
kait pengelolaan keuangan. 

Akuntabilitas Kinerja Undiksha Masuk Kategori A
Capaian positif Undiksha tidak terbatas pada opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal lain juga terjadi 
pada akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2020, berdasar-
kan hasil evaluasi, Undiksha masuk dalam kategori A 
dengan nilai 80,18 dengan interprestasi memuaskan, 
memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat 
akuntabel. Undiksha komitmen untuk mempertahankan 
dan meningkatkan capaian ini sehingga menjadi per-
guruan tinggi yang semakin berdaya saing.gak-tonggak 
pencapaian target tersebut. Mengacu pada Rencana 
Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Undiksha, pada 
tahun 2020-2024 telah dicanangkan sebagai pengua-
tan SPMI dan SMPE Perguruan Tinggi serta penguatan 
program kerjasama nasional. Tahun 2025-2029 dijad-
ikan perintisan program kerjasama ASEAN dan perlua-
san kerjasama nasional. Pada tahun 2030-2034.
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BIDANG KEMAHASISWAAN, 
HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN ALUMNI

Tahun 2020 merupakan tahun yang ‘spesial’ bagi 
seluruh masyarakat dunia. Jerat Pandemi Corona Virus 
Diseases 2019 telah menciptakan tatanan kehidupan 
baru bagi dunia, termasuk bidang Pendidikan. Namun, 
hal ini tidak lantas menyurutkan Universitas Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) untuk terus memacu prestasi ma-
hasiswa di tingkat nasional dan internasional.

Tahun 2020 ini, Undiksha berhasil mencapai peringkat 
23 nasional dari sekitar 4.000-an PTN/PTS seluruh In-
donesia dalam Sistem Informasi Manajemen Pemering-
katan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA). Tentunya hasil 
yang merupakan capaian luar biasa bagi civitas Undik-
sha adalah usaha bersama anatara mahasiswa dan in-
stitusi serta didukung oleh keberadaan masyarakat.

Tabel 1. Peringkat UNDIKSHA 3 tahun terakhir dalam 
SIMKATMAWA

SIMKATMAWA 2020 ini merupakan sistem pemering-
katan yang digunakan oleh Direktorat Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan sebagai acuan bagi kementerian dan Perguruan 
Tinggi dalam melaksanakan pelaporan kinerja dan atau 
prestasi dalam bidang kemahasiswaan tahun 2019. 
SIMKATMAWA ini terdiri dari 4 aspek penilaian, an-
tara lain: Aspek Institusi (20%), Rekognisi/Non Lomba 
(10%), Prestasi Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri (30%), 
dan Prestasi Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa (40%). 
Untuk tahun 2020 ini, Undiksha yang meraih peringkat 

Wakil Rektor 3
Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.
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23 dengan total nilai 37.51 .

Peran mahasiswa Undiksha dalam meraih prestasi 
dari berbagai ajang lomba tentunya akan memberikan 
pengaruh terhadap keberadaan Undiksha. Selain da-
lam usaha meningkatkan peringkat dalam SIMKATMA-
WA, prestasi mahasiswa Undiksha sangat dharapkan 
bisa dilirik oleh dunia internasional. Sehingga mampu 
mewujudkan visi Undiksha untuk menjadi universitas 
unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia 
pada tahun 2045.

Dalam kesempatan ini, disampaikan beberapa capaian 
dalam bidang kemahasiswaan yang sudah direngkuh 
oleh Undiksha selama tahun 2020 ini.

PRESTASI MAHASISWA
Pada 2020, jumlah mahasiswa Undiksha tetap menun-
jukkan prestasinya walaupun berada di tengah Pandemi 
Covd-19 ini. Prestasi yang dirauhpun tidak hanya sam-
pai pada tingkat Provinsi, melainkan hingga tingkat in-
ternasional. Di tahun ini, terdapat 315 mahasiswa ber-
prestasi yang memperoleh  juara dari tingkat provinsi, 
wilayah, nasional dan internasional baik dalam beregu 
maupun individu.

PRESTASI MAHASISWA UNDIKSHA DI 
TAHUN 2020

Ni Komang Aprilia Enisari dan Ni Made Sindy Warasni-
asih berhasil menyabet juara II pada lomba Esai tingkat 
nasional yang diselenggarakan Sustainable Develop-
ment Goals Center Universitas Bengkulu, 19 - 21 Jan-
uari 2020.

Made Suda Cakra Wibawa, Ketut Alit Wira Adi Kusu-
ma, Hendry Juniartha, Tharissa Caraswathi Sugita, 
dan A.A.A Lie Lhianza Mahendra Putri dari Fakultas 
Kedokteran Undiksha berhasil menyabet medali perak 
dalam ajang International Intellectual Property, Inven-
tion, Innovation and Technology Expotion (IPITEx) 2020 
yang berlangsung di Thailand pada 2 - 6 Februari 2020 
berkat produk olahan daun mangga menjadi obat SAR. 
Tim ini membuat produk dalam bentuk gel yang mampu 
mengobati SAR (Stomatitis Apthous Reccurent).
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Mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Penge-
tahuan Alam (FMIPA), Program Studi Pendidikan Fisika 
yaitu I Wayan Arnata, Cokorda Gde Krisparinama dan 
Ni Made Radha Jiwantini berhasil menyabet medali pe-
runggu dalam ajang International Intellectual Property, 
Invention, Innovation and Technology Expotion (IPITEx) 
2020 yang berlangsung di Thailand pada 2 - 6 Februari 
2020 berkat produk skincare.
Tim ini menggali potensi lokal dari Bali untuk bisa 
dikembangkan dan memiliki nilai jual. Dari itu, terce-
tus ide untuk mengembakan skincare berbahan VCO 
dengan kombinasi minyak atsiri kamboja dan cempaka. 
Tim-tim ini harus bersaing dengan 514 inventions yang 
berasal dari 21 negara.

Mahasiswa  Fakultas Teknik dan Kejuruan  yangterdiri 
dari Kadek Reda Setiawan Suda, I Gede Ardi Darmawan 
dan Putu Zasia Eka Satya menciptakan aplikasi kontrol-
er listrik. Alat yang dapat digunakan untuk mematikan 
maupun menghidupkan listrik melalui link SMS. Karya 
inovatifnya itu juga diikutsertakan dalam lomba yang 
diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Kimia Univer-
sitas Negeri Yogyakarta, pada 5 – 6 Maret 2020 dan 
berhasil menyabet juara II.

Dalam ajang debat bertajuk “International Virtual 
Speech and Debate Competition” yang diselenggarakan 
OIC Youth Indonesia & UKM Bahasa- FLAT UIN Jakarta, 
Mahasiswa Undiksha yang terdiri dari Ni Made Sania 
Indri Wahyuni, Ni Putu Ayu Niya Loviyani dan Rahul 
Krisna Nasution berhasil meraih juara I.  Pada kom-

petisi yang diselenggarakan apda tanggal 8 November 
2020 tersebut, mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris ini berhadapan dengan puluhan tim dari 
berbagai perguruan tinggi yang telah diseleksi dari neg-
ara- negara di ASEAN.

Lukisan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni 
Rupa, Yohanes Soubirius De Santo berhasil menembus 
pameran bergengsi di Prancis dan Jerman. Dalam pa-
meran di Prancis, ia mengikuti pameran “CoArt” yang 
digelar oleh Provence Academy, di Galeri Doramaar, 
Ménerbes, Prancis. Pameran tersebut berlangsung 
September 2020. Terdapat dua karya yang dipamer-
kan pada pameran secara langsung itu, dengan judul 
“I’m Starting To Be Spotted” dan “Negotiable Crowd”. 
Sementara itu, untuk di Jerman, pameran yang diikuti 
adalah “(OBSCURE) Desire” yang diselenggarakan oleh 
Automat Art Space, di Saarbrucken, Germany pada 6 
November 2020. Ada tiga karyanya yang lolos, yakni 
“I’m Starting To Be Spotted”, “Behind The Rules”, dan 
“Gradually Getting Better”.

Pada ajang Arubalympics 2020 yang berlangsung dari 
5 - 14 Agustus 2020. Tim Undiksha berhasil masuk 
sepuluh besar nasional dan menjadi “The Best Campus” 
dari 350 Perguruan Tinggi se-Indonesia yang turut serta 
pada ajang bergengsi itu. Tim tersebut terdiri dari dua 
dosen, yaitu Gede Saindra Santyadiputra, S.T., M.Cs., 
dan Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.T., serta empat 
mahasiswa Putu Agus Wahyu Adi Perdana Giri, Putu 
Angga Wisesa, I Komang Yoga Saputra dan Putu Zasya 
Eka Satya Nugraha. Dalam ajang tentang jaringan kom-
puter masa depan, tim ini mengikuti kompetisi dengan 
konsep gamifikasi bernuansa olimpiade dengan tema 
“The Intelligence Campus Network 4.0” yang diseleng-
garakan oleh Aptikom dan perusahaan internasional di 
bidang Jaringan Komputer, ARUBA NETWORKS.
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Dalam rangka upaya meningkatkan prestasi yang di-
torehkan oleh dosen dan mahasiswa, Universitas Pen-
didikan Ganesha memberikan penghargaan kepada 
mahasiswa dan dosen. Penghargaan tersebut sebagai 
apresiasi atas prestasi bidang minat, bakat dan penalar-
an  di tingkat nasional dan internasional yang diraih 
pada tahun 2019.

BIDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA 
DAN ALUMNI

Bidang kesejateraan dan alumni ini memfasilitasi ma-
hasiswa Undiksha dalam bidang beasiswa dan bantuan 
kemahasiswaan. Dalam rangka memberikan motiva-
si bagi mahasiswa berprestasi terutama dari keluarga 
kurang mampu, maka ditawarkan beberapa macam 
beasiswa dari berbagai sumber, diantaranya beasiswa 
bidikmisi yang tahun 2020 ini melalui Kartu Indone-
sia Pintar (KIP), beasiswa Afirmasi Dikti Papua (ADik 
Papua), beasiswa Rektor, Beasiswa Bank Indonesia, 
Beasiswa Indonesia Cerdas Bank Rakyat Indonesi (BIC 
CRI), beasiswa Pemerintah Kabupaten jembrana, Pe-
merintah DKI Jakarta melalu KMJU, Pemerintah Ka-
bupaten Jember dan Pemerintah Desa Tukad Mungga, 
serta bantuan UKT. Adapun total mahasiswa penerima 
beasiswa hingga tahun 2020 adalah sebanyak 4.115 
mahasiswa dari semua fakultas yang ada di Undiksha, 
yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Pada table di atas juga dapat dilihat bahwa sejumlah 
mahasiswa mendapatkan Bantuan UKT/SPP Maha-
siswa yang diberikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan 
Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melalui KIP Kuliah. Bantuan ini diberikan dalam 
rangka Pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial mas-
yarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan ting-
gi. Adapun besaran bantuan ini disesuaikan dengan 
UKT mahasiswa, yaitu untuk UKT 1 diberikan bantu-
an Rp 500.000, untuk UKT 2 diberikan bantuan Rp 
1.000.000, dan untuk UKT 3 ke atas diberikan ban-
tuan maksimal Rp 2.400.000. Dimana, bantuan UKT 
untuk  Universitas Pendidikan Ganesha terdiri dari 3 
jenis yaitu Bantuan UKT, bantuan UKT Tambahan dan 
Bantuan UKT usulan masyarakat.

Sementara itu, dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, aki-
bat banyaknya orang tua mahasiswa yang kehilangan 
pekerjaannya, maka melalui Pemerintah Provinsi Bali, 
Undiksha memfasilitasi dalam menyalurkan Bantu-
an Sosial Tunai-Perguruan Tinggi (BST-PT) yang mer-
upakan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa 
Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki KTP di 
Wilayah Provinsi Bali dan terdampak Covid-19, guna 
meringankan beban orang tua/wali.

Proses pendataan dari bantuan ini dilakukan di Un-
diksha sesuai dengan petunjuk teknis dari Pemprov 
Bali. Adapun besaran bantuan ini disesuaikan dengan 
UKT mahasiswa, yaitu untuk UKT 1 diberikan bantu-
an Rp 500.000, untuk UKT 2 diberikan bantuan Rp 
1.000.000, dan untuk UKT 3 ke atas diberikan bantu-
an Rp 1.500.000. Pada tahun 2020, Universitas Pen-
didikan Ganesha mendapatkan kuota BST-PT sebanyak 
1200 mahasiswa namun yang terserap sebanyak 1144 
mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

Selain itu, Undiksha juga menyalurkan bantuan semba-
ko bagi mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 
yang berasal dari luar Bali, namun masih tetap ber-
tahan di Bali (tidak Kembali ke kampung halaman). 
Penyaluran bantuan ini diawali dengan pendataan, se-
hingga penyalurannya tepat sasaran. Dimana, bantuan 
yang diberikan berupa sembako. Ada beras, mie instan, 
telor, dan minyak goreng. Penyaluran sembako tersebut 
dilakukan dalam 2 gelombang, dengan rincian sebagai 
berikut:
Penyaluran sembako tersebut dilakukan dalam 2 ge-
lombang, dengan rincian sebagai berikut :
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Penyerahan Bantuan Sembako untuk Mahasiswa Un-
diksha yang berasal dari Luar Bali

Disamping itu, dari segi Alumni, Undiksha tetap men-
jalin hubungan baik dengan para alumninya. Data alum-
ni tersu diupdate melalui program tracer study, karena 
Alumni merupakan bagian yang tidak terpisahkan da-
lam sebuah dunia pendidikan. Dalam rangka menuju 
world class university (WCU), salah satu upaya yang 
dilakukan oleh Undiksha adalah melakukan penelusu-
ran terhadap para alumni (lulusan)  yang bereputasi. 
Alumni Undiksha dalam menjalin hubungan dengan 
pihak Universitas difasilitasi melalui himpunan alumni 
dengan nama Ikatan Alumni Undiksha (IKA Undiksha), 
yang diketuai oleh Rektor Undiksha sendiri. Disamping 
itu juga terdapat ikatan alumni untuk masing-masing 
fakultas maupun program studi.

Berbagai kegiatan yang dilakukan himpunan alumni an-
tara lain: penyelenggaraan kegiatan akademik, seperti 
pertemuan ilmiah, jejak pendapat, seminar, workshop 
dan pengembangan jejaring

PENGABDIAN MAHASISWA UNDIKSHA 
UNTUK MASYARAKAT
Dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, 
Undiksha melalui mahasiswanya juga melaksanakan 
bebebrapa program yang tentunya diharapkan ber-
manfaat bagi masyarakat. Terlebih, di masa Pandemi 
Covid-19 in, banyak kesulitan yang dihadapi oleh mas-
yarakat di sekitaran Kota Singaraja bahkan di Bali. Ti-
dak hanya untuk mahasiswa Udniksha, namun peng-
abdian dan pemberian bantuan dilakukan melalui 
program-program pengabdian dan Undiksha berbagi 
untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan. Berikut 
ini adalaha kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 
Undiksha dalam membantu mencegah dan mengurangi 
penyebaran Covid-19.

Sebanyak 224 mahasiswa Undiksha diterjunkan se-
bagai duta Program Edukasi Perubahan Perilakui (EPP). 
Program ini merupakan program Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana 
para duta ini terjun ke lapangan memberikan edukasi 
secara ke masyarakat selama periode bulan Desember 
2020 – Januari 2021. Mereka memiliki peran untuk 
mengajak masyarakat secara bersama-sama mencegah 
penyebaran Covid-19 dengan menyebarkan pesan 3 M 
(Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak) 
untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa mem-
berikan bantuan di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar 
dan Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan. Kegia-
tan pengabdian kepada masyarakat ini diisi dengan 
penyerahan sembako kepada anak yatim piatu, wasta-
pel, sabun dan masker bagi masyarakat. Pada kegiatan 
itu juga disosialisasikan pola hidup sehat sebagai upaya 
pencegahan Covid-19.

Ditengah Pandemi COvid-19 ini, (UKM-Menwa) mem-
peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 
dengan membagikan masker dan bendera untuk mas-
yarakat umum.
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Upaya Undiksha dalam mendukung pencegahan 
Covid-19 tidak hanya ditunjukkan dengan menyum-
bang Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis di 
Kabupaten Buleleng. Namun juga melalui pembagian 
masker kepada warga yang beraktivitas di pasar seki-
tar Kota Singaraja oleh mahasiswa Undiksha yang dip-
impin oleh Wakil Rektor III Undiksha, Prof. Dr. I Wayan 
Suastra, M.Pd.

Dalam merayakan HUT ke-11 UKM Catur Undiksha, 
anggota UKM melakukan kegiatan bakti social berupa 
bedah dapur salah satu warga di Desa Sumber Klam-
pok, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng. Pelak-
sanaan program ini diawali dengan survei lapangan. 
Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan dan 
berlanjut ke pembangunan.

Dalam merayakan HUT ke-11 UKM Catur Undiksha, 
anggota UKM melakukan kegiatan bakti social berupa 
bedah dapur salah satu warga di Desa Sumber Klam-
pok, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng. Pelak-

sanaan program ini diawali dengan survei lapangan. 
Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan dan 
berlanjut ke pembangunan.

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum dan 
Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha 
mengadakan kegiatan tabur bunga di Taman Makam 
Pahlawan Curastana. Selain itu juga aksi sosial berupa 
pembagian masker kepada warga di sekitar Kota Singa-
raja. Kegiatan ini tetap mengedepankan protokol pence-
gahan Covid-19.

Forum Komunikasi Bidikmisi Undiksha menggelar aksi 
berbagi sembako di Desa Les, Kecamatan Tejakula, 
Kabupaten Buleleng. Sembako disalurkan kepada 50 
Kepala Keluarga (KK) yang masuk golongan kurang 
mampu maupun terkena dampak pandemi Covid-19.
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Undiksha  kembali melaksanakan kegiatan berbagi ke-
pada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Aksi 
sosial tersebut dirangkaikan dengan bersepeda keliling 
Bali yang digawangi Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen 
Mahasiswa (UKM-Menwa). Pada kegiatan ini, Undiksha 
bersinergi dengan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) 
Buleleng dan Road Bike Buleleng.

Sebagai salah satu bentuk implementasi Tri Hita Kara-
na dalam hal menjalin hubungan baik dengan lingkun-
gan, Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa 
(BEM-REMA) Undiksha melaksanakan program peng-
abdian masyarakat berupa penanaman mangrove di 
Pantai Mimpi, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, 
Kabupaten Buleleng.

Sedangkan, dalam bidang penelitian Undiksha dilirik 
Bank Indonesia sebagai mitra dalam penelitian berbagai 
sektor, termasuk juga memaksimalkan pelaksanaan ker-
jasama yang sudah terjalin berupa survey terkait pere-

konomian.

Di tengah persaingan yang semakin ketat ini pula, 
mahasiswa Undiksha diharapakan menggali po-
tyensi-potensi dirinya lebih dalam lagi, salah sa-
tunya dalam bidang wirausaha. Hal ini oleh Un-
diksha difasilitasi melalui workshop maupun 
seminar dengan UPT Pengembangan Karir dan 
Kewirausahaan (PKKM) sebagai penyelenggara. 
UPT PKKM di tahun 2020 ini telah melakukan 
gebrakan yang sangat banyak dengan mengadakan 
kegiatan Undiksha Virtual Career Month. Dalam 
program ini dilaksanakan beberapa program webi-
nar dan talkshow, seperti: Pembekalan Karir bagi 
Mahasiswa dan Alumni; Pendidikan Norma, etika 
dan Soft skills; Workshop Pengelolaan karir Ma-
hasiswa/Alumni, Webinar Perencanaan Karir bagi 
Mahasiswa, Hari Karir Online Nasional, Workshop 
menuju Start-Up 2021, dan Webinar Kepemudaan 
untuk membangun Agility dan Resiliensi Pemuda 
di masa Krisis.

Kegiatan-kegiatan ini menghadirkan beberapa 
narasumber seperti Deputi Bidang Pengemban-
gan Kepemudaan Kemenpora, Tim Kewirausahaan 
Belmawa dan banyak pakar serta praktisi bidang 
karir dan ekonomi.

Prestasi dari mahasiswa Undiksha kini akan terus 
dipacu baik dalam bidang Pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ten-
tunya untuk mendukung percepatan mewujudkan 
Undiksha menjadi Universitas Unggul Berlandas-
kan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 
2045. Untuk itu dalam perjalanannya perlu diim-
bangi dengan pembinaan yang intensif dan dukun-
gan dari semua pihak untuk membentuk maha-
siswa yang memiliki good interpersonal skills, 
menjadi manusia unggul dan berkarakter.
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LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Mas-
yarakat (LPPM) memiliki peran sangat penting dalam 
meningkatkan daya saing Universitas Pendidikan Ga-
nesha. Lembaga ini mengusung visi “Menjadi Pusat 
Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang Unggul dan 
Berkarakter Berlandaskan Tri Hita Karana”. 

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, LPPM Un-
diksha mengemban beberapa misi sebagai berikut ini.

1. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepa-
da masyarakat berorientasi pada perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi secara global dengan ber-
landaskan pada Tri Hita Karana.
2. Meningkatkan kualitas  pengabdian kepada mas-
yarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan relevansi pengabdian kepada mas-
yarakat untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan 
industri serta kebutuhan masyarakat pada umumnya.

4. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan un-
tuk meningkatkan     peran  Undiksha  dalam hal pe-
nelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi 
bertaraf internasional.
5. Meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelek-
tual).
6. Mendorong   Industrialisasi   pedesaan   melalui   
pengembangan   ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 
guna.
7. Meningkatkan   kualitas   dan   jati   diri  sumber 
daya   manusia   calon pimpinan masyarakat yang ber-
wawasan jauh ke depan, memiliki sikap kewirausahaan 
yang kompetitif dan unggul dalam memasuki maupun 
menciptakan pasar kerja.
8. Memberdayakan masyarakat dengan mengangkat-
nya dari keterbelakangan, mengentaskannya dari ke-
miskinan, meningkatkan kemampuan sebagai subyek 
pembangunan melalui proses pengembangan metode 
ilmiah.
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CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Sejalan dengan visi misinya, lembaga ini merancang 
sejumlah program, yaitu berkaitan dengan peningka-
tan publikasi ilmiah maupun pengabdian kepada mas-
yarakat. Pada tahun 2020, realisasi program tersebut 
menunjukkan hasil positif dengan mampu melampui 
target yang menjadi kontrak kinerja dengan Rektor Un-
diksha. Capain tersebut sebagai berikut.

1.Capaian Jurnal dan Publikasi Undiksha Tahun 2020

Secara umum capaian Undiksha tahun 2020 bisa dili-
hat dari Sinta. Saat ini Undiskha berada diperingkat 45 
Nasional dan 33 nasional jika menggunakan dokumen 
3 tahun terakhir. Seperti terlihat pada tabel berikut. 

Profil Undiksha di Sinta Per Tanggal 26 Desember 2020
Jika dilihat dari perbandingan perankingan SINTA di an-
tara LPTK- Nasional Rank, pada Desember 2020, Un-
diksha berada di ranking sembilan. Seperti data pada 
tabel berikut. 

Dilihat dari perkembangannya, jurnal Undiksha yang 
terindeks Sinta terus mengalami perkembangan dari 
tahun 2016, mulai dari 3 jurnal menjadi 79 jurnal. Ca-
paian ini tidak terlepas dari terbentuknya Tim Pengem-
bang Jurnal dan Publikasi Undiksha. Jurnal Undiksha 
sebagian besar jurnal masih berada di Sinta 4 dan 5. 
Kondisi ini akan memungkinkan berubah, karena hasil 
akreditasi tahap kedua sedang menunggu pengumu-
man. Secara lengkap skor sinta Jurnal Undiksha ditun-
jukkan sebagai berikut.

PERKEMBANGAN KUANTITAS JURNAL 
UNDIKSHA 5 TAHUN TERAKHIR YANG 
TERINDEKS SINTA

Akreditasi SINTA Jurnal Undiksha Tahun 2019

Jika dianalisis lebih detail, selain naik tingkat ke sinta 
lebih tinggi, banyak jurnal juga mengalami peningkatan 
pada impact factor, sitasi, dan penulis dari luar Undik-
sha. Hal ini menunjukkan bahwa Jurnal Undiksha saat 
ini sudah dipercaya oleh masyarakat Nasional bahkan 
International.
LPPM Undiksha terus melakukan upaya untuk mening-
katkan kualitas jurnal maupun meningkatkan jumla 
publikasi. Pada tahun 2020, hal tersebut dilakukan 
melalui sejumlah kegiatan, yaitu pemberian penghar-
gaan bagi pengelola jurnal, pelatihan tata kelola jurnal 
ilmiah berbasis OJS 2 dan OJS 3, pelatihan penulisan 
artikel di jurnal internasional terindeks scopus Q1-Q2, 
karantina persiapan akreditasi dan indexing jurnal, 
workshop pengelolaan jurnal bereputasi maupun mem-
persiapkan klinik manuskrip. 
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Undiksha memberikan penghargaan bagi pengelola 
jurnal tahun 2020

Undiksha memberikan pendampingan re-akreditasi 
jurnal tahun 2020

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT
Pada tahun 2020, Undiksha memberikan pendanaan 
kepada 301 judul kegiatan pada dosen pengabdi. Ter-
dapat 16 kegiatan PkM yang di danai dari dana DRPM. 
Total dosen yang terlibat dalam pelaksanan PkM tahun 
2020 adalah sebanyak 437 orang dari total dosen aktif 
di Undiksha. Untuk melihat peningkatan kuantitas ke-
giatan PkM dalam 5 tahun dapat di lihat dalam grafik 
1 di bawah ini.

Dari grafik di atas dapat di lihat bahwa terjadi pening-
katan kuantitas judul PkM yang di danai baik oleh dana 
DIPA Undiksha maupun jumlah dosen yang terlibat. 
Jumlah judul PkM tahun 2019   dan DIPA dan DRPM 
adalah 122 judulsedangkan jumlah judul kegiatan PkM 

2020 adalah 317 judul. Jumlah tersebut dengan kom-
posisi 301 PkM dana DIPA dan 16 judul PkM dana 
DRPM.

EVALUASI PENDANAAN PKM
Dari segi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM juga 
terdapat peningkatan dari Rp. 3.060.255.000 pada 
tahun 2018 menjadi Rp. 3.333.300.000 pada tahun 
2020. Peningkatan tersebut dapat di lihat pada bagan 
berikut.

Dari total dana tersebut, dosen/pengabdi Undiksha tel-
ah menghasilkan berbagai macam jenis luaran yang 
bermanfaat bagi masyarakat/ mitra pelaksanaan kegia-
tan PkM . Luaran dari kegiatan PkM pada tahun 2020 
dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel Jenis Luaran kegiatan PkM tahun 2020

Luaran terbesar kedua adalah artikel pada jurnal nasi-
onal ber-ISSN, yaitu sebanyak 10 buah artikel. Luaran 
terbesar ketiga adalah artikel pada jurnal nasional ter-
akreditasi yaitu sebanyak 4 judul. Luaran selain artikel 
dapat di lihat pada tabel berikut.

Berdasarkan standar hasil yang di tetapkan, maka se-
tiap judul wajib melakukan publikasi seminar nasional 
dengan luaran prosiding nasional dan mengunggah vid-
eo dokumentasi PkM dalam youtube untuk  kemudian 
di laporkan ke LPPM Undiksha.  
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa luaran terbesar di-
peroleh dari prosiding seminar nasional, yaitu sebanyak 
254 buah. Jumlah tersebut sebagian besar dari kegia-
tan Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 
(SENADIMAS UNDIKSHA) Tahun 2020. Perbandingan 
jumlah artikel terbit di Senadimas di bandingkan di 
seminar nasional lain dapat di lihat pada bagan berikut.

LPPM Undiksha juga menggenjot lahirnya produk-pro-
duk inovasi maupun prototype yang diharapkan dapat 
memberikan manfaat untuk masyarakat maupun indus-
tri. Pada tahun 2020, terdapat 12 prototipe industri. 
Jumlah ini lebih tinggi besar dari target sebanyak 7 
protitipe. Sementara untuk produk inovasi, terdapat 7 
produk. Jumlah ini juga melampui target sebanyak 5 
produk. Sedangkan jumlah kekayaan intelektual yang 
didaftarkan sebanyak 136, lebih besar dari target se-
banyak 110.

LENSA PKM UNDIKSHA
Aplikasikan Aktivasi Sumber Belajar Matematika Inova-
tif di SD Gugus V Kecamatan Kintamani

Matematika memiliki peran yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Bahkan penguasaan terhadap pe-
lajaran ilmu pasti ini sering dijadikan tolak ukur kema-
juan sebuah bangsa. Di Indonesia, berdasarkan hasil 
studi Programme for International Students Assessment 

(PISA) tahun 2019 menunjukkan kemampuan matem-
atika siswa masih rendah, berada di peringkat 72 dari 
78 negara. Lebih lanjut, hasil penelitian dari Research 
on Improvement of System Education (RISE) 2018, 
menunjukkan kemampuan siswa memecahkan soal 
matematika sederhana tidak berbeda secara signifikan 
antara siswa baru masuk sekolah dasar (SD) dan yang 
sudah lulus sekolah menengah atas (SMA).

Memperhatikan kondisi tersebut, akademisi Univer-
sitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) berupaya men-
gambil langkah strategis dalam upaya peningkatan 
kualitas pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 
(SD) melalui program Pengabdian kepada Masyarakat 
(PKM). Program ini menyasar SD yang tergabung dalam 
Gugus V Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
Akademisi tersebut, I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., 
M.Pd., Gusti Ngurah Sastra Agustika, S.Si., M.Pd., dan 
Adrianus I Wayan Ilia Yuda Sukmana, S.Kom., M.Pd. 
Mereka yang tergabung dalam satu tim mengimplemen-
tasikan program dengan tajuk Aktivasi Sumber Belajar 
Matematika Berbasis ICT dan Media Manipulatif Konk-
rit.
 
Pelaksanaan program yang didanai Direktorat Riset dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Ristek-Brin ini 
terdiri dari penguatan kompetensi guru dalam pembela-
jaran matematika melalui pemantapan materi ajar dan 
strategi pembelajarannya, perancangan dan pembuatan 
media manipulatif konkrit (alat peraga matematika) dan 
media matematika berbasis ICT untuk SD, pembuatan 
Math Lab sebagai sebuah lab matematika mini yang 
berada di ruang kelas, meningkatkan kemampuan guru 
dalam mendesain pembelajaran matematika yang me-
nekankan aktivitas matematika (hand on – mind on), 
dan membiasakan siswa melakukan eksplorasi matem-
atika secara mandiri di Math Lab. Upaya memfasilitasi 
aktivasi sumber belajar matematika inovatif pada siswa 
SD merupakan salah satu alternatif untuk mendukung 
paradigma pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0.

P2M Undiksha di Desa Bengkala, Tingkatkan Produksi 
dan Inovasi Usaha Loloh Kunyit di Masa Pandemi

Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) berupa 
pengembangan usaha loloh kunyit di Desa Bemgkala, 
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Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang dilakukan 
akademisi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) 
terus berlanjut. Program ini fokus pada peningkatan 
produksi dan inovasi usaha di masa pandemi.

Program yang dinaungi Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian Masyarakat (LPPM) Undiksha ini mendapat ban-
tuan dana dari Direktorat Riset dan Pengabdian Mas-
yarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset 
dan Pengembangan. Tim ini diketuai Dra. Ni Wayan 
Arini, M.Pd dari Prodi PGSD Undiksha,  dengan anggo-
ta Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., dari Prodi PPKn Un-
diksha, Drs. Dewa Nyoman Sudana, M.Pd., dari PGSD 
Undiksha dan Ns. Putu Agus Ariana, S.Kep.,M.Si serta 
Ns. Putu Indah Sintya Dewi, S.Kep, M.Si. dari STIKES 
Buleleng.

Program ini menyasar sekelompok warga, termasuk 
warga tunawicara. Keterlibatan warga tunawicara 
merupakan sebagai bukti secara sosial ekonomi tidak 
ada perlakuan diskriminatif terhadapnya. Pelaksanaan 
program ini dimulai sejak Juni 2020. Sebagai langkah 
awal, tim memberikan pembinaan kepada kelompok 
produksi sebanyak 30 orang, selama sekitar dua bulan. 
Awalnya pengolahan kunyit masih mempergunakan alat 
tradisional sehingga membutuhkan waktu yang relatif 
lama untuk menghasilkan produk, sehingga berimbas 
pada pemenuhan permintaan pasar yang terbatas. Da-
lam rangka meningkatkan produk, tim memberikan 
bantuan seperangkat peralatan. 

Pemasaran produk telah dilakukan melalui kerjasama 
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan diung-
gah di web. Menambah kesan menarik, tampilan ke-
masan juga dibuat lebih artistik. Loloh kunyit diyakini 
sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu meningkat-
kan imunitas tubuh, membersihkan racun dari tubuh, 
meredakan nyeri haid, mengatasi keputihan, mengobati 
sariawan dan panas dalam, menurunkan berat badan, 
mencegah jerawat, keriput dan penuaan dini, mence-
gah stroke, mencerdaskan otak, dan sebagainya. Oleh 
sebab itu, produksinya diyakini mempunyai prospek 
yang baik.

Tangani Kesulitan Bahan Kerajinan Cadas di Gianyar, 
Akademisi Undiksha Tawarkan Teknologi Termokromik 
Buatan

Kebutuhan bahan baku cadas alam untuk memenuhi 
kebutuhan kerajinan di Bali semakin meningkat. Hal 
tersebut seiring dengan semakin digemarinya arsitektur 
khas Bali yang menggunakan bahan cadas. Disisi lain, 
isu kelestarian lingkungan daerah aliran sungai dan per-
bukitan sebagai sumber utama penghasil cadas alam 
menyebabkan ketersediaan bahan baku semakin lang-
ka dan mahal. Di tengah hal ini, akademisi Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undiksha) menawarkan solusi 
anternatif berupa penerapan teknologi tepat guna cadas 
termokromik buatan.

Akademisi tersebut terdiri dari I Gede Putu Banu Asta-
wa, M.T., M.Ak, I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T dan 
Dr.rer.nat. I Wayan Karyasa, S,Pd., M.Sc. Tim ini men-
gaplikasikan teknologi inovasi itu di Industri Kerajinan 
Cadas Silakarang Di Desa Singapadu Kaler Kecamatan 
Sukawati Kabupaten Gianyar, diantaranya Nata Loka 
Arts dan Saka Bali Arts.

Penerapan teknologi cadas tiruan dengan sistem mould-
ing dan casting ini merupakan campuran bahan-bahan 
yang mudah diperoleh, yaitu pigmen termokromik dari 
limbah pengolahan batu cadas Abasan, abu vulkanik 
Gunung Agung yang kertersediaan masih melimpah, 
dan nanokomposit silika-karbon dari abu sekam padi.

Program ini didanai oleh Direktorat Riset dan Pember-
dayaan Masyarakat, Direktorat Jendera Penguatan Riset 
dan Pengembangan, Kementerian Riset dan teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN). Ha-
sil dari program ini diharapkan mampu meningkatkan 
pendapatan para pengerajin di era pandemi, dan mam-
pu mengembalikan kejayaan industri kerajinan cadas 
Silakarang dengan sentuhan inovasi-inovasi hasil riset 
akademisi perguruan tinggi.
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Inovasi di Masa Pandemi: Lestarikan Endek Khas 
Buleleng, Akademisi Undiksha Revitalisasi Teknologi 
Pewarnaan Menggunakan Fiksator Nanopasta

Industri kreatif berupa tenun masih menjadi sektor un-
ggulan Kabupaten Buleleng. Di tengah hal tersebut, 
terlebih ditambah dengan hadirnya pandemi Covid-19, 
sektor ini terbelit sejumlah masalah. Salah satunya di-
alami pertenunan Artha Dharma yang berada di Desa 
Sinabun, Kecamatan Sawan, Buleleng. Kondisi demiki-
an mendapat perhatian dari akademisi Universitas Pen-
didikan Ganesha (Undiksha) untuk ditangani.

Akademisi yang tergabung dalam satu tim terdiri dari 
Dr.rer.nat. I Wayan Karyasa, S.Pd., M.Sc., I Gede Putu 
Banu Astawa, S.T., M.Ak., I Made Ardwi Pradnyana, 
S.T., M.T dan Ni Made Vivi Oviantari, S.Si., M.Si. Tim 
ini dipercaya oleh Direktorat Riset dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kemristek/BRIN menjalankan program 
pemberdayaan masyarakat UKM Indonesia Bangkit Ta-
hun 2020.

Teknologi fiksator nanopasta anorganik merupakan te-
knologi berwujud pasta dengan ukuran partikel nanome-
ter yang terbuat dari campuran silika abu sekam padi, 
abu vulkanik Gunung Agung, dan bahan tambahan, 
yaitu bubuk terusi atau kupri sulfat dan bubuk tunjung 
atau ferrosulfat. Nanopasta ini berperan meningkat-
kan kekuatan ikatan antara molekul zat warna dengan 
molekul serat dari benang baik katun maupun sutera 
pada saat proses pencelupan sehingga warna yang teri-
kat pada benang tidak mudah luntur.

Produk Inovasi Undiksha

Berdasarkan perjanjian LPPM dengan Rektor, ditarg-
etkan ada 5 produk inovasi yang dihasilkan Undiksha 
pada tahun 2020. Target tersebut dapat tercapai den-
gan hasil 7 produk inovasi. Selain itu juga menargetkan 
adanya 7 prototipe industri dan hasilnya mencapai 12 
prototipe. Produk inovasi, beberapa diantaranya, pro-
duksi minyak atsiri dengan bantuan fermentasi ragi 
sachomyces cereviciae hibrida lokal, balisynwood: pro-
duk dan teknologi kayu sintetik diperkuat nanokomposit 
silika-karbon, anticiv hand sanitizer, produk wine salak 
Bali, produksi kopi luwak melalui fermentasi, dan pe-
manfaatan serat bambu dalam produksi sokasi. Protipe 
industry, beberapa diantaranya, pelatihan dan pem-
buatan alat pendeteksi kebocoran LPG, pencegahan 
paparan Covid 19 menggunakan Anticov 20, sistem 
word spotting untuk indeksasi koleksi citra digital lontar 
Bali, program IPTEKS bagi masyarakat minyak atsiri. 
Ada pula pengolahan limbah serbuk gergaji kayu, dan 
sebagainya.
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LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjam-
inan Mutu (LPPPM) Universitas Pendidikan Ganesha 
sebagai unsur pelaksana akademik yang melakukan 
penetapan dan pemenuhan baku mutu pendidikan aka-
demik serta pengembangan dan pelaksanaan tugas-tu-
gas strategis pendidikan. Pada tahun 2020 ini, program 
rutin dari LPPPM telah berhasil dilaksanakan dengan 
baik, walau ada beberapa kegiatan yang formatnya 
menyesuaikan akibat dari pandemic Covid-19, seperti 
kegiatan PPL dan KKN yang biasa dilakukan dengan 
penerjunan langsung ke lapangan kini berubah dengan 
format berbasis daring. Di bawah komando Prof. Dr. I 
Made Ardana, M.Pd. LPPPM Undiksha berhasil melak-
sanakan beberapa program unggulan yang juga difasil-
itasi oleh 8 pusat.

1. PUSAT PENGEMBANGAN KURIKULUM 

DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(PKPP)

Kegiatan di Pusat Pengembangan Kurikulum dan 

Pelaksanaan Pembelajaran (PKPP) dapat dilak-

sanakan, walaupun dalam beberapa kegiatan yang 

dirancang secara offline, harus dilakukan secara 

online. Adapun beberapa kegiatan dari PKPP yang 

berhasil dilaksanakan selama tahun 2020 ini ada-

lah:

a) Seminar hasil karya unggulan akademik (Dok-

tor Berbagi) secara daring oleh 3 pemateri yai-

tu: Dr.phill., Dessy Seri Wahyuni, M.Eng.  Dr. 

Ni Wayan Sukerti, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Luh 

Indrayani, S.Pd., M.Pd.

Gambar 1. Seminar Doktor Berbagi

b) Bedah Buku secara daring “Wacana Post Ge-

neric terhadap THK pada Masyarakat Bali” 

ditulis oleh Prof. Dr. I Nengah Bawa Atmadja, 

M.A.

Gambar 2. Bedah Buku “Wacana Post Gener-

ic terhadap THK pada Masyarakat Bali”

c) Pelatihan Pembelajaran (Flipped Classroom) 
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untuk Dosen  Pemateri Prof .Dr. I Wayan Red-

hana, M.Si.

d) Penyusunan Pedoman International Exchange 

Program dan Pedoman Penyelenggaraan Kelas 

Internasional.

e) Restrukturisasi Kurikulum menuju Kampus 

Merdeka 2020, Penyusunan Kurikulum MBKM 

2020 dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 

Kampus Merdeka 2020

f ) Penyusunan Pedoman Studi Kampus Merdeka

g) Penyusunan Pedoman tentang Penetapan 

Strategi, Metode dan Media Pembelajaran

Gambar 3. Pembahasan Program Center of Excel-

ence (CoE) Undiksha

2. PUSAT PENGENALAN LAPANGAN 

PERSEKOLAHAN (PLP)

Tahun 2020 ini memberi nuansa 

tersendiri dalam pelaksanaan PPL, hal ini 

mengingat terbitnya Permenristekdikti Nomor 

55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan 

Guru, semua LPTK perlu segera melakukan re-

konstruksi pendidikan baik pada Program Sar-

jana Pendidikan maupun Program PPG. Untuk 

memperkuat jati diri calon pendidik dan untuk 

membentuk kesiapan sebagai calon pendidik, 

maka mahasiswa Program Sarjana Pendidikan 

diberikan program pemagangan di sekolah 

yang disebut dengan Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP).

Program PLP terbagi menjadi 1 sks 

untuk PLP I dan 3 sks untuk PLP II. Mata kuli-

ah ini menggantikan mata kuliah PPL yang se-

lama ini dilaksanakan. Sehingga tahun 2020 

ini ada kegiatan PPL yang merupakan kelanju-

tan dari kurikulum Undiksha 2016 dan kegiatan 

PLP 1 yang bergulir sebagaimana perubahan 

atau penyesuaian yang dilakukan Undiksha ter-

hadap aturan baru yang ada. Adapun kegiatan 

yang telah dilaksanakan oleh Pusat PLP antara 

lain:

a. Melaksanakan PPL Real Semester 

Genap TA 2019/2020

b. Melaksanakan PPL dengan format 

PLPbD Semester Ganjil TA 2020/2021 

(PLPbD) 

c. Penyusunan Pedoman PLPbD 

d. Penyusunan Materi dan Instrumen Pem-

bekalan Online serta Video Pembelajaran

Gambar 4. Pembahasan Program KMbD dan 

PLPbD Undiksha

Gambar 5. Sosialisasi Pengenalan Lapangan 

persekolahan berbasis Daring (PLPbD)

Moda PPL Real semester ganjil yang sem-

ula direncanakan berlangsung secara luring 
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berubah menjadi moda daring karena berada 

pada masa pandemi Covid-19. Nama kegiatan 

ini adalah Pengenalan Lapangan Persekola-

han Berbasis Daring (PLPbD). PLPbD adalah 

respons yang diberikan Pusat PLP  LPPPM 

Undiksha menghadapi situasi pandemi dan 

merupakan upaya menyukseskan program pe-

merintah dalam memutus mata rantai penyeb-

aran Covid-19.

3. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETI-

SI DAN KARIR PENDIDIKAN VOKASI 

(PKV)

Kegiatan utama di Pusat Pengembangan 

Kompetensi dan Karir Pendidikan Vokasi yai-

tu pelaksanaan PKL di 18 Prodi sudah biasa 

dilaksanakan. Untuk tahun 2020 ini, Program 

PKL Luar Negeri dan Dalam Negeri tetap dilak-

sanakan sebagai keberlanjutan program dari 

tahun sebelumnya. Akan tetapi, program PKL 

Luar Negeri hanya bisa dilakukan hanya pada 

bulan Januari 2020 akibat Pandemi Covid-19.  

Sementara itu, PKL Dalam Negeri dilaksanakan 

dengan 4 opsi yaitu opsi PKL projek, PKL WFH, 

PKL Switch Semester, dan PKL Konvensional. 

Adapun program dari Pusat PKV antara lain:

a. Melaksanakan Program PKL Dalam 

Negeri dan Luar Negeri 

b. Penyusunan Pedoman, SOP Pelaksa-

naan PKL terintegrasi

c. Penyusunan Panduan PKL Social and 

Physical Distancing (PKL SPD)

 

Tabel  Sebaran mahasiswa PKL luar negeri 

Undiksha tahun 2020

2. Peserta PKL Luar Negeri Inbound 

Gambar 6. Mahasiswa Undiksha melakukan PKL di 

Unicess Vietnam Company Limited)

Gambar 7. Pelepasan peserta PKL LN Undiksha ke 
Vietnam dan perpisahan mahasiswa PKL LN Inbound 

setelah menyelesaikan PKL mereka di Hotel Puri 
Bagus.
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Gambar 8. Peserta PKL LN dari Hoa Sen Univer-

sity of Vietnam bertemu dengan Panitia PKL LN.

4. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA (SDM)

Sesuai dengan namanya, Pusat Pengembangan 

SDM memiliki tugas dalam rangka meningkatkan 

dan mengembangkan sumber daya manusia, teru-

tama tenaga pendidik di lingkungan Undiksha. Un-

tuk tahun 2020, terdapat 3 program utama yang 

digelar, yaitu Pelatihan PEKERTI dan Sertifikasi 

Dosen Undiksha.

a) Pelatihan PEKERTI Undiksha Tahun 2020

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar 

Teknik Instruksional (PEKERTI) merupakan 

salah satu program yang bertujuan untuk pen-

ingkatan kompetensi pedagogik dosen sebagai 

pengampu pembelajaran di perguruan ting-

gi. PEKERTI sangat penting dalam pengem-

bangan kompetensi pedagogik dosen karena 

mereka dapat memperoleh pengetahuan baru 

atau penyegaran berkenaan dengan bagaima-

na pembelajaran semestinya dilakukan. Pela-

tihan ini melibatkan sebanyak 17 dosen, yang 

memiliki bidang keahlian S2 hingga S3 kepen-

didikan maupun nonkependidikan dan sudah 

mengikuti Pelatihan Dosen Muda (PDM) teta-

pi belum mengikuti PEKERTI. 

b) Menyempurnakan dan Validasi Dokumen 

Kelompok Keilmuan Dosen (KKD)

c) Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi Dosen Ta-

hun 2020

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Pendidik Untuk 

Dosen (Serdos), merupakan Program Nasional 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti) yang diselenggara-

kan dalam beberapa tahap setiap tahun. Dalam 

pelaksanaan tahun 2020, Undiksha mengikuti 

kegiatan ini pada tahap 1 dan tahap 2 sebagai 

Perguruan Tinggi Pengusul. Selain itu, Undik-

sha berperan sebagai Panitia Serdos Undiksha. 

Pelaksanaan Serdos dalam penugasan Undiksha 

sebagai Perguruan Tinggi Penilai Serdos (PTPS) 

pada tahun 2020, melibatkan sebanyak 81 ase-

sor Undiksha. Berikut data jumlah pelamar Sert-

ifikasi Dosen.

5. PUSAT PENGEMBANGAN PENDI-

DIKAN KEPRIBADIAN DAN KARAK-

TER (PKK)

Pusat Pengembangan Pendidikan Kepribadi-

an dan Karakter ini mengembangkan program 

mata kuliah kepribadian yang terstruktur yang 

meliputi konten yang sesuai dengan ideologi 

bangsa dan tenaga pendidik yang handal. Mata 

kuliah kepribadian memberikan pengetahuan 

dan pengalaman terkait dengan pengetahuan 

dan kemampuan dalam mengembangkan 

kepribadian. Dimana, substansi materi berkai-

tan dengan kompetensi sosial dan kompetensi 

kepribadian bagi mahasiswa sekaligus sebagai 

calon guru yang professional, berkepribadian 

dan berdaya saing. Di tahun 2020 ini, Pusat 

PKK LPPPM Undiksha melaksanakan bebera-

pa program, antara lain:

a. Menyusun Jadwal Perkuliahan MPK

b. Pembuatan Panduan Tata Cara Berbu-

sana Mahasiswa Undiksha  termasuk 
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photo dan video tata cara berbusana 

mahasiswa.

c. Pembuatan Panduan Implementasi 

THK dalam Berkehidupan Kampus di 

Undiksha telah dilaksanakan 80%. 

Pada saat ini pusat telah mendapat-

kan feedback dari para validator, yai-

tu para pimpinan Undiksha dan ahli 

(Prof. Dr. Bawa Atmaja).

6. PUSAT PROGRAM KULIAH KERJA 

NYATA (PKKN)

KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib 

di Undiksha yang bertujuan  agar mahasiswa 

mendapatkan pengalaman langsung dalam 

mengaplikasikan dan mengintegrasikan ilmu 

pengetahuan yang dikuasai untuk memecah-

kan permasalahan di masyarakat. Idealnya, 

KKN dilakukan secara konvensional, dima-

na mahasiswa bersentuhan langsung dengan 

masyarakat yang menjadi khalayak sasarann-

ya. Akan tetapi, melihat perkembangan situasi 

dan keadaan yang terjadi saat masa pandemi 

kurang memungkinkan untuk melakukan akti-

vitas-aktivitas fisik semacam itu, maka pelak-

sanaan KKN dirubah polanya menjadi KKN 

Mandiri berbasis Daring (KMbD). Adapun ke-

giatan yang dilaksnakan oleh Pusat PKKN an-

tara lain:

a. Melaksanakan KKN Madiri berbasis 

Daring (KMbD)  

b. Penyusunan Buku Panduan KMbD

c. Penyusunan Materi KMbD

d. Pembuatan Video Pembekalan KMbD 

(Video Umum Pembekalan, Video 

Materi, dan Video Penggunaan Sistem 

KMbD), seperti: 

•	 Kebijakan dan Teknis Pelaksana-

an KMbD;

•	 Pencegahan Pandemi Covid-19 

secara klinis;

•	 Penanggulangan dampak sosial 

dan ekonomi akibat Covid-19; 

•	 Penanggulangan dampak psikol-

ogis akibat covid-19;

•	 Pendidikan/Pembelajaran di 

masa/pasca Covid-19, 

•	 Mekanisme/Tata Cara dan Etika 

Penyusunan Konten Blog dan 

Sejenisnya; dan

•	 Panduan Penggunaan Sistem 

KKN bagi Dosen dan Peserta

Gambar 9. Sosialisasi KKN Mandiri berbasis Daring 

(KMbD) oleh kepala Pusat PKKN

7. PUSAT PENGEMBANGAN MEDIA 

DAN SUMBER BELAJAR (PMSB)

Pusat ini merupakan pusat yang baru dibentuk 

pada awal tahun 2020, untuk menggantikan 

Pusat Pengembangan Digital Learning yang 

telah ada ditahun sebelumnya. Latar belakang 

pembentukannya adalah dimana Undiksha se-

bagai salah satu LPTK yang berkewajiban un-

tuk  menjawab tantangan era Revolusi Industri 

4.0 di dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

tinggi dengan pembelajaran berpusat pada 

siswa (Students Center Learning) berbasis ICT 

dan upaya LPPPM melalui Pusat Pengemban-

gan Media dan Sumber Belajar untuk menga-

komodasi kebutuhan dosen dan mahasiswa 

dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa 

kegiatan yang dikoordinir oleh Pusat Pengem-
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bangan Media dan Sumber Belajar pada tahun 

2020, antara lain: 1) pelatihan pembelajaran 

daring, 2) pembuatan konten untuk pembelaja-

ran daring, 3) penyempurnaan pedoman pem-

belajaran daring, 4) Program Undiksha Berbagi 

selama masa Pandemi Covid-19. Dalam Pro-

gram Undiksha Berbagi ini, sebanyak 75 dosen 

Undiksha menjadi narasumber dalam aca-

ra webinar, yang diikuti oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan. Adapun kegiatan yang telah 

dilakukan Pusat PMSB antara lain:

a. Bantuan pembuatan konten digital utk 

pembelajaran dlm Jaringan 

b. Penyempurnaan Pedoman Pembelajaran 

Berbasis Daring

c. Monev Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

bersama Pusat Penjaminan Mutu

d. Undiksha Berbagi Batch I dan Undiksha 

Berbagi Batch II, jumlah dosen yang men-

jadi narasumber berjumlah 75 dosen dan 

jumlah peserta mencapai 15.000 orang.

Gambar 10. Salah satu screenshot kegiatan Undiksha 

Berbagi pada masa Pandemi Covid-19

e. Mengkoordinir Hibah Inovasi Modul Dig-

ital (IMD), dan mengkoordinir Hibah Ino-

vasi Pembelajaran Digital (IPD). Undiksha 

berhasil memperoleh dana Hibah IMD dan 

IPD untuk Prodi. Pendidikan Matematika, 

Prodi. Pendidikan Geografi, dan Prodi. Te-

knologi Pendidikan, dan Prodi. PPKn.

8. PUSAT PENJAMINAN MUTU (PJM)

Pusat ini bertugas menjamin pemenuhan Standar 

Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik 

dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkem-

bang budaya mutu serta mengendalikan penyeleng-

garaan pendidikan tinggi oleh untuk mewujudkan 

berkembangnya budaya mutu pendidikan tinggi. 

Selain itu, pusat ini berperan dalam melaksanakan 

sistem penjaminan mutu baik dalam bidang akade-

mik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat) maupun dalam bidang non-akademik 

(administrasi dan manajemen perguruan tinggi). 

Dalam tahun 2020 ini, PJM telah melakukan be-

berapa kegiatan antara lain: 

a. Pendampingan Akreditasi Prodi 15 

prodi  7 standar dengan 9 kriteria

b. Pelaksanaan AMI AKADEMIK Undik-

sha

c. Pengembangan Sistem Akreditasi Ter-

integrasi Undiksha

d. Penyusunan 16 Dokumen Standar 

Tambahan PT

e. Survey Pembelajaran daring dan Pe-

layanan Undiksha di Masa Pandemi 

Covid 19

f. Persiapan Akreditasi Internasional 

yang pada tahun 2020 ini sampai 

tahap analisis kondisi eksisting Un-

diksha.



LAPORAN TAHUNAN REKTOR 2021  

78

DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 28

FAKULTAS
DAN

PASCASARJANA



LAPORAN TAHUNAN REKTOR 2021  

79

DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 28

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

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. Putu Aditya Antara, S.Pd., 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”. Misinya adalah 
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 menyelenggara-
kan penelitian yang humanis, kolaboratf, inovatif dan 
kompetitif untuk pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi berlandaskan falsafah Tri 
Hita Karana. Terakhir, menyelenggarakan pengabdian 
kepada masyarakat yang humanis, kolaboratif, inovat-
if, dan kompetitif berlandaskan falsafah Tri Hita kara-
na. Pada tahun 2020, FIP telah menggagas program 

strategis untuk mempercepat terwujudnya visi, yaitu 
pengembangan pembelajaran Dalam Jaringan (Dar-
ing), pembentukan kelompok-kelompok penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat, percepatan kenaikan ja-
batan akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar serta 
internationalization at home. Selain itu ada sejumlah 
program yang menjadi perjanjian kerja Dekan dengan 
Rektor, diantaranya persentase lulusan setahun terakhir 
dengan kriteria: yang berhasil mendapatkan pekerjaan 
(masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan, melanjutkan 
studi (jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah lulus) 
atau menjadi wiraswasta (masa tunggu kurang dari 6 
bulan setelah lulus). Selain itu ada pula pelaksanaan 
tri dharma perguruan tinggi maupun akreditasi. Se-
cara umum, realisasi program tersebut telah melampui 
target. Khusus untuk kareditasi program studi, sudah 
seluruhnya terakreditasi A. Selain kegiatan utama, FIP 
juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upa-
ya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam 
berbagai bidang. Beberapa diantaranya sebagai berikut.

Workshop Tata Kelola Jurnal Ilmiah Berbasis 
Open Journal Systems (OJS) 2 dan OJS 3
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Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Undiksha terus mening-
katkan kualitas pengelolaan jurnal. Hal tersebut dilaku-
kan melalui Workshop Tata Kelola Jurnal Ilmiah Berba-
sis Open Journal Systems (OJS) 2 dan OJS 3 di Ruang 
Video Conference, Gedung UPT TIK Undiksha, Rabu 
(12/2/2020). Kegiatan ini digelar dalam rangka mem-
berikan pelatihan bagi calon reviewer dan editor untuk 
mengelola Jurnal di Undiksha berbasis OJS 2 dan OJS 
3.

FIP Undiksha Dukung Pencegahan Penular-
an Covid-19

Pimpinan FIP Undiksha mendampingi Rektor Undiksha 
memberikan bantuan kepada petugas jaga di Pos Sekat 
Labuhan Lalang, Desa Sumberkima, Kecamatan Grok-
gak pada Sabtu, (27/6/2020). Program ini merupakan 
wujud dukungan penuh terhadap program-program un-
tuk  pencegahan penularan covid-19 di Labuan Lalang, 
Buleleng Barat.

Pada kegiatan ini Undiksha bekerjasama dengan Kod-
im 1609 Buleleng yang dipimpin langsung oleh Rektor 
Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., dan Dan-
dim 1609 Buleleng, Letkol Inf Muhammad Windra Lis-
rianto, SE.,M.I.K. untuk menyerahkan Bantuan berupa 
masker, air mineral, handsanitizer dan pakaian hazmat.

Program Studi TP Gelar P2M untuk Guru-Gu-
ru SD Gugus 3 Kecamatan Buleleng

Program Studi Teknologi Pendidikan, FIP, Undiksha 
menyelenggarakan P2M (Pengabdian Pada Masyarakat) 
bagi guru-guru SD di Gugus 3 Kecamatan Buleleng, 10 
Juli 2020. Kegiatan ini bertempat di SD Negeri 1 Asti-
na. Tim pelaksana terdiri dari Dewa Gede Agus Putra 
Prabawa, S.Pd.,M.Pd, Drs. I Ketut Pudjawan, M.Pd dan 
Dr. I Komang Sudarma, S.Pd, M.Pd. Terlaksananya ke-
giatan ini tidak lepas dari dukungan Kepala SD Negeri 1 
Astina, tim pelaksana PKM serta mahasiswa semester 
8 Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan Undiksha. 

Penyegaran Dosen dan Guru Pamong di LPTK

Sebanyak 60 dosen Fakul-
tas Ilmu Pendidikan mengi-
kuti kegiatan Penyegaran 
Dosen Dan Guru Pamong di 
LPTK secara virtual, pada 
20 - 24 Juli 2020. Kegia-
tan yang dilakukan selama 

5 hari ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan 
kualitas penyelenggaraan PPG. Hal ini juga merupakan 
bentuk perhatian khusus dari para Rektor LPTK penye-
lenggara PPG.

Mahasiswa dan Dosen FIP Raih Penghargaan 
dan Apresiasi dari Rektor Undiksha

Sebanyak 18 orang mahasiswa dan 2 orang dosen FIP 
mendapat penghargaan dari Rektor Undiksha, Jumat 
(24/7/2020) atas prestasi bidang minat, bakat dan 
penalaran yang diraih pada tahun 2019. Mereka ada-
lah Ida Ayu Kadek Sri Puspita Dewi, mahasiswi PGSD, 
peraih Juara 1 tingkat nasional dalam Lomba PKM FIP- 
JIP Panca Lomba Nasional di Malang dan Gede Cris 
Smaramanik Dwiqi mahasiswa Teknologi Pendidikan, 
peraih Juara 1 Lomba Website Ormawa tingkat nasion-
al dalam Pancalomba Forum FIP-JIP Indonesia 2019. 
Untuk kategori dosen diraih oleh Dewa Gede Agus Putra 
Prabawa, S.Pd., M.Pd dan Drs. I Wayan Sujana, S.Pd., 
M.Pd selaku Dosen Pembimbing Bidang Penalaran Ber-
prestasi Tingkat Nasional. 

Tari Pracandanala Raih Juara I di Universitas 
Muhamadiyah Surakarta.

Tim Tari FIP Undiksha Denpasar yang membawakan 
Tari Pracandanala meraih Juara I dalam Lomba yang 
diselenggarakan oleh Universitas Muhamadiyah Sura-
karta, Jumat (31/07/2020) dengan tema “Mewujudkan 
Generasi CERIA (cerdas, energik, responsive, inovatif, 
dan apresiatif)”.

\strategi agar Jayadrata terlindung dari Arjuna. Ke-
tika matahari hampir terbenam Jayadrata masih 
jauh dari jangkauan Arjuna. Melihat hal tersebut Sri 
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Kresna menutupi matahari dengan Cakra Sudarsana se-
hingga suasananya menjadi gelap, seolah-olah mataha-
ri sudah tenggelam. Ketika mendengar perang sudah 
berhenti, jayadrata memperlihatkan dirinya, melihat 
kesempatan itu Arjuna lalu mengangkat busurnya dan 
meluncurkan panah yang memenggal leher Jayadrata.

Mahasiswa PG-PAUD Torehkan Prestasi 
Nasional

Kristina Madalena Setyatmoko, Mahasiswa semester V 
PGPAUD FIP Undiksha meraih juara II Lomba Mendon-
geng tingkat Nasional, yang diselenggarakan oleh Uni-
versitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kegiatan lomba 
yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Desember 2020 
secara Daring ini diikuti oleh 12 orang peserta dari 
berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

FIP Undiksha Gagas Kerjasama dengan 
UKM

FIP Undiksha memberikan perhatian serius terhadap 
kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar melalui 
menggagas Program Kerjasama dengan Fakulti Pendi-
dikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang akhirnya, 
gagasan Kerjasama ini dituangkan melalui MoU yang 
ditandatangani secara virtual  pada tanggal 10 Desem-
ber 2020.

Sampai saat ini Undiksha telah menjalin kerjasama den-
gan perguruan tinggi yang tersebar di sejumlah negara 
di Asia, seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Filipina dan 
Malaysia. Programnya tidak hanya berupa pertukaran 
mahasiswa maupun dosen, tetapi juga dalam pelaksa-
naan program PKL dan PPL, serta fast track.

Setelah berhasil menyelenggarkan  International Confer-
ence On Technology And Educational Science (ICTES) 
2018 lalu, tahun 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan akan 
kembali menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk 
yang kedua kalinya. Kegiatan yang diselenggarakan 2 
tahun sekali ini  merupakan serangkaian acara konfe-
rensi internasional yang bertujuan menyediakan forum 
untuk meletakkan dasar-dasar pendekatan tentang te-
knologi dan ilmu pendidikan.

 

Nice Maylani Asril, S.Psi., M.Psi., Ph.D (Ketua Panitia 
ICTES 2020)

Menarik, tema yang diangkat kali ini adalah The New 
Era Of Education, Innovation And Practice. Nice May-
lani Asril, S.Psi., M.Psi., Ph.D selaku ketua paniia 
menjelaskan dipilihnya tema ini sangat erat kaitannnya 
dengan pandemi Covid 19 yang sedang melanda dunia 
“ya tema ini dipilih untuk memancing dan memberikan 
fasilitasi kepada para akademisi di bidang pendidikan 
untuk ikut serta memunculka inovasi-inovasi yang ter-
kait dengan praktik pembelajaran pada situasi pandemi 
ini”, tuturnya.
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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.Si
Wakil Dekan III : I Nyoman Sukarta, S.Pd, M.Si.

JURUSAN 
JURUSAN MATEMATIKA
• Prodi Pendidikan Matematika
• Prodi Matematika
• Prodi S2 Pendidikan Matematika

JURUSAN FISIKA DAN PENGAJARAN IPA
• Prodi Pendidikan IPA
• Prodi S2 Pendidikan IPA

JURUSAN BIOLOGI DAN PERIKANAN KELAUTAN
• Prodi Pendidikan Biologi
• Prodi Biologi
• Prodi D3 Budidaya Kelautan
• Prodi Akuakultur

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”. Misin-
ya, 1) Memberikan Pelayanan Yang Bermutu Kepada 
Stakeholders Melalui Pen-didikan, Penelitian, dan Peng-
abdian Kepada Masyarakat, 2) Menyelenggarakan Pen-
didikan 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 Kolab-
oratif untuk Mengembangkan dan Menerapkan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknolo-gi, dan 4) Menyelenggarakan 
Pengabdian Kepa-da Masyarakat Di Bidang MIPA dan 
Pendidikan MIPA yang Inovatif, Kompetitif dan Akomo-
datif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 
Pada tahun 2020, program tersebut terus dikuatkan, 
termasuk memperluas kerjasama den-gan perguruan 
tinggi dalam dan luar negeri dalam bidang pengemban-
gan pendidikan dan research. Selain itu, program fast 
track men-jadi program unggulan yang bekerjsama den-
gan Ming Chi University of Technology, Taiwan.

Di tahun 2020 ini, FMIPA mendapat kado manis. Wa-
laupun Proses penilaian akreditasi dari BAN-PT hanya 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
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bisa dilakukan secara online mengingat pandemi yang 
tengah melanda negeri, namun upaya program studi 
untuk memperoleh hasil maksimal dari penilaian para 
tim penilai dari BAN_PT terus berlanjut. Sehingga, 3 
program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Biolo-
gi, Program Studi Pendidikan Kimia, dan Program Studi 
Pendidikan Fisika berhasil mendapatkan Akreditasi A.

PENANDATANGANAN KERJASAMA FMIPA 
UNDIKSHA DENGN FMIPA UNIVERSITAS 
SAM RATULANGI

Dekan Fakultas MIPA Undiksha Prof. Dr. I Nengah 
Suparta, M.Si menandatangani perjanjian kerjasama 
dengan Dekan Fakultas MIPA Universitas Sam Rat-
ulangi Prof. Benny Pinontoan, M.,Sc. Di ruang Semi-
nar FMIPA Undiksha, Jumat (21/2/2020). Kerjasama 
dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seka-
ligus menindaklanjuti penandatanganan nota kesepa-
haman antara kedua universitas. Sebagai salah satu 
tindak lanjut kerjasama ini, Fakultas MIPA  Universitas 
Sam Ratulangi menggandeng Fakultas MIPA Universitas 
Pendidikan Ganesha dan 3 universitas negeri lainnya 
dalam penyelenggaraan International Conference pada 
bulan Juni mendatang. 

Kunjungan Prodi S1 Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas Muria Kudus

Senin (9/3/2020) Jurusan Matematika FMIPA Undik-
sha menerima rombongan KKL Prodi S1 Pendidikan 
Matematika FKIP Universitas Muria Kudus (UMK) di ru-
ang Seminar FMIPA Undiksha, yang dirangkaikan den-
gan kegiatan Seminar Nasional Bersama bertemakan 
“Tantangan Pendidik Matematika dalam Mencipta Kelas 

Merdeka Belajar pada Generasi Muda di Era Digital”. 

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perjan-
jian Kerja Sama FKIP UMK dan FMIPA Undiksha serta 
realisasi dari PKS Prodi Pendidikan Matematika UMK, 
Prodi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Matematika 
Undiksha. Rombongan KKL S1 Pendidikan Matemati-
ka FKIP Universitas Muria Kudus (UMK) terdiri dari 60 
orang mahasiswa dan Dosen dan staf 20 orang. kegia-
tan ini juga dihadiri oleh Staf Dosen dan Mahasiswa 
dari Jurusan Matematika FMIPA Undiksha.

ASESMEN LAPANGAN PRODI PENDIDIKAN 
BIOLOGI

Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) menjalani Aseseman Lapangan secara Dar-
ing. Adanya wabah Covid 19, menyebabkan kegiatan 
akreditasi program studi di FMIPA UNDIKSHA tidak 
bisa berjalan sebagaimana biasa. Selama dua hari, Ka-
mis (23/7) dan Jumat (24/7), Dalam kegiatan visitasi 
secara daring tersebut, dua orang asesor yang terdiri 
dari Prof. Dr. Sri Mulyani Endang Susilowati, M.Pd. – 
Universitas Negeri Semarang dan Dr. Diah Rachmawa-
ti,  S.Si., M.Si – Universitas Gadjah Mada mengikuti 
seremoni dan mendengarkan paparan melalui jaringan 
internet.

Review Kurikulum Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Uni-
versitas Pendidikan Ganesha menyelenggarakan Review 
Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di ru-
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ang Seminar FMIPA Undiksha, Selasa (4/7/2020). ,Ke-
giatan tersebut sebagai bentuk tindaklanjut kebijakan 
universitas yang merujuk pada kebijakan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FMIPA Prof. Dr. I Nen-
gah Suparta, M.SI, yang dihadiri oleh Wakil Dekan, 
Kajur dan Korprodi di lingkungan FMIPA Undiksha. 
Diharapkan melalui restrukturisasi kurikulum kampus 
merdeka, FMIPA mampu mengembangkan SDM ma-
hasiswa dan menghasilkan mahasiswa yang berprestari 
dalam bidang MIPA.

Visitasi Daring Prodi Pendidikan Fisika

Program Studi Pendidikan Fisika melaksanakan visita-
si daring oleh BAN-PT pada Rabu (7/10) dan Kamis 
(8/10) di Ruang Seminar FMIPA Undiksha, Dalam ke-
giatan visitasi secara daring tersebut, dua orang asesor 
yang terdiri dari Dr. Parno, M.Si. – Universitas Negeri 
Malang dan Dr. Drs. Cuk Imawan, M.Si – Universitas 
Indonesia melakukan visitasi.

FMIPA BERBAGI

Dekanat FMIPA menyalurkan donasi untuk warga 
melalui kegiatan “Love Sharing FMIPA” Kepada maha-
siswa FMIPA , Satpam, cleaning services FMIPA, panti 
asuhan Dana Punia Banyuning, Panti Asuhan Narayan 
Seva di Desa Kerobokan dan Panti Asuhan Saewa Dhar-
ma di Desa Sawan yang terdampak Pandemic covid-19. 

MIPA AWARDS 2020

Meskipun dalam situasi pandemi Covid 19 dengan me-
nerapkan protokol covid 19, pada hari Minggu (20/12) 
bertempat diruang Seminar FMIPA dan melalui Zoom 
Meeting Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matem-
atika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Pendi-
dikan Ganesha, telah melaksanakan MIPA AWARDS 
2020. 

Dalam kegiatan ini digelar final lomba yaitu final lomba 
poster, final PUBG MAP 1, Final PUBG MAP 2, Final 
Mobile Legend.

Acara Penganugrahan MIPA AWARDS kepada: Dosen 
dengan kinerja terbaik tertinggi jenjang Lektor Kepala 
dan Guru Besar, Penganugrahan MIPA AWARDS kepada 
Dosen dengan kinerja terbaik teringgi jenjang Asisiten 
Ahli dan Lektor dan Pegawai berprestasi Fakultas MIPA. 
D

Dilanjutkan dengan acara Penganugrahan MIPA Awards 
Bidang Penalaran dan Kelimuan katagori Junior Pro-
gram S1 dan D3, Pengaungrahan MIPA Awards Bidang 
Penalaran dan kelimuan katagori Senior Program S1 
dan D3,Pengaungrahan MIPA Awards Bidang Minat 
dan bakat katagori junior Program S1 dan D3,Pengaun-
grahan MIPA Awards Bidang Minat dan bakat katagori 
Senior Program S1 dan D3.

Dengan diselenggarakan pengaungrahan MIPA Awards 
ini di harapkan menjadikan motivasi diseluruh akade-
misi khususnya dilingkungan Fakultas MIPA Undiksha 
untuk lebih meningkatkan prestasi dan kinerjanya.



LAPORAN TAHUNAN REKTOR 2021  

85

DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 28

STAF PIMPINAN
Dekan   : I Ketut Budaya Astra, S,Pd.,
    M.Or.
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 (Undiksha) tidak terp-
isahkan dengan sejarah dibukanya 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) Menyelenggara-
kan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan 
sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul, 
memiliki daya saing tinggi dan berkarakter berlandas-
kan falsafah Tri Hita Karana di bidan keolahragaan 
dan kesehatan, 2) Menyelenggarakan penelitian untuk 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Iptek) berlandaskan falsafah Tri Hita Ka-
rana dalam bidang keolahragaan dan kesehatan dan 
3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat 

sebagai wujud penerapan Iptek, berlandaskan falsa-
fah Tri Hita Karana untuk meningkatkan kontribusi 
FOK Undiksha dalam rangka meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, fakultas 
ini juga menargetkan program akreditasi Prodi Ilmu 
Keolahragaa, akreditasi Prodi Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga, pembentukan Prodi Baru S1 Kebidanan dan 
pembentukan Prodi S1 Pendidikan Jasmani PGSD. 
Pada tahun 2020, fakultas ini menyelenggarakan 
kegiatan yang arahnya untuk menyukseskan kebijakan 
Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang digulirkan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

WORKSHOP RESTRUKTURISASI KURIKU-
LUM KAMPUS MERDEKA TAHUN 2020

Fakultas Olahraga Dan Kesehatan (FOK) menga-
dakan workshop restrukturisasi kurikulum kam-
pus merdeka tahun 2020  yang bertempat di ru-
ang seminar FOK pada tanggal 10 juli 2020.

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN
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Dalam workshop ini di harapkan kedepannya pener-
apan belajar merdeka bisa berjalan dengan baik seh-
ingga mahasiswa dapat belajar dengan nyaman se-
suai dengan kemampuan dan talent yang dimiliki.

Dalam workshop RKKM turut hadir Wakil Rektor I Dr. I 
Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I. , dalam sambuatann-
ya bapak WR I menyampaikan “Jadikan setiap tempat 
sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru 
yang di kutip dari buku Ki Hajar Dewantara”, Bapak 
WR I juga berharap mahasiswa yang masuk ke FOK 
diharapkan sudah membawa talent nya masing-mas-
ing sehingga merdeka belajar dapat di terapkan.

PROGRAM COE, PRODI PENJASKESREK 
UNDIKSHA MANTAPKAN IMPLEMENTASI 
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 
Rekreasi (Penjaskesrek) Fakultas Olahraga dan Kese-
hatan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mer-
umuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait 
implementasi program merdeka belajar dan kampus 
merdeka. Hal tersebut dilakukan melalui Focus Group 
Discusion (FGD) dan Workshop secara offline dan on-
line, Kamis (24/9/2020). Kegiatan ini merupakan salah 
satu tahapan program Center of  Excellence (CoE), hi-

bah dari Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia.
Workshop yang diikuti para dosen dan mahasiswa mau-
pun instansi terkait ini menghadirkan narasumber Prof. 
Dr. I Nyoman Dantes. Produk dari program hibah ini 
berupa peraturan rektor tentang implementasi kampus 
merdeka – merdeka belajar, kurikulum yang lengkap 
dengan perangkatnya dan pedoman pelaksanaannya.

PEMBUKAAN PEKAN OLAHRAGA MAHA-
SISWA FOK DIKALA PANDEMI COVID-19

Pembukaan Pekan Olahraga Mahasiswa Fakultas Olah-
raga dan Kesehatan (FOK) Universitas Pendidikan Ga-
nesha (Undiksha), 6 November 2020 ditandai dengan 
pelepasan Balon oleh Bapak Dekan FOK dan seluruh 
civitas di lingkungan FOK Undiksha.
Pertunjukan berupa Senam Aerobik, Karaoke dan se-
bagainya berlangsung di lapangan upacara Kampus 
FOK. Meski cuaca panas bagi yang hadir langsung dan 
mahasiswa yang harus mengikuti acara lewat daring 
(online), antusiasme peserta untuk mengikuti jalannya 
pembukaan pekan olahraga mahasiswa FOK tetap ting-
gi.
Dekan FOK, I Ketut Budaya Astra, S.Pd, M.Or. member-
ikan apresiasi terhadap kreativitas mahasiswa ini. Di-
harapkan semangat yang sama juga ditunjukkan dalam 
meraih prestasi.
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STAF PIMPINAN
Dekan   : Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak.,
     M.Si.
Wakil Dekan I : Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si.
Wakil Dekan II : Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E., Ak.,
     M.Si 
Wakil Dekan III : Gede Putu Agus Jana Susila, S.E.,   
    MBA.

JURUSAN 
JURUSAN MANAJEMEN
• Prodi Manajemen
• Prodi D3 Perhotelan

JURUSAN EKONOMI DAN AKUTANSI
• Prodi Pendidikan Ekonomi
• Prodi Akuntansi
• Prodi D3 Akuntansi

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

Fakultas Ekonomi Undiksha memiliki visi selaras den-
gan visi universitas, yakni menjadi fakultas unggul ber-
jiwa wirausaha mandiri berlandaskan falsafah Tri Hita 

Karana di Asia tahun 2045. Pada tahun 2020, fakultas 
ini program yang digulirkan sebagian besar sama. Yang 
menjadi perhatian semakin serius adalah percepatan 
peningkatan kualifikasi dosen S-3 dan Lektor Kepala, 
publikasi international dan memaksimalkan prestasi 
mahasiswa di level international. Berdasarkan data, 
Fakultas Ekonomi telah memiliki 18 persen dosen ber-
pendidikan doktor, 23 persen kandidat doktor, 61 pers-
en lektor kepala dan lektor. Sementara untuk publikasi, 
terdapat 35 mahasiswa memiliki publikasi internasi-
onal/nasional, 20 mahasiswa memiliki Hak Kekayaan 
Intelektual, dan 426 artikel mahasiswa terpublikasikan 
pada jurnal terakreditasi nasional. Sedangkan untuk 
dosen, terdapat 132 artikel ilmiah yang terpublika-
si internasional/nasional, dan 33 orang memiliki Hak 
Kekayaan Intelektual. Secara khsusus terkait presta-
si mahasiswa, terdapat 47 orang menjuarai berbagai 
kompetisi tingkat regional dan nasional, serta 45 ma-
hasiswa tersertifikasi internasional entreperenurship 
dan digital marketing. Selain program utama tersebut, 
Fakultas Ekonomi juga melakukan upaya peningkatan 
kualitas melalui penyelenggaraaan berbagai kegiatan 
sepanjang tahun 2020. Beberapa diantaranya sebagai 
berikut. 

LOMBA ESSAY PAJAK TAX CENTER UNDIK-
SHA TAHUN 2020
Kegiatan “Pekan Pajak” merupakan salah satu kegia-
tan yang dilaksanakan oleh Tax Center Undiksha di 

FAKULTAS EKONOMI
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semester kedua tahun 2020. Kegiatan pekan pajak 
kali ini mengusung tema “Peranan Pajak Dan Tantan-
gannya Dalam Pemulihan Ekonomi Di Era Kehidupan 
Baru” yang diselenggarakan dalam 2 kegiatan yakni 
Webinar perpajakan dan Lomba Essay Pajak. 

Tahapan seleksi dilakukan mulai dari seleksi administra-
si, yang dilanjutkan dengan penilaian oleh oleh dewan 
juri. Untuk Tema 1, sebagai juara 1 diberikan kepada 
Kadek Desi Rukmana Sari (Undiksha), juara 2 diberi-
kan kepada M. Indah Ronauly Naibaho (STIE Ekuitas 
Bandung), dan juara 3 diberikan kepada Haris Prasetyo 
(Universitas Trunojoyo Madura). 

Tema 2, sebagai juara 1 diberikan kepada Kadek Arta-
yasa, ST (SMA Negeri 6 Denpasar), juara 2 diberikan 
kepada Jamila Lestyowati (Balai Diklat Keuangan Yog-
yakarta), dan juara 3 diberikan kepada I Wayan Yeremia 
Nata wibawa (Alumni S2- Universitas Brawijaya).

INTERNATIONAL CONFERENCE THE 
TOURISM, ECONOMICS, ACCOUNTING, 
MANAGEMENT, AND SOCIAL SCIENCE 
(TEAMS) 5TH

Conference Tourism, Economics, Accounting, Manage-
ment, and Social Science (TEAMS) kembali digelar dari 

Tanggal 3-4 November 2020dengan tema “Pengem-
bangan Ekonomi dan Inovasi: Menjaga Keberlanjutan 
Bisnis Selama Wabah Covid-19”. 
Pelaksanaan Conference menggandeng Co-Host Uni-
versitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Palangka 
Raya, Universitas Nusa Cendana, dan Ikatan Akuntan 
Indonesia Wilayah Bali. Konferensi internasional ini 
menghadirkan tiga Keynote Speaker dari berbagai uni-
vesitas ternama di ASEAN, yakni Dr. Jean Marc Dautrey 
(Stamford International University, Thailand), Dr. Anan-
tawikrama Tungga Atmadja (Universitas Pendidikan 
Ganesha, Indonesia), dan Dr. Pek Chuen Kee (Head of 
UCSI Graduate Business School, Malaysia) dan diikuti 
hamper 500 peserta.

SHARING SESSION YOUNG ENTREPRE-
NEUR ASSOCIATION (YES) FAKULTAS 
EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
GANESHA

8 November 2020, Tim Kewirausahaan Fakultas 
Ekonomi Undiksha diundang untuk mengikuti sharing 
session tentang kewirausahaan FE Undiksha dalam 
acara Your Community oleh Radio Guntur. 
Saat ini laboratorium kewirausahaan FE Undiksha be-
rupaya mengoptimalkan kegiatan-kegiatan akademis 
yang berkaitan dengan kewirausahaan untuk memoti-
vasi wirausaha muda FE Undiksha.
Wirausaha-wirausaha muda FE Undiksha ini, tergabung 
dalam satu komunitas yang dikenal dengan nama Young 
Entrepreneur Association (YES) Fakultas Ekonomi Un-
diksha yang diketuai oleh Mahasiswa FE Undiksha atas 
nama Agus Ria Partawan.

KADIN (KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 
INDONESIA) GOES TO CAMPUS
11 November 2020,  Tim Kamar Dagang dan Indus-
tri Indonesia (KADIN) yang diwakili oleh Wakil Ketua 
Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lem-
baga Eksekutif Legislatif (I Gede Surya Permadi), Wakil 
Ketua Umum Bidang Agribisnis, Perindustrian & Perda-
gangan (I Nyoman Dedi Pahardi Mulia, SH. MM.) serta 
Asisten (I Gede Dedy Pariana), melakukan kunjungan ke 
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Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha guna 
menyampaikan program KADIN Goes to Campus yang 
berupa kerjasama yang akan dibangun oleh KADIN den-
gan beberapa Universitas terbaik.

EASY 2020

Economic and Accounting Scientific Young (EASY)  Com-
petition dibuka pada 25 November 2020 dengan 
menyelenggarakan 5 kegiatan yaitu Pelatihan Penulisan 
Artikel,  Lomba Pekan Esai Nasional,  Lomba Debat 
Ekonomi dan Akuntansi, Accounting Writing Competi-
tion,  serta Seminar Nasional dengan mengusung tema 
“AKSI : (Adaptik, Kreatif, Sportif dan Intelek) Nyata 
Generasi Muda dalam Sustainable Development Goals 
Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru”. 

FINAL DEKAT 2020

Jumat, 27 November 2020, Babak Final Lomba De-
bat Ekonomi dan Akuntansi (DEKAT) digelar serang-
kaian EASY Competition Tahun 2020. Acara yang ber-

langsung melalui media platform Zoom ini diikuti oleh 6 
besar tim dari tingkat SMA se-Indonesia yang telah lolos 
pada babak penyisihan. 

FINAL ANTIC 2020

Babak final Accounting Writing Competition (ANTIC) 
digelar pada Sabtu 28 November 2020. Acara serang-
kaian EASY Competition 2020 ini dilaksanakan secara 
daring melalui media platform Zoom dan diikuti oleh 15 
tim dari Universitas se-Indonesia yang telah lolos pada 
babak penyisihan. 

SEMINAR NASIONAL FOR TALENTED 
YOUNG ENTERPRENEUR

29 November 2020, Seminar Nasional dengan tema 
“Increase Interest in Entrepreneurship, Create Skilled 
and Talented Young Entrepreneurs” digelar dengan 
menghadirkan Narasumber Seminar Nasional yang ber-
pengalaman di bidangnya  yaitu Bapak Candra Putra 
Negara yang merupakan CEO CPN Group dan Founder 
Success Before 30 dan Bapak Gusti Ngurah Anom yang 
merupakan Owner Krisna Oleh-Oleh.
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GEMA UKM BULELENG 2020

Sinergi yang berkelanjutan antara Laboratorium Ke-
wirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksha dengan KA-
DIN Buleleng, Hipmi Buleleng, WMS, IWAPI, dan 
Kopabara akhirnya mampu menarik perhatian Pemer-
intah Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan 
digandengnya Laboratorium Kewirausahaan Fakultas 
Ekonomi Undiksha oleh Dinas Perdagangan, Perindus-
trian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dis-
dagperinkop UKM) Kabupaten Buleleng dalam kegia-
tan GEMA UKM Buleleng yang diselenggarakan pada 
tanggal 4 s/d 5 Desember 2020 di Krisna Beach Street 
Pantai Penimbangan Singaraja. 

HSBC DAN PUTERA SAMPOERNA FONDA-
TION BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS 
EKONOMI UNDIKSHA

HSBC dan Putera Sampoerna Fondation bekerjasama 
dengan Fakultas Ekonomi Undiksha pada hari Senin 
tanggal 25 November 2020 menyelenggarakan kegia-
tan Guest Lecture Webinar dengan tema “ Elevating 
Future Skills and Career Plan Development in Times of 
Pandemic. 

BAKTI SOSIAL HMJ EKONOMI DAN AKUN-
TANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 
PENDIDIKAN GANESHA
Kegiatan Bakti Sosial (HMJ) Ekonomi dan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Undiksha digelar pada 18 – 20 De-

sember 2020. Kegiatan bakti sosial dengan tema “Mer-
angkul sesama di masa pandemi Covid-19”. Kegiatan 
yang menyalurkan sembako, uang tunai dan alat tulis 
ini menyasar warga Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, 
Buleleng, warga Desa Subaya, Kintamani Bangli. Dan 
Panti Sosial Asuhan Udayana Wiguna Singaraja.

HSBC EDUCENTER ONLINE LEARNING 
AND NATIONAL COMPETENCY CERTIFICA-
TION 2020

Sebanyak 45 orang perwakilan Fakultas Ekonomi 
Universitas Pendidikan Ganesha yang mengikuti 
serangkaian kegiatan uji sertifikasi kompetensi yang 
diselenggarakan oleh HSBC disupport penuh oleh Pu-
tra Sampoerna Foundation dan Sampoerna University 
pada tanggal 7-8 Desember 2020 di Swiss Belhotel 
Rainforest, Kuta-Bali. Kegiatan ini untuk meningkatkan 
keterampilan dan capacity building dalam kebertenaga-
kerjaan (employability), serta meningkatkan kemam-
puan literasi keuangan (financial capability and literacy) 
dikalangan civitas akademika. 

THE 5TH UNDIKSHA WRITING CONTEST 
(UWEST)

Undiksha Writing Contest (UWEST) 5th dimulai dengan 
Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang dilaksanakan 
pada hari Rabu 9 September 2020. Juara 1 pada Ke-
giatan 5th Undiksha Writing Contest Tahun 2020 ini 
jatuh pada kontestan yang berasal Universitas Negeri 
Malang, dengan topik tulisan yang diambil “Foxtector: 
Autonomous Obstacles Avoidance Drone sebagai Pen-
deteksi Dini Kebakaran dan Penebang Liar di Hutan In-
donesia”. Kegiatan diakhiri dengan Acara Webinar Nasi-
onal yang dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 
2020. 
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FAKULTAS BAHASA DAN SENI

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 di bawah naungan 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), visi FBS 
adalah Fakultas yang unggul berlandaskan falsafah Tri 
Hita Karana dalam pengembangan 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 

berkarakter dalam bidang bahasa dan seni, 2) Menye-
lenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan 
inovatif untuk pengembangan dan penerapan IPTEKS 
dalam bidang bahasa dan seni, 3) Menyelenggara-
kan Pengabdian kepada Masyarakat yang akomodatif, 
kompetitif, kolaboratif, dan inovatif dalam bidang ba-
hasa dan seni. 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, pen-

ingkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, 
meningkatkan pemanfaatan WEB Fakultas untuk sosial-
isasi 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. Pada tahun 2020, FBS juga menyelengga-
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rakan berbagai kegiatan dalam upaya pengembangan 
keilmuan. Beberapa diantaranya sebagai berikut.

WORKSHOP INTERNASIONAL DENGAN 
SYLT FOUNDATION JERMAN

Workshop Internasional Seni Rupa yang bekerja sama 
dengan SYLT Foundation (Jerman) digelar di Ruang 
Galeri FBS pada 15 – 25 Januari 2020. Kegiatan ini 
merupakan salah satu wujud menjadikan Undiksha se-
bagai Rumah International (Internationalitazion at home) 
yang menjadi gerakan Undiksha tahun ini. Sebanyak 17 
mahasiswa mengikuti kegiatan yang menghadirkan Jaco 
Van Schakwyk sebagai dosen atau pun seniman tamu.
Menurut Jaco, kualitas atau kekuatan suatu karya 
seni bukan karena indah saja sebab didukung oleh 
keterampilan teknik tinggi senimannya tetapi juga 
oleh pemikiran konseptual yang ada di dalamnya.

FORUM FAKULTAS BAHASA DAN SENI 
2020

Forum Komunikasi Fakultas Bahasa dan Seni Un-
diksha 2020 yang digagas oleh BEM FBS diada-
kan pada Rabu, 5 Februari 2020, di Ruang Niti-
sastra. Kegiatan yang dibuka oleh Dekan FBS ini 
dihadiri oleh Para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sek-
retaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi, BEM 
FBS, dan perwakilan mahasiswa di lingkungan FBS.

Tujuan forum ini adalah mendiskusikan kegiatan-kegia-
tan akademik dan non-akademik yang selama ini sudah 
berlangsung di FBS, mencermati kondisi sarana dan 
prasarana di fakultas, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan. Sebelumnya panitia telah menyebar-
kan angket daring kepada mahasiswa untuk member-
ikan apresiasi, kritik, saran, masukan kepada fakultas 
yang dibahas dalam forum ini.

MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN BAHASA 
JEPANG MAGANG DI JEPANG

Sejak setahun yang lalu Prodi Pendidikan Bahasa Je-
pang sukses mengirim mahasiswa untuk magang di se-
jumlah hotel di Jepang. Yang terbaru adalah dua orang 
mahasiswa kini sedang belajar di Universitas Ohkaga-
kuen, Aichi Jepang. Keduanya lolos seleksi program 
pertukaran mahasiswa internasional.

Satu tujuan pengiriman mahasiswa ke Jepang adalah 
erat kaitan dengan kurikulum di prodi ini. Dalam pro-
gram ini, mahasiswa bisa belajar sambil bekerja seh-
ingga biaya hidup tidak dibebankan kepada orang tua 
mahasiswa.
PELUNCURAN PROGRAM DISKUSI BULA-
NAN: PENERBITAN SASTRA DI ERA 4.0

“Peluncuran Program Diskusi Bulanan: Penerbitan Sas-
tra di Era 4.0.” digelar oleh Jurusan Bahasa Indone-
sia dan Daerah di ruang Seminar Jayaprana Undiksha, 
Rabu (12/2/2020). Tiga narasumber tampil dalam di-
skusi yang dihadiri sekitar 50 orang peserta dari kalan-
gan siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Tiga narasum-
ber tersebut adalah Dorothea Rosa Herliany (Penerbit 
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Indo Tera, Yogyakarta), IGP Bawa Samar Gantang (Pen-
garang Novel Leak Tegal Sirah), dan I Wayan Artika, 
dosen FBS Undiksha.

Dalam kegiatan ini pula, Bawa Samar Gantang tampil 
membawakan puisi berjudul “Leak Lanang, Leak 
Wadon, Leak Kedit.”

MENGUSUNG TEMA “MAYA-MAYA …” MA-
HASISWA SENI RUPA IKUTI PAMERAN VIR-
TUAL

Prodi Pendidikan Seni Rupa mengikuti ajang pameran 
virtual oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pameran virtual 

yang dikuratori oleh Bapak Hardiman ini, dibantu oleh 
para dosen, alumni, serta mahasiswa seni rupa berhasil 
menciptakan karya terbaik pameran virtual yang diberi 
judul “Maya – Maya….”

“Maya – Maya….” merupakan kompilasi karya alumni 
dan mahasiswa berprestasi yang lolos seleksi pameran 
seni rupa pada forum tingkat nasional atau internasion-
al yang dibuat dalam masa pandemi Covid19 di tahun 
2020.

SEMINAR “MEMBANGUN VISI GURU BA-
HASA DI ERA 4.0” 
Seminar yang bertajuk “MEMBANGUN VISI GURU 
BAHASA DI ERA 4.0” dilaksanakan oleh Program Stu-
di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jumat 
(30/10/2020). Acara yang dipandu oleh Kadek Wira-
hyuni, S.Pd., M.Pd., menghadirkan dua narasumber, 
yaitu I Komang Rika Adi Putra, S.Pd., M.Pd. (Kepala 
Sekolah Menengah Kesehatan Bali Medika Denpsar) 
dan I Wayan Pariawan, S.Pd. (Kepala Ganesha Opera-
tion Denpasar).

WORKSHOP IMPLEMENTASI TRI HITA 
KARANA

Fakultas Bahasa dan Seni melaksanakan kegiatan work-
shop di Pura Menjangan pada 28 -29 Oktober 2020. 
Workshop ini mengundang Bapak Rektor Undiksha 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. sebagai narasumber.
  

Kegiatan workshop yang diikuti oleh 28 peserta terdi-
ri seluruh pimpinan dekanat dan tenaga kependidikan 
FBS Undiksha ini bertujuan untuk meningkatkan pe-
mahaman filosofi Tri Hita Karana serta meningkatkan 
kemampuan pegawai FBS dalam mengimplimentasi fi-
losofi Tri Hita Karana dalam menunjang kinerjanya.
 

Kegiatan workshop ini juga diikuti dengan kegiatan 
persembahyangan dan dilaksanakan pembersihan ber-
sama di kawasan Pura Menjangan. Serta, sebanyak 7 
buah bak sampah juga disumbangkan di Pura Menjan-
gan lewat pihak pemangku dan pangempon pura.

FBS UNDIKSHA GELAR THE 1ST ICLAAC

FBS Undiksha menyelenggarakan International Con-
ference on Language Across Cultures (ICLAAC) dengan 
mengusung tema “Literacy Across Cultures”. Kegiatan 
yang digealr pada 5 November 2010 ini menghadirkan 
3 keynote speakers yaitu Sanjoy Kumar Dey, M.F.A., 
Cora Lindsay, PhD., Prof. Yasuhiko Sukegawa, Prof. Luh 
Putu Artini, M.A., Ph.D dan Prof. Dr. I Nyoman Darma 
Putra.
Selain itu juga terdapat 91 presenter yang berasal dari 
5 negara yaitu Jepang, Amerika, Inggris, Indonesia dan 
Bangladesh mempresentasikan artikel mereka pada 
sesi pararel. Topik-topik yang disajikan dalam konfer-
ensi ini sangat beragam, yaitu pengajaran bahasa Ing-
gris, pengajaran dengan teknologi, pendidikan karakter, 
pendidikan dengan kebutuhan khusus, asesmen, media 
pembelajaran, pengembangan profesi, linguistik, ases-
men, juga bahasa dan seni.
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FAKULTAS KEDOKTERAN

Dekan: Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. Sp.OT(K), 
MHA, MBA
Wakil Dekan I: dr. I Putu Suriyasa, M.S., PKK.,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
- Program Studi Profesi Dokter

Fakultas Kedokteran dengan kekhususan Kedokteran 
Pariwisata menjadi yang termuda di Undiksha. Fakultas 
ini mengusung visi “Menjadi Fakultas Kedokteran yang 
unggul dalam bidang kedokteran pariwisata berlandas-
kan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Tahun 2045”. Visi 
tersebut didukung dengan misi, yaitu 1) Menyelengga-
rakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat un-
tuk menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarak-
ter berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan memiliki 
kompetensi khusus kedokteran. 2) Menyelenggarakan 
penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pengem-
bangan dan penerapan iptek kedokteran berlandas-
kan falsafah Tri Hita Karana dan memiliki kompetensi 

khusus kedokteran. 3) Menyelenggarakan pengabdian 
kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif berlan-
daskan falsafah Tri Hita Karana dan memiliki kompeten-
si khusus kedokteran. 4) Menyelenggarakan tata kelola 
fakultas berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedok-
teran untuk menjadi fakultas kedokteran yang unggul 
berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, dan 5) Menjalin 
kerjasama dengan stakeholders di dalam maupun luar 
negeri untuk meningkatkan mutu fakultas kedokteran.

Fakultas ini berdiri pada tahun 2018 dan telah mener-
ima mahasiswa dalam tiga tahun akademik dengan 
masing-masing kuota 50 orang. Meski masih tergolong 
muda, fakultas ini gencar melakukan langkah-langkah 
peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguru-
an Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat. Demikian juga hal-
nya dengan kapasitas sumber daya manusia, utaman-
ya para dosen. Selain itu juga turut memacu prestasi 
mahasiswa. Tahun 2020, satu tim mahasiswa berhasil 
menyabet prestasi tingkat internasional. Mereka terdiri 
dari Made Suda Cakra Wibawa, Ketut Alit Wira Adi Ku-
suma, Hendry Juniartha, Tharissa Caraswathi Sugita, 
dan A.A.A Lie Lhianza Mahendra Putri. Tim ini berhasil 
menyabet perak dalam ajang International Intellectual 
Property, Invention, Innovation and Technology Expo-
tion (IPITEx) 2020 yang berlangsung di Thailand pada 
2 sampai 6 Februari 2020 berkat produk olahan daun 

FAKULTAS KEDOKTERAN

PRODI, PENGANTAR belum
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mangga menjadi obat SAR. Selain itu juga ada yang lo-
los dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). 
Program rutin juga dilaksanakan Fakultas Kedokteran, 
beberapa diantaranya sebagai berikut.
FK GELAR KEGIATAN “PENGABDIAN MAS-
YARAKAT” DI DESA TEMBOK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat digelar Maha-
siswa Fakultas Kedokteran pada Sabtu - Minggu, 8 - 9 
Februari 2020 di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula. 
Kegiatan diawali dengan kunjungan ke SD N 1 Tembok 
untuk membagikan alat-alat tulis kepada siswa-siswi 
SD N 1 Tembok dan program calistung bersama. Dalam 
program calistung, Mahasiswa dibagi menjadi bebera-
pa tim dan masing-maisng tim akan masuk ke kelas 
masing-masing SD N 1 Tembok. Hari ke-2, FK digelar 
cek kesehatan gratis dan membagikan beberapa obat 
secara gratis kepada masyarakat.

FK Undiksha Gelar FGD Meningkatkan 
Keunggulan dengan Sinergi Pentahelix Ke-
dokteran Pariwisata” 
Keunggulan Fakultas Kedoketran Universitas Pendi-
idkan Ganesha adalah Kedokteran Pariwisata. Selain 
memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia maka nilai tambah yang diunggulkan adalah 
memiliki visi untuk menghasilkan lulusan dokter unggul 
di bidang Kedokteran Pariwisata. 

Untuk itu, FK menggelar Focus Group Discussion (FGD) 
terkait Sinergi Pentahelix untuk menjadi strategi terbaik 
dalam sustainability dunia pariwisata. Dalam program 
ini pula diinisiasi kolaborasi bersama Dinas Pariwisata 
Buleleng, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Republik Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universi-
tas Udayana .

FGD ini bertujuan untuk memberi saran dan masukan 
tentang pengembangan pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat dengan tema kedokteran 
pariwisata di FK Undiksha. Acara ini diadakan pada 
Minggu, (15/11/2020), dengan mengundang 3 nara-
sumber yaitu Bapak Made Sudama Diana, S.Sos.,M.M 
(Kepala Dinas Pariwisata KabupatenBuleleng), Dra. Ni 
Wayan Giri Adnyani, M.Sc.,CHE (Sekretaris Kement-
erian Pariwisata dan ekonomi Kreatif), Dr. dr. I Ketut 
Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K) (Dekan, Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana).

FK Undiksha Gelar Seminar Nasional   

Fakultas Kedokteran (FK) Undiksha menggelar seminar 
nasional dengan tema “Peluang dan Tantangan Pendi-
dikan Kedokteran dalam Tatanan Kehidupan Baru” se-
cara Daring, Jumat (20/11/2020).

Seminar Nasional yang diketuai oleh Dr. dr. Ketut Indra 
Purnomo, S.Ked, M.Kes ini mengundang dua narasum-
ber yaitu Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si. dari Universitas Se-
belas Maret dan Prof. dr. Ova Emilia, M.Med. ED, Ph.D, 
Sp.OG (K).  dari Universitas Gadjah Mada.  Acara yg di-
gelar menggunakan zoom meeting ini mengundang pe-
serta dari kalangan dosen, para tendik dan mahasiswa. 
Diharapkan dengan digelarnya seminar ini bisa menjadi 
acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 
mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. 

Lomba Ilmiah Aklamasi, FK Undiksha Raih 
Hasil Terbaik 

  
Ni Luh Putu Kurnia Indah Sari Ardika, Ni Made Wulan 
Purnamasari dan Kadek Edy Sukarma, Mahasiswa 
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Fakultas Kedokteran Undiksha meraih prestasi dalam 
ajang perlombaan PKM yang diselenggarakan oleh UKM 
PKIM Undiksha. Tim ini berhasil menyabet PKM terbaik 
dalam bidang PKM-GT dengan judul “Vending Machine 
Alat Protokol Kesehatan Berbasis IoT Sebagai Penyedia 
Alat Kesehatan Pencegahan COVID-19 dalam Bidang 
Pariwisata di Bali”.

Gagasan ini tercipta dari hasil pemikiran bahwa Bali 
merupakan pulau yang bergantung dari sektor pari-
wisatanya mengingat banyak keanekaragaman yang 
ada di Bali ini. Namun dengan adanya kondisi pan-
demi COVID-19 yang tak kunjung usai, untuk memper-
siapkan Bali ke depannya yang akan kembali menyam-
but wisatawan serta perubahan gaya hidup baru dari 
sektor pariwisata dengan adanya pengadaan alat alat 
protokol kesehatan yang dapat dibeli tanpa menyentuh 
alat yang bisa menjadi vektor transmisi virus. 
                                               
ASK-FK KE-2 DIGELAR, BERTEMAKAN 
“HARMONY IN EQUALITY”

Aksi Solidaritas dan Kekeluargaan Fakultas Kedokteran 
(ASK-FK) Undiksha merupakan serangkaian kegiatan 
untuk memperingati HUT Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun ini, ASK-FK 
mengambil tema “Harmony in Equality” yang artinya 
kesetaraan demi terciptanya suatu keharmonisan. 
Serangkaian kegiatan ASK-FK ini digelar beberapa ke-
giatan antara lain: 

1.Undiksha Medical Scientific Competition (UMESCO) 
berupa perlombaan poster dan esai tingkat Nasional 
dengan memilih tema “Aktualisasi Mahasiswa Melalui 
Kreativitas Karya Menghadapi Pandemi Covid-19”. 

2.Lomba Esai Ilmiah 
Juara 1: Ni Luh Prema Shantika Putri (Universitas 
Udayana)
Juara 2: Hilman Taofik Hidayah (Universitas Muham-
madiyah)
Juara 3:  Kadek Edy Sukarma (Undiksha) 

3.Lomba Poster Publik 
Juara 1: Universitas Udayana, Ketua: Ni Nyoman Ari 
Purwaningsih 
Juara 2: Universitas Hang Tuah, Ketua: I Putu Bagus 
Dirgantara Dusak
Juara 3: Universitas Diponegoro, Ketua: Idha Arsila

4.Webinar Nasional dengan tema “Edukasi Seksual : 
Bukan Tabu, Tapi Harus Tahu!” pada tanggal 27 Okto-
ber 2020.

- Narasumber 1: Ns. Putu Ayu Emmy Savitri Kar-
in, S.Kep., MNS (Universitas Udayana) dengan materi 
“Manajemen Pasien Pasca Trauma Pelecehan Sexual”. 
- Narasumber 2: Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., 
M.Repro., FIAS (Universitas Dhyana Pura). Dengan ma-
teri “Kelainan Seksual, Apa Saja dan Bagaimana Tan-
danya?” 
- Narasumber 3: Dr. dr. Retty Ratnawati, MSc 
(Kom-si Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) 
dengan topilk “Sexual Abuse, Speak Up!”

5. Perlombaan Internal Fakultas Kedokteran Un-
diksha yang diikuti oleh seluruh Civitas Akademika 
Fakultas Kedokteran Undiksha, seperti: Lomba Catur, 
E-Sport Mobile Legend, Vocal, Short Movie, dan Tiktok 
yang dilaksanakan dari tanggal 24 hingga 26 Oktober 
2020.

6. Malam Puncak ASK-FK ke-2 yang dilaksanakan 
pada tanggal 30 Oktober 2020 melalui media telecon-
ference. 
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FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

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
Wakil Dekan III : Cokorda Istri Raka Marsiti, S.Pd.,M. 
    Pd

JURUSAN 

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 ta-
hun 1990 dengan Program Studi Pendi-dikan Kese-
jahteraan Keluarga di bawah Jurusan Ilmu Pendidikan. 
Saat ini FTK telah berkembang tidak saja menghasil-
kan SDM dalam bidang kependidikan tetapi juga da-
lam 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. Den-
gan mengelola dua Jurusan dan sembilan prodi, maka 
visi, misi dan SKL di masing-masing prodi akan ter-
deskripsi lebih spesifik sesuai dengan karakteristik pro-
di masing-masing. FTK memiliki visi “Menjadi fakultas 
unggul di bidang Teknologi dan Kejuruan berlandaskan 
falsafah Tri Hita Karana di asia tahun 2045”.
Pada tahun 2020, diusung program unggulan berupa 
fast track 3+2, merupakan program kuliah hingga lulus 
Magister bagi mahasiswa yang akan menjalankan pro-
gram Sarjana (S1) selama tiga tahun di Undiksha dan 
dilanjutkan dengan program Magister (S2) di Ming Chi 
University of Technology (MCUT) Taiwan. Program lain-
nya adalah penelitian dan pengabdian kolaborasi dosen 
dan mahasiswa, publikasi ilmiah dan citation, sertifikasi 
kompetensi bagi dosen, mahasiswa dan lulusan serta 
reakreditasi Prodi PTI dan PKK menuju akreditasi ung-
gul. Sepanjang tahun 2020, sejumlah kegiatan di luar 
program utama dilaksanakan oleh FTK.

GELAR PAMERAN, JURUSAN TEKNOLOGI 
INDUSTRI UNDIKSHA TAMPILKAN BERB-
AGAI PRODUK INOVATIF
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Jurusan Teknologi Industri Undiksha menggelar pamer-
an di Taman Kota Singaraja, bertepatan dengan car free 
day, Minggu (8/2/2020). Berbagai produk berbasis te-
knologi diperkenalkan kepada masyarakat, seperti alat 
penyiram tanaman bertenaga surya, alat penyedot ban-
jir, pencampur minuman otomatis, kunci pintu dengan 
sidik jari dan maupun produk makanan dan kecantikan. 

BERKOLABORASI MAHASISWI SIFORS 
RAIH JUARA 1 LOMBA MODEL BISNIS 
TINGKAT PROVINSI

Mahasiswa, Fachradina Yuniar meaih juara I dalam 
ajang lomba Model Bisnis Syariah serangkaian Festival 
Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) Bank Indo-
nesia Provinsi Bali. yang berkolaborasi dengan Nadia 
Rahma Shafira dari Program Studi Teknologi Pangan 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Hasil ini 
diumumkan, Jumat (19/6/2020). Dalam kompetisi ini, 
timnya yang menawarkan ide startup “Halal Butcher’s 
Bali”, melalui bimbingan dosen SIFORS berhasil meny-
isihkan 26 tim lainnya. Halal Bucther’s Bali merupakan 
platform berbasis aplikasi mobile yang bertujuan untuk 
menghubungkan para pemotong dan penyetok daging 
dengan pembeli daging yang berlandaskan syariah. 

FTK PEDULI MAHASISWA DI MASA PAN-
DEMI COVID-19

FTK memberikan perhatian terhadap mahasiswa di ten-
gah Pandemi Covid-19. Sejalan dengan kebijakanting-
kat universitas, diberlakukan kebijakan penurunan UKT 
yang verifikasinya berlangsung di Ruang tata Hidang 
FTK, 3 Agustus 2020.  Kegiatan ini diikuti oleh Dekan, 
Para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lab, Koordi-
nator Program Studi,  Kabag TU beserta Kasubbag di 

lingkungan FTK, dan perwakilan dari BEM FTK.Seban-
yak 61 mahasiswa FTK yang mengajukan penurunan 
UKT setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua Tim Dr. 
Komang Setemen, S.Si., M.T. beserta tim.

P2M DI KANTOR LVRI SINGARAJA

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FTK Undiksha Masa 
Bakti 2020/2021 memperingati Hari Kemerdekaan Re-
publik Indonesia yang ke-75 dengan cara berbagi ke-
pada para Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) 
Kabupaten Buleleng. BEM FTK Undiksha memberikan 
bantuan sembako berupa beras, telur, minyak goreng, 
masker dan handsanitizer kepada para anggota LVRI 
Kab.Buleleng pada Hari Minggu (16/8/2020), bertem-
pat di Kantor LVRI Kab Buleleng, Jl. Kamboja no 11 
Singaraja.

FTK UNDIKSHA SELENGGARAKAN ICON-
VET  

FTK Undiksha menyelenggarakan “International Con-
ference on Vocational Education and Technology (ICon-
VET)”, Sabtu (7/11/2020). Konferensi secara virtual ini 
sebagai media untuk mendapat masukan terkait inovasi 
Sumber Daya Manusia (SDM)  dalam bidang vokasional 
dan teknologi sehingga semakin kompeten dan kom-
petitif, khususnya di era revolusi industri 4.0 maupun 
era new normal.

Konferensi ini menghadirkan tiga narasumber, yai-
tu Prof. Dr. Thomas Kohler dari Dresden University of 
Technology, Jerman, Prof. Dr. Drs. Putu Sudira, MP., dari 
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, dan Associ-
ate Prof. Ferry Jie, Ph.D., dari Edith Cowan University, 
Australia.
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FTK GELAR WORKSHOP PENULISAN AR-
TIKEL 

26 November 2020, Workshop Penulisan Artikel untuk 
Publikasi di Jurnal dan Prosiding Internasional Berep-
utasi digelar sebagai kelanjutan Seminar Internasional 
“ The 3rd Internasional Conference on Vocational and 
Technology” mengundang Narasumber dari Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undiksha (Dr.
rer.nat I Gusti Ngurah Agung Suryaputra, S.T,M.Sc.) dan 
dihadiri oleh Penulis IConVET 2020.
Selanjutnya dari Narasumber memberikan Tips dan 
Tools penulisan Artikel Ilmiah untuk Jurnal bereputa-
si diantaranya mempersiapkan manuskrip, memper-
siapkan figures, dan mempersiapkan tables. Pada ke-
giatan ini juga dibedah beberapa contoh artikel untuk 
dapat di berikan masukan.

SIFORS SABET JUARA TINGKAT INTERNA-
SIONAL

SIFORS kembali berprestasi dengan menjadi pemenang 
Business Plan Competition Tingkat Nasional yang 
diselenggarakan oleh Himaprodi ES Stai An-najah Indo-
nesia Mandiri. Tim Banjar Trash Service yang diketuai 
oleh Ayu Siti Khofifah dengan anggota Nyoman Agus 
Suparsana selaku CMO serta Gede Wahyu Wastuguna 
selaku CTO mengusung Ide Bisnis “Banjar Trash Ser-

vice” berhasil menyabet Juara 3 dari 5 tim yang ikut 

berkompetisi pada tahap Final. 

Lomba Gebyar Online Nasional Business Plan Com-
petition Tingkat Nasional 2020 ini Mengusung Tema 
“Start Your Bussines With Your Wonderful Idea”. Sabtu, 
5 Desember 2020 dilaksanakan Babak Final dengan 
melakukan presentasi secara daring menggunakan Plat-
form Zoom Meeting. Babak final ini diikuti oleh Top 5 
Besar yaitu perwakilan dari Universitas Brawijaya, UPN 
Veteran Jatim, Universitas Sriwijaya Palembang, STAIN-
IM Sidoarjo dan Universitas Pendidikan Ganesha (TIM 
SIFORS).

MEMPERKUAT IMPLEMENTASI TRI HITA 
KARANA DI LINGKUNGAN FTK
Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Penguatan 
Implementasi Tri Hita Karana bagi Dosen dan Pegawai 
di lingkungan FTK Undiksha, yang diselenggarakan 
pada tanggal 18 Desember 2020 di hotel Puri Saron 
Desa Pemaron singaraja-Bali, FGD ini mengundang 
Narasumber Rektor Undiksha (Prof. Dr. I Nyoman Jam-
pel, M.Pd.). FGD yang dilakukan ini upaya untuk mem-
berikan pemahaman tentang penguatan Implementasi 
Tri Hita Karana dalam rutinitas sehari hari di Fakultas 
Teknik dan Kejuruan.
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FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

STAF PIMPINAN
Dekan   : Prof. Dr. Sukadi, M.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 Kewarganegaraan

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

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

FHIS dalam konteks sejarahnya tidak dapat dipisah-
kan dari sejarah Undiksha. Selain itu tidak terlepas 
pula dari sejarah kebutuhan guru di Indonesia. Fakul-
tas ini 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 Pembe-
lajaran Bidang Bidang Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan 
Pendidikan Sosial yang Bermutu dan Berdaya Saing 
Tinggi; 2) Menyelenggarakan Kegiatan Riset dalam 
Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan 
Pendidikan Sosial yang Bermutu dan Berdaya Saing 
Tinggi Berwawasan Tri Hita Karana melalui Pembinaan 
dan Pengembangan SDM Peneliti yang Bermutu; 3) 
Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia di Bidang Pengabdian kepada 
Masyarakat yang Bermutu dan Berwawasan Tri Hita 
Karana.

Dalam upaya peningkatan kualitas baik dalam pen-
gajaran maupun research, FHIS terus mem-perluas 
kerjasama dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. 
Sebagai lembaga pendidikan, upaya peningkatan 
kualitas dalam segala lini terus digenjot. Pada tahun 
2020 dan selanjutnya, disiapkan beberapa strategi 
dengan meningkatkan kualitas SDM dosen dan tenaga 
kependidikan dengan mendorong studi lanjut, mening-
katkan kuantitas sarana dan prasarana untuk kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan 
berkarakter. Selain itu, ada pula pelaksanaan kegia-
tan untuk pengembangan kompetesi dosen maupun 
mahasiswa. 
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MAHASISWA ILMU HUKUM UNDIKSHA 
PERDALAM PENGETAHUAN TENTANG MK

Mahasiswa Pendidikan Sejarah Undiksha berhasil 
menyabet gelar Penulis Puisi Terbaik tingkat Nasional

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Ke-
warganegaraan FHIS Universitas Pendidikan Ganesha 
Singaraja tidak hanya melaksanaan KKL di Unika At-
majaya Jakarta, tetapi juga di Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), 10 Maret 2020. Pada KKL ini, peserta 
mendapat materi terkait dengan edukasi budaya anti 
korupsi. Ini merupakan tahap awal dari pembentukan 
jati diri generasi muda penerus bangsa anti korupsi 
karena Indonesia sekarang ini sedang gawat korupsi.

HMJ HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN 
UNDIKSHA GELAR DISKUSI UMUM

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum  dan Ke-
warganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Uni-
versitas Pendidikan Ganesha menggelar diskusi umum 
secara virtual, Jumat (17/7/2020). Program kerja terba-
ru ini mengusung tema “Masalah Politik Hukum Ideolo-
gi dan Ketatanegaraan pada Masa Pandemi Covid-19 : 
Pro dan Kontra RUU HIP”.

PENGABDIAN MASYARAKAT HMJ 
GEOGRAFI : GEO GO GREEN “BIOPORI”

Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi melaksanakan 
kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema “Geo Go 
Green “Biopori”, 10 Agustus 2020. Kegiatan ini dilak-
sanakan di Lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu So-
sial, Universitas Pendidikan Ganesha. 

JALIN SINERGI DENGAN KPK

Pusat Studi Anti Korupsi Jurusan Hukum dan Ke-
warganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) meng-
gelar Focus Group Discussion yang ke II (FGD II) se-
cara teleconference di Hotel Puri Saron, Buleleng, Se-
lasa (13/10/2020).  FGD tersebut membahas tentang 
Kajian Kajian Putusan Persidangan dan Pemanfaatan 
Hasil Rekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) untuk perkara tahun 2019. Kegiatan ini beker-
jasama dengan Komisi Pemberantasan Anti Korupsi 
(KPK). 

SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI 
HARI KESAKTIAN PANCASILA
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 
2020, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas 
Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Gane-
sha (FHIS-Undiksha), Singaraja, menggelar Seminar 
Nasional bertajuk “Perguruan Tinggi dalam Pusaran 
Pragmatisme Demokrasi: Menakar Peran Akademisi un-
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tuk Penguatan Simpul NKRI”.

Seminar nasional secara virtual melalui aplikasi Zoom 
ini juga disiarkan secara langsung pada laman YouTube 
resmi lembaga. Menghadirkan pembicara Guru Besar 
Ilmu Hukum Pidana UGM, Yogyakarta, Prof. Dr. Eddy 
O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., dan Wakil Rektor II Undik-
sha Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.

BERGERAK DALAM PROGRAM PHP2D

Mahasiswa FHIS melaksanakan Program Holistik Pem-
binaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) yang digagas 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,maha-
siswa Universitas Pendidikan Ganesha menerapkan 
berbagai macam inovasi pada bidang pertanian, peter-
nakan dan perikanan pada Kelompok Tani Ternak (KTT) 
Manik Tirtadi Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, 
Bangli. 

FHIS UNDIKSHA JADI TUAN RUMAH KO-
MUNIKASI HISPISI

FHIS Undiksha menjadi tuan rumah dalam acara Forum 
Komunikasi Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu 
Sosial Indonesia (HISPISI), Senin (9/11/ 2020). Acara 
ini diikuti 12 universitas, antara lain, Universitas Negeri 
Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Neg-
eri Makassar, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas 
Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Manado, Univer-
sitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Uni-
versitas Pendidikan Ganesha, Universitas Negeri Med-
an, Universitas Pendidikan Indonesia, serta Universitas 
Negeri Surabaya.
Selain agenda utama ini, acara ini juga dirangkaikan 
dengan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) mahasiswa 
tingkat Nasional dan pada 10 Nopember bertepatan 
dengan hari Pahlawan dilaksanakan “The 2st Interna-
tional Conference on Law, Social Sciences and Educa-
tion (ICLSSE) yang bertajuk “Entering The New Normal 
Society”.

FHIS UNDIKSHA SELENGGARAKAN 
ICLSSE

Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan, Selasa 
(10/11/2020), Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) 
Undiksha menyelenggarakan International Conference 
on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE). Kon-
ferensi yang menginjak kali ke dua ini sebagai rangkaian 
pelaksanaan Forum Komunikasi HISPISI 2020 yang 
mengusung tema ”Entering the New Normal Society”.
Seminar internasional ini menghadirkan Prof. Dr. I 
Wayan Lasmawan sebagai keynote speaker. Ia mer-
upakan Wakil Rektor II Undiksha dan sekaligus Ketua 
Umum Forum Wakil/Pembantu Rektor II PTN Se-Indo-
nesia. Selain itu juga ada tiga narasumber yakni Prof. 
Dr. Warsono, M.S., dari Universitas Negeri Surabaya, 
Indonesia; Nico Irawan, S.S., M.Pd, dari Internation-
al College of Rajamangala University of Technology 
Krungthep, Thailand; dan Prof. Madya Dr. Vishalache 
Balakrishnan dari Universiti Malaya, Malaysia.
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PASCASARJANA

STAF PIMPINAN
Direktur  : Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si
Wakil Direktur I : Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd
Wakil Direktur II : Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes

PROGRAM STUDI 
MAGISTER
• Pendidikan Bahasa
• Administrasi Pendidikan
• Bimbingan Konseling
• Pendidikan IPS
• Pendidikan Dasar
• Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
• Teknologi Pendidikan
• Pendidikan Bahasa Inggris
• Ilmu Komputer
• Pendidikan Olahraga
• Akuntansi
• Ilmu Manajemen

DOKTOR
• Pendidikan Bahasa
• Pendidikan Dasar
• Ilmu Pendidikan

Program Pascasarjana Undiksha berupaya mewujud-
kan program unggul yang peduli terhadap nilai kema-

nusiaan dan menjadi rujukan dalam pengembangan 
pendidikan pascasarjana bidang kependidikan, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Sejumlah strategi 
ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu 
menyelenggarakan program pascasarjana dengan 
memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat, 
meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui 
pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengem-
bangan ilmu, serta pengabdian kepa¬da masyarakat; 
dan membangun kultur organisasi yang sehat dalam 
rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan penci-
traan publik agar menjadi program pascasarjana yang 
berkualitas.
Pada tahun 2020, program Pascasarjana Undiksha 
tetap menggulirkan program yang arahnya mem-
perkuat kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain 
itu juga membentuk program studi baru yang prospek-
tif dan yang sudah terealisasi adalah Program Studi 
Akuntansi dan Program Studi Manajemen. Selaian 
capaian itu, juga meraih akreditasi A untuk program 
Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan serta Pendi-
dikan Bahasa Inggris. 
Sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam 
mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Pascasar-
jana Undiksha berkomitmen untuk melahirkan lulusan 
yang BAKTI (Berkarakter, Adaptif, Kolaboratif, Terampil 
dan Inspiratif). Mewujudkan hal tersebut dipersiapkan 
sejumlah strategi. Seperti, mempersiapkan kurikulum 
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yang relevan dengan kebutuhan, sesuai perkembangan 
zaman, regulasi maupun perkembangan teknologi. Se-
lain itu juga melakukan penghitungan terhadap angka 
efesiensi edukasi terhadap seluruh program studi yang 
berjalan setiap tahun. Berbegai kegiaatan dilaksanakan 
pada tahun 2020 sebagai media pengembangan 
keilmuan, beberapa diantaranya sebagai berikut. 
tan untuk pengembangan kompetesi dosen maupun 
mahasiswa. 

PASCASARJANA UNDIKSHA JADI TUAN 
RUMAH AES KE-5

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undik-
sha) menjadi tuan rumah Asian Education Symposium 
(AES) ke-5. Acara ini berlangsung, Selasa (13/10/2020) 
secara virtual, dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik 
dan Kerjasama Undiksha, Dr. Gede Rasben Dantes, 
S.T.,M.T.I., didampingi Direktur Pascasarjana Undiksha, 
Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si., Wakil Direktur I 
Pascasarjana Undiksha, Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, 
M.Pd., dan Wakil Direktur II Pascasarjana Undiksha, Dr. 
I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. 
Acara ini merupakan konsorsium antara Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Universitas Pendi-
dikan Ganesha, Universitas Negeri Manado, Universitas 
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universi-
tas Mataram, Universitas Pakuan, Universitas Negeri 
Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas 
Bengkulu, Universitas Kanjuruhan Malang , Universitas 
Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi dan Uni-
versitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 
Terdapat tiga narasumber yang dihadirkan, yaitu Prof. 
Dr. Lyn Parker dari Australia yang membawakan materi 
“Pedagogies for education about the SDG on the envi-
ronment”, Dr. phil. Dessy Seri Wahyuni, M.Eng., dari 
Indonesia dengan materi tentang pengaruh penginte-
grasian industri terhadap kemampuan kerja siswa dan 
Prof. Hiroyuki Miyake dari Jepang membawakan materi 
“Education for sustainable development in Japan”. Kon-
ferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para 
peneliti, pendidik, dan penulis untuk membangun jejar-
ing dalam bidang penelitian dan publikasi.

SEMINAR NASIONAL LITERASI DATA

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha) menggelar seminar nasional, Rabu 
(8/1/2020). Seminar yang berlangsung di Ruang Gane-
sha III Rektorat ini membahas tentang pentingnya liter-
asi data di era revolusi industri 4.0. 
Menghadirkan narasumber Dr. techn. Saiful Akbar dari 
Institut Teknologi Bandung dan Dr. Gede Indrawan yang 
merupakan Ketua Prodi S2 Ilmu Komputer Undiksha. 
Pesertanya tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dari ka-
langan umum.
Selain kegiatan tersebut, terdapat pula kuliah umum 
yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang-
nya, baik dari Undiksha maupun luar Undiksha, yaitu 
dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan ini berlangsung 
secara daring sebagai dampak dari pandemic Covid-19.



LAPORAN TAHUNAN REKTOR 2021  

105

DIES NATALIS UNDIKSHA KE - 28

PANDEMI COVID - 19,
UNDIKSHA BERGERAK

MELAKUKAN PERUBAHAN
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Pandemi Covid-19 telah memberi warna baru untuk 
kehidupan masyarakat dunia tahun 2020 ini, terma-
suk di Indonesia. Kemunculan virus ini telah mem-
bawa perubahan pada seluruh sektor kehidupan, 
mulai dari pariwisata, ekonomi, sosial budaya, 
pendidikan dan sektor lainnya. Seluruhnya diba-
wa pada tatanan kehidupan yang baru (new normal)
Pandemi Covid-19 ini mengulang peristiwa 100 ta-
hun yang lalu, dimana dunia juga mengalami pandemi 
Flu Spanyol. “Earth is under construction”, bumi se-
dang dalam perbaikan. Kejadian luar biasa ini men-
jadikan orang-orang bersifat agile. Agile yang dimak-
nai sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan 
cepat, kemampuan untuk mengubah budaya atau 
kebiasaan yang sudah mengakar dalam dirinya, ke-
mampuan untuk menonjolkan sifat mengalah pada 
dirinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan te-

knologi secara optimal, dan kemampuan untuk men-
goptimalkan potensi yang dimilikinya.  
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai 
salah satu perguruan tinggi di Indonesia juga tidak 
ingin goyah berhadapan dengan situasi pandemi ini. 
Jajaran pimpinan sebagai nahkoda tetap berkomit-
men kuat untuk membawa universitas ini berger-
ak lebih cepat. Melalui kerja keras dan kebersamaan 
yang telah terbangun menjadi senjata untuk mem-
bawa Undiksha menjadi salah satu universitas yang 
unggul dan berdaya saing, dan ditargetkan men-
jadi Trend-Setter university dan Go Internasional.

Di tengah situasi yang sulit ini, Undiksha berger-
ak melakukan perubahan walaupun dari hal 
yang paling kecil untuk menjawab segala tuntut-
an dan tantangan, termasuk yang berkaitan den-
gan era disrupsi teknologi yang kita alami saat ini.

Undiksha sebagai sebuah institusi akade-
mik, salah satu perguruan tinggi negeri di Pulau 
Bali telah merespon dengan cepat masa pandemi ini 
dengan mengeluarkan Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 

2020 yang mengganti pembelajaran teori/tatap muka 
dengan pembelajaran daring baik menggunakan e-learn

ing dengan berbagai platform yang ada (seperti: e-learn-
ing Undiksha, Schoology, Edmodo, dll.) atau aplikasi 
non-elearning (seperti: WhatsApp, Facebook, Telegram, 
atau media social lainnya). Saat ini setiap sivitas akade-
mika mau dan mampu memanfaatkan berbagai platform 
yang ada untuk memberikan layanan kepada maha-
siswa, khususnya dalam hal pendidikan dan pengajaran.

Hal yang sangat mengembirakan bahwa setiap orang mau 
berubah dan mau melakukan perubahan dengan me-
manfaatkan pembelajaran daring sebagai media dalam 
proses belajar mengajar. Namun perlu juga kita melaku-
kan standarisasi terhadap pembelajaran daring yang 
telah kita implementasikan. Perlu kita lakukan monitor-
ing dan evaluasi secara kontinu terhadap pembelajaran 
daring ini, sehingga kualitas pembelajaran tetap terjaga.

Selain perkuliahan teori, perkuliahan praktikum di labo-
ratorium, bengkel, atau yang sejenis juga ditangguhkan, 
diganti dengan penugasan, atau diselenggarakan pada 
bulan Juni dan Juli 2020. Pengaturan pelaksanaann-
ya diserahkan kepada program studi masing-masing 
dengan catatan selalu menerapkan protokol pencegah-
an penyebaran Covid-19. Hal yang sama juga berlaku 
pada ujian karya akhir maupun pelaksanaan kegiatan 
penelitian dan pengadian pada masyarakat yang meli-
batkan pengumpulan data dan aktivitas bersama mas-
yarakat harus disertai dengan tindakan kewaspadaan. 

Pimpinan Undiksha juga melarang semua dosen, ma-
hasiswa, dan tenaga kependidikan untuk melakukan 
perjalanan ke luar negeri, termasuk perjalanan ke luar 
negeri bagi pertukaran mahasiswa, dosen, atau pro-
gram lainnya yang telah dirancang dan disepakati. 

Gerakan perubahan itu disambut positif oleh sivitas 
akademika. Pembelajaran dalam jaringan yang sebel-
umnya berjalan untuk sejumlah matakuliah, berhasil 
diterapkan seratus persen. Guna mencapai hasil mak-
simal, Undiksha melakukan standarisasi dan melak-

PANDEMI COVID-19,
UNDIKSHA BERGERAK MELAKUKAN PERUBAHAN
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Walaupun dalam situasi sulit, Undiksha juga tetap 
berusaha optimal untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan melalui kontrak kinerja Rektor dan Men-
teri maupun program yang mengacu pada 9 kriteria 
BAN PT, Klasterisasi Perguruan Tinggi, RPJP (Rencana 
Pengembangan Jangka Panjang), dan RPJM (Rencana 
Pengembangan Jangka Menengah) Undiksha, yang 
akan menuntun Undiksha 5 sampai 20 tahun ke depan. 

Di masa pandemi ini, program-program yang telah 
dirancang di tahun 2020 ini tidak diijinkan untuk diek-
sekusi dengan tujuan “asal berjalan” untuk mencapai 
daya serap yang tinggi. Seluruh bagian diarahkan un-
tuk melakukan refocusing dan restructuring program, 
baik telah dirancang, baik dalam bidang pendidikan 
dan pengajaran, penelitian dan publikasi, pengabdian 
kepada masyarakat, maupun kegiatan-kegiatan rutin 
lainnya baik di bidang akademik dan non akademik jika 
kegiatan tersebut tidak bisa berjalan di tahun 2020.

Di masa pandemi Covid-19 ini, perguruan tinggi neg-
eri juga dihadapkan pada penerimaan mahasiswa 
baru. Undiksha mengikuti pelaksanaan jalur SNMPTN 
(Seleksi Nasional Mahasiswa PTN) maupun Seleksi 
Mandiri – Minat Bakat khusus untuk mahasiswa Diplo-
ma III. Seleksi yang telah dilaksanakan tetap menguta-
makan penerapan protokol kewaspadaan dan pence-
gahan penyebaran Covid-19. Jumlah peminat yang 
mendaftar ke Undiksha baik melalui SNMPTN maupun 
Mandiri Minat Bakat, kurang lebih sama dengan ta-
hun 2019. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan.
Pendaftaran kembali di masa pandemi Covid-19 ini 
semua proses berlangsung secara online. Ada beberapa 
syarat administrasi yang disederhanakan untuk mengh-

indari masyarakat untuk keluar rumah atau berkumpul 
dalam jumlah orang yang cukup banyak, seperti: (1) 
tidak meminta surat keterangan kepala desa untuk me-
nerangkan keadaan sosial ekonomi calon mahasiswa, 
tetapi kami meminta surat pernyataan tersebut ditan-
datangani oleh orang tua/wali dengan materai 6000; 
(2) tidak meminta surat keterangan buta warna yang 
dikeluarkan oleh puskesmas atau institusi yang ber-
wenang, namun kami menggantinya dengan assessment 
buta warna secara online, dan hal lainnya yang dilaku-
kan panitia untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Inovasi di Pandemi Covid-19
Situasi sulit ini tidak pernah diprediksi sebelum-
nya. Namun harus kita hadapi dengan komitmen 
bersama dan disiplin melaksanakan himbauan pe-
merintah. Pandemi Covid-19 ini membawa banyak 
perubahan terhadap bagaimana kita melakukan ak-
tivitas kita sehari-hari dibandingkan saat keadaan 
normal. Undiksha sebagai perguruan tinggi harus 
tetap melaksanakan Tri Dharma PT secara optimal.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memang telah men-
ciptakan tatanan baru di berbagai sektor, salah satunya 
pendidikan. Bersamaan dengan hal tersebut, saat ini 
juga kita sedang berada di era Revolusi Industri 4.0. Era 
dengan perkembangan teknologi yang demikian masifn-
ya. Situasi ini harus mampu kita manfaatkan secara opti-
mal agar di satu sisi penularan Covid-19 dapat dicegah, 
namun di sisi lain aktivitas pembelajaran tetap dapat 
dilaksanakan. Atas dasar itu, Undiksha menggagas be-
berapa program inovatif di bidang pendidikan dan pen-
gajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Misalnya saja dalam hal pelaksanaan Kuliah Kerja Nya-
ta (KKN). Di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi 
ini, kegiatan KKN secara konvensional tidak mungkin 
untuk dilakukan, karena sudah jelas hal tersebut akan 
melanggar imbauan pemerintah mengenai pencegahan 
meluasnya penyebaran Covid-19 dan Instruksi Rektor 
Undiksha tentang sistem pembelajaran di tengah pan-
demi. Sekalipun pandemi ini berakhir dalam waktu yang 
dekat, KKN secara konvensional tetap tidak memun-
gkinkan untuk dilakukan. Perasaan cemas, traumatis, 
dan ketakutan sepertinya masih melekat di masyarakat, 
sivitas akademika Undiksha, dan panitia pelaksana. 
Untuk itulah, Undiksha merubah pola KKN konvension-
al menjadi KKN Mandiri berbasis Daring (KMbD). Ini 
adalah pola yang paling relatis kita laksanakan di masa 
pandemi ini. Dalam kegiatan KMbD ini, mahasiswa 
disuguhkan dengan beberapa topik, antara lain: (1) 
pencegahan penyebaran Covid-19; (2) penanggulan-
gan dampak sosial, ekonomi, psikologi dari Covid-19.

Ada dua konsep pada KKN ini, yakni KKN secara mandi-
ri, dan pelaksanaannya secara penuh dilakukan dengan 
modus daring atau virtual atau online. Mandiri, artin-
ya dalam pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan secara 
mandiri/individu, yang disesuaikan dengan pengeta-
huan dan keterampilan yang dikuasai untuk belajar me-
mecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi mas-
yarakat. Karena ini dilakukan secara mandiri, maka daya 
nalar, kreativitas, dan penguasaan teknologi secara indi-
vidu adalah modal utamanya. Hal ini bertolak belakang 
dengan KKN Konvensional sebelumnya yang biasanya 
dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok.

Pada sisi yang lain, daring mengandung makna bahwa 
dalam proses KKN (mulai dari tahap perencanaan, pelak-
sanaan, sampai tahap evaluasi) sepenuhnya dilakukan 
melalui modus daring. Topik yang diangkat dalam KMbD 
terkait dengan Pandemi Covid-19, yaitu pencegahan 
dari aspek klinis, penanggulangan dampak sosial dan 
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ekonomi, penanggulangan dampak psikologis dan pendi-
dikan/pembelajaran di masa/pasca pandemi Covid-19. 

Selain KKN, Undiksha yang merupakan perguruan 
tinggi negeri terbesar di Bali Utara juga menerapkan 
mode baru untuk pelaksanaan program Pengenalan 
Lapangan Persekolahan (PLP), yaitu berupa Pengena-
lan Lapangan Persekolah Berbasis Pembatasan Sosial 
(PLPbPS). Setidaknya ada 7 karakteristik pada program 
baru ini, yaitu (1) diberlakukan di masa pandemi, (2) 
kebebasan bagi mahasiswa menentukan sekolah lati-
han, (3) tuntutan kreativitas dan inovasi pembelajaran 
sesuai situasi, (4) pembatasan dalam jumlah anggota 
kelompok belajar, (5) bimbingan online, (6) monitor-
ing online, dan (7) modifikasi intrumen penilaian ses-
uai situasi. Pada program ini, basis pembatasan sosial 
benar-benar ditekankan untuk mendukung upaya pe-
merintah memutus matarantai penyebaran Covid-19.

Sebagai lem-
baga pendi-
dikan yang 
berperan dalam 
meningkatkan 
pengetahuan 
mas ya r a ka t , 
di tengah pan-
demi ini, Un-
diksha juga 
menggulirkan 
program Un-
diksha Berba-
gi. Program ini 
berupa kuliah 
online yang 
terbuka untuk 
umum, den-
gan dosen se-

bagai narasumber yang membawakan berbagai topik 
menarik. Mulai dari penerapan pendidikan di masa 
pandemi Covid-19, kesehatan, menjaga ketahanan 
ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi, kepemi-
mpinan, psikologi, humaniora dan berbagai topik lain-
nya. Gerakan ini sebagai komitmen Undiksha hadir di 
tengah-tengah masyarakat untuk ikut berkontribusi di 
masa sulit ini dalam rangka berbagi informasi, peng-
etahuan, dan pengalaman kepada masyarakat luas. 
Masih dalam kaitan berbagi, Undiksha juga melak-
sanakan program Doktor Bicarai. Topik yang diangkat 
“Kemandirian Perempuan Dalam Menyongsong Era 
Industri 4.0”. Program ini sebagai salah satu media 
untuk berbagai pengetahuan dari para doktor di Un-
diksha maupun menyebarkan aura akademis dan me-
mantik dosen muda untuk melanjutkan pendidikan.
 
Undiksha Bangkitkan Semangat Gotong Roy-
ong 
Kemunculan Covid-19, khususnya di Indonesia telah 
mengakibatkan banyak masyarakat mengalami ke-

hidupan yang sulit. Banyak yang kehilangan pekerjaan 
yang telah lama menjadi andalan untuk menyambung 
hidup. Bukan hanya untuk hidup dri sendiri, namun 
juga keluarga. Selain itu, pandemi Covid-19 telah men-
gakibatkan kelangkaan masker. Jika pun ada, hargan-
ya naik berkali lipat dari biasanya. Kondisi ini cukup 
berdampak pada masyarakat dengan ekonomi menen-
gah ke bawah. Dalam upaya penanganan masyarakat 
yang terjangkit Covid-19, tenaga medis pun harus 
berjuang keras. Bertaruh nyawa dan “mengorbankan” 
keluarga tercinta. Pertemuan hangat yang biasanya 
berlangsung secara rutin, berubah menjadi terbatas. 
Mereka berdedikasi untuk menyelamatkan masyarakat. 

Universitas Pen-
didikan Ganesha 
(Undiksha) sebagai 
lembaga akademik 
turut memberikan 
perhatian pada situ-
asi itu dengan mem-
bangkitkan seman-
gat gotong royong. 
Undiksha berger-
ak dengan ber-

landaskan falsafah Tri Hita Karana yang juga sebagai 
landasan untuk mewujudkan visi menjadi universi-
tas unggul di Asia pada tahun 2045. Tri Hita Karana 
berarti tiga penyebab kebahagiaan, yang tercipta dari 
hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manu-
sia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan.

Semangat gotong royong sebagai implementasi menjalin 
hubungan yang baik antarsesama. Universitas negeri ter-
akreditasi unggul ini turut mendukung pemenuhan Alat 
Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis di kabupaten 
Buleleng yang menjadi garda terdepan dalam penanga-
nan Covid-19. Bantuan berupa baju hazmat 166 set, 
google 50 pcs, cap disposible 300 pcs dan alat medis 
lainnya diserahkan secara resmi oleh Rektor Undiksha, 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. APD tersebut sangat 
diperlukan di tengah penanganan pasien Covid-19, seh-
ingga perlu mendapat perhatian serius. Pendanaan untuk 
pengadaan APD itu merupakan kontribusi dari seluruh 
warga Undiksha, Ikatan Keluarga Alumni dan juga sum-
bangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain ke pemerintah Kabupaten Buleleng, APD juga 
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didistribusikan langsung ke Rumah Sakit Tentara Singa-
raja, RSUD Buleleng, RS Pratama Girimas, Kecamatan 
Sawan dan Kodim 1609/Buleleng. Selain itu juga ada 

penyerahan ke 
Dinas Keseha-
tan Kabupaten 
Buleleng, Ru-
mah Sakit Man-
gusada, Kabu-
paten Badung 
dan Rumah 
Sakit Wangaya, 
Denpasar. Ban-
tuan tersebut 
secara keseluru-

han berupa 620 baju hazmat, 65 kotak masker dan 
334 pasang sepatu boot. Undiksha juga membagikan 
ribuan masker kepada warga yang beraktivitas di empat 
pasar, yaitu Pasar Banyuasri, Pasar Anyar, Pasar Bule-
leng dan Pasar di wilayah Kampung Tinggi. Langkah ini 
juga tidak lepas dari harga masker yang tergolong ma-
hal, sehingga cukup membebani ekonomi masyarakat, 
khususnya menengah ke bawah. Selain di wilayah 
perkotaan, gerakan ini juga masuk ke perdesaan. 

Bantuan yang disalur-
kan juga berupa was-
tafel untuk sejumlah 
pasar yang bersinergi 
dengan Kodim 1609/
Buleleng. Selain itu 
ada pula untuk se-
jumlah tempat iba-
dah yang tersebar di 
Kabupaten Buleleng. 

Gerakan ini mendapat dukungan penuh terlebih bantuan 
yang disalurkan memberikan manfaat untuk masyarakat 
dan tepat sasaran.  Perhatian tertuju pula pada sivitas 
akademika Undiksha yang kondisi ekonominya kurang 
mampu. Bantuan sembako disalurkan kepada ratusan 
mahasiswa. Hal yang sama juga disalurkan kepada ma-
hasiswa yang tidak kembali ke kampung halaman. Pro-
gram ini juga mendapat dukungan dari koperasi yang 
turut menyalurkan bantuan yang sama untuk pegawai.

Dalam mendukung pembelajaran dalam jaringan, 
Undiksha mengeluarkan kebijakan berupa pembe-
rian bantuan paket data internet untuk mahasiswa 
dengan harapan proses pembelajaran tetap berjalan.
Pelaksanaan program ini mendapat respon positif dari 
masyarakat maupun mahasiswa. Kehadiran Undiksha 
ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap mas-
yarakat dalam upaya meringankan beban ekonomi.
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Proyeksi Kedepan

Undiksha Sebagai Trend Setter dan Reputa-
ble University

       
Pasca pandemi Covid-19 merupakan tantangan baru 
yang harus dihadapi ke depan termasuk oleh perguru-
an tinggi. Tatanan kehidupan yang baru memunculkan 
situasi yang berbeda pula. Bagi Undiksha hal tersebut 
harus dilalui dan tetap mengambil langkah-langkah 
strategis untuk tetap mewujudkan Undiksha sebagai 
universitas unggul dan berdaya saing. Mewujudkan 
target itu, perlu dibangun komitmen yang sama pada 
sivitas akademika. Pasca pandemi Covid-19 merupa-
kan tantangan baru yang harus dihadapi ke depan ter-
masuk oleh perguruan tinggi. Tatanan kehidupan yang 
baru memunculkan situasi yang berbeda pula. Bagi Un-
diksha hal tersebut harus dilalui dan tetap mengambil 
langkah-langkah strategis untuk tetap mewujudkan Un-
diksha sebagai universitas unggul dan berdaya saing. 
Mewujudkan target itu, perlu dibangun komitmen yang 
sama pada sivitas akademika.

Pasca pandemi Covid-19 akan membawa perubahan 
besar pada segala aspek kehidupan kita, antara lain: 
(1) setiap dosen/guru akan terbiasa menggunakan plat-
form daring untuk membawakan materi pembelajaran-
nya; (2) setiap siswa pun sudah siap untuk menerima 
pembelajarannya secara daring; (3) kita dan seluruh 
masyarakat mulai sadar untuk menerapkan pola hidup 
sehat, (4) setiap orang mengikis sikap individualistiknya 
dan memunculkan sikap kepedulian terhadap sesama, 
dan beberapa perubahan lainnya.

Pemanfaatan teknologi secara daring dalam melak-
sanakan kegiatan sehari-hari merupakan perubahan 
yang paling signifikan. Pasca Covid 19, banyak sekali 
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online, 
seperti: rapat, seminar, pelatihan, tanpa harus ketemu 
langsung (face to face). Banyak sekali biaya operasional 
yang bisa ditekan, sehingga efisiensi dana yang terjadi 
dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang 
lebih inovatif. Undiksha ingin memanfaatkan momen-
tum ini untuk melakukan beberapa perubahan secara 
internal baik dalam bidang akademik maupun non aka
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demik. Undiksha sebagai institusi akademik harus tetap 
memberikan layanan kepada seluruh stakeholder-nya, 
terutama dalam pelaksanaan Tri Dharma Pergu   ruan 
Tinggi.

Pembangunan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan 
dari tantangan. Tantangan di era globalisasi ini pada 
dasarnya terpusat pada 5 (lima) persoalan utama, yaitu: 
(1) kemampuan mengelaborasi dan mengoptimalisasi 
teknologi yang sesuai dengan nafas revolusi 4.0, (2) 
penyelarasan berbagai kebijakan akademik agar meru-
juk pada klasterisasi kelembagaan menuju universitas 
unggu, (3) restrukturisasi dengan melakukan penye-
larasan paradigm Tri Dharma Perguruan Tinggi agar 
sejalan dengan tagihan jaman, (4) reorientasi kuriku-
lum, digitalisasi pembelajaran dan penguatan blended 
learning online untuk menghasilkan sumber daya ma-
nusia (SDM) unggu dan kompetitif, dan (5) kemampuan 
setiap PT untuk melakukan hilirisasi produk teknologi 
dengan penguatan manajemen Dharma penelitian dan 
pengabdian bagi masyarakat luas.

Pada tahun 2021, tantangan tersebut harus dijawab 
Undiksha dengan melakukan reorientasi dalam peny-
usunan program dan kegiatan yang diselaraskan den-
gan alokasi anggaran yang  dimiliki. Tantangan tersebut 
dijadikan sebagai pemicu inovasi multiguna oleh Un-
diksha sebagaimana yang menjadi tagihan oleh mas-
yarakat saat ini. Perencanaan dan pelaksanaan berb-
agai program kegiatan pendidikan tinggi disesuaikan 
dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, 
yaitu mengikuti kebutuhan pasar dan beriringan den-
gan keinginan pemodal kehidupan. Penelitian yang 
dilakukan juga didorong harus mampu menghasilkan 
produk-produk teknologi tepat guna dengan diiringi 
publikasi ilmiah yang kompatibel agar mampu men-
dongkrak program hilirisasi dan pencapaian world class 
university.

Merujuk pada tantangan dunia global dan kebijakan 
umum pembangunan pendidikan tinggi itu, pada 2021, 
Undiksha  menetapkan minimal lima program priori-
tas yang mesti dirujuk dan dikembangkan oleh semua 
civitas akademika, yaitu: (1) merujuk dan mendorong 

terbangunnya keunggulan Undiksha di Asia pada ta-
hun 2045, (2) secara nyata memperkuat peningkatan 
klasterisasi perguruan tinggi, (3) mendorong penguatan 
dan peningkatan komponen dan aspek akreditas institu-
si dan program studi, (4) merujuk dan mendukung ke-
tercapaian kontrak kinerja kementerian pendidikan dan 
kebudayaan dengan rektor, dan (5) memperkuat dan 
mempercepat tercapainya restrukturisasi kinerja kelem-
bagaan dan terproduksinya SDM yang unggul.

Dalam rangka merealisasikan program tersebut perlu 
didukung pengembangan berbagai aspek, antara lain 
melakukan digitalisasi pembelajaran, penguatan cont-
en e-learning, publikasi ilmiah, dan pemerolehan HAKI 
atau hak paten dosen maupun mahasiswa. Disamping 
itu, program-program yang dikembangkan juga diarah-
kan pada pencapaian status mandiri dalam bidang pe-
nelitian dan pengabdian dari perspektif kelembagaan. 
Di bidang sarana dan prasarana serta SDM, program 
juga diarahkan pada upaya terwujudnya idealisasi rasio 
SDM dengan layanan di semua lini, serta terwujudn-
ya sarana dan prasarana yang memadai untuk lahirn-
ya SDM yang unggul dan kompetitif. Di bidang kema-
hasiswaan, strategi yang dikembangkan bisa melalui 
penguatan jejaring prestasi mahasiswa terutama yang 
bersifat akademik dengan tanpa mengabaikan pengem-
bangan bakat dan minat mahasiswa.

Berdasarkan strategi pokok itu, pada tahun 2021, ada 
penekanan dan program-program prioritas yang menjadi 
unggulan dan sekaligus barometer efektivitas program 
itu sendiri. Pada bidang pendidikan dan kerjasama, pro-
gram unggulan minimal meliputi: (1) penguatan inter-
nasionalisasi at home, (2) peningkatan publikasi ilmiah, 
(3) peningkatan  status akreditasi institusi dan program 
studi, (4) penguatan mutu pembelajaran, (5) pengua-
tan kurikulum, khususnya bidang vokasi, (6) akreditasi 
laboratorium, (7) penguatan Lembaga sertifikasi pro-
fesi, (8) peningkatan produktivitas dan efektivitas ker-
jasama, (9) penguatan research investment, dan (10) 
peningkatan hilirisasi inovasi. Sementara pada bidang 
administrasi, keuangan, dan sumber daya, program ke-
giatannya menukik pada upaya: (1) percepatan kualifi-
kasi SDM, (2) normalisasi rasio 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) peningkatan income 
generating, dan (10) pemberlakuan E-Budgetng se-
cara total. Pada bidang kemahasiswaan, program yang 
dikembangkan merujuk pada: (1) peningkatan prestasi 
akademik dan non akademik, (2) peningkatan capaian 
Pimnas, (3) pembinaan bakat dan minat, (4) peningka-
tan publikasi mahasiswa, (5) penguatan majemen lem-
baga kemahasiswaan, (6) peningkatan karya prestisius 
mahasiswa, (7) peningkatan kinerja UKM, (8) pengua-
tan soft skill dan entrepreneur mahasiswa, (9) diversifi-
kasi program prestasi mahasiswa, dan (10) optimalisasi 
income generating (beasiswa).
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Sesuai dengan visi Rektor di periode 2019-2023, yaitu 
menjadikan Undiksha sebagai Trend-Setter University 
dan International Reputable University, yang sejalan 
dengan Visi Undiksha “menjadi universitas unggul ber-
falsafah Tri Hita Karana di Asia tahun 2045”, dalam 
segala aktivitas tri dharma yang dilakukan Undiksha 
berpijak pada beberapa hal, yaitu: Renstra Kemdikbud 
2020-2024, Renstra Bisnis Undiksha 2020-2024, 
Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Indikator 
Kinerja Utama, Kontrak Kinerja Rektor, Klasterisasi 
Perguruan Tinggi, Indikator Akreditasi Nasional/Interna-
sional. Dengan mengacu beberapa poin di atas, pada 
tahun 2022, Undiksha diharapkan mampu mewujud-
kan visinya menjadi International Reputable University 
in Education and Leadership (IRUEL). 
Menjadikan Undiksha sebagai IRUEL, ada beberapa 
poin yang harus mesti dilakukan ke depan, yaitu:
1. melakukan diferensiasi untuk fokus pada core uni-

versitas, yaitu education and leadership;
2. meningkatkan kapasitas dan otonomi manajemen 

menuju Undiksha sebagai PTN-BH;
3. meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi 

dalam negeri, dengan dunia usaha/dunia industri, 
serta pemerintah; 

4. Fokus pada kegiatan untuk menuju Centers of Ex-
cellence dalam rangka percepatan menuju Interna-
tional Reputable University; 

5. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian;
6. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian ke-

pada masyarakat;
7. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas 

dunia (Top 100 QS Ranking);
8. meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan 

mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/start-
up berbasis karya iptek;

9. penguatan iklim belajar dan budaya entrepreneur-
ship bagi dosen dan mahasiswa;

10. meningkatan pelibatan masyarakat/kalangan pro-
fesional dalam ‘pentahelix’ melalui pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, P2M, serta kontribusi pen-
danaan;

11. mendorong kinerja dosen dalam rangka menghasil-
kan penelitian untuk di hilirisasi ke masyarakat/in-

dustri;
12. meningkatkan publikasi pada jurnal internasional 

bereputasi, produk inovasi, paten/HKI;
13. mengembangkan platform untuk peningkatan skill 

dan pengetahuan, bersama dengan masyarakat dan 
DUDI; 

14. menguatkan inisiatif kampus merdeka yang men-
dorong studi interdisipliner dan pengalaman di in-
dustri/masyarakat bagi mahasiswa; dan

15. meningkatkan jumlah kehadiran mahasiswa asing 
dan dosen asing, serta kalangan professional ber-
standar internasional dalam kegiatan akademik.

Dari sejumlah poin di atas, Undiksha merumuskan 
Prioritas Program Undiksha di tahun 2021-2022. Pro-
gram tersebut adalah:
1. Akselerasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Kontrak Kinerja Rektor, dan PTN-BH;
2. Meningkatkan rangking Undiksha pada klasterisasi 

PT;
3. Mempertahankan dan meningkatkan rangking kin-

erja kemahasiswaan (Simkatmawa);
4. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi 

Unggul baik melalui akreditasi nasional maupun 
internasional;

5. Menginisiasi dan meningkatkan pemenuhan indika-
tor-indikator menuju International Reputable Uni-
versity;

6. Melaksanakan Research Collaboration;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi 

di jurnal internasional bereputasi dan prosiding 
terindeks;

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk-pro-
duk inovasi;

9. Penguatan core Undiksha di bidang pendidikan dan 
kepemimpinan (education and leadership);

10. Meningkatkan jumlah dosen dan mahasiswa asing; 
11. Meningkatkan keterserapan lulusan dan kewirau-

sahaan mahasiswa;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar.
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PROFIL PIMPINAN

Bersama Membangun Lembaga
Jabatan Rektor Undiksha telah lebih dari satu tahun di-
emban Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd pada periode 
ke-2, tahun 2019-2023. Ia dilantik 12 April 2019 oleh 
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia, Prof. Mohamad Nasir. Sederet program telah 
digagas untuk meningkatkan daya saing Undiksha, baik 
di tingkat nasional maupun internasional. Memuluskan 
hal tersebut, seluruh civitas akademika diharapkan bisa 
terus memberikan dukungan, menyamakan langkah un-
tuk mewujudkan Undiksha sebagai salah satu univer-
sitas Excellent in Teaching, Research, and Innovation.
Dukungan tersebut tertuju pada pelaksanaan pro-
gram yang ditargetkan Undiksha yang telah ditetapkan 
melalui kontrak kinerja Rektor dan Menteri. Program 
tersebut meliputi peningkatan jumlah prodi unggul, 
meningkatkan ranking perguruan tinggi, peningkatan 
dosen berkualifikasi doktor, peningkatan jumlah pub-
likasi internasional dan peningkatan jurnal bereputasi 
global.
Dalam beberapa kegiatan, Rektor asal Nusa Dua, Ba-
dung ini sering mengajak seluruh civitas akademika un-

tuk melakukan perubahan ke arah lebih baik, walaupun 
dari hal yang paling kecil. Perubahan yang dimaksud 
untuk menjawab segala tuntutan dan tantangan di era 
disrupsi teknologi ini. Sebagai sebuah institusi akade-
mik, civitas akademika diinginka semakin menonjolkan 
prestasi-prestasi akademik dan harus mampu meng-
hasilkan lulusan yang berkarakter dan kompeten di 
bidangnya.

Adaptif Terhadap Perubahan
Kehidupan masyarakat kini telah memasuki era revolu-
si industri 4.0. Suatu era yang sangat melekat dengan 
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). Era ini juga tidak dapat dilepaskan dengan se-
buah perubahan yang berlangsung secara cepat. Oleh 
sebab itu, perlu ada kemampuan adaptif, atau yang 
juga disebut pula dengan agile.

Perguruan tinggi sebagai institusi yang berkontribusi 

REKTOR
“Saya berkeinginan untuk memba-
wa universitas ini bergerak lebih cepat. 
Saya yakin, dengan kerja keras dan ke-
bersamaan yang telah kita bangun akan 
mampu membawa Undiksha menjadi 
salah satu universitas yang unggul dan 
berdaya saing, dan semoga bisa menjadi 
Trend-Setter dan Go Internasional,”

WAKIL REKTOR 1
“Perubahan kini berjalan secara cepat. 
Kita harus mampu menjadi agile. Memi-
liki kemampuan untuk adaptif terhadap 
perubahan. Mari kita bangun interper-
sonal skill, communication, collabora-
tion, creative thinking, analytical think-
ing, teamwork, dan sebagainya untuk 
semakin berdaya saing”
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dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) ung-
gul memiliki peran yang sangat besar menghadapi era 
tersebut. Gerakan yang dilakukan tidak hanya terbatas 
pada transfer of knowledge yang sudah diatur melalui 
kurikulum. Lebih dari itu, juga menjadikan para gen-
erasi penerus bangsa sebagai generasi yang andal dan 
mampu memiliki daya saing tinggi, yang pada akhirn-
ya turut mendongkrak daya saing bangsa dan negara 
di kancah internasional. Perguruan tinggi harus dan 
mesti mengambil langkah-langkah strategis yang mam-
pu menjadi “pisau bedah” dalam era revolusi industri 
4.0. Beberapa usaha yang dapat dilakukan, antara lain 
membekali multi-kompetensi/multi-skill kepada lulusan, 
mendorong pendidik/peserta didik harus aktif mengek-
splorasi sumber belajar (learning resources) yang sangat 
melimpah di dunia maya, memberikan ruang dan waktu 
yang lebih luas kepada peserta didik untuk membangun 
kemampuan softskill-nya, seperti: interpersonal skill, 
communication, collaboration, creative thinking, ana-
lytical thinking, teamwork, dan sebagainya. Selain itu 
juga memaksimalkan kontribusi dalam “program pem-
belajaran sepanjang hayat” (Lifelong Learning/Continu-
ing Learning), karena pendidikan tidak berhenti setelah 
memperoleh ijazah. Pengetahuan, keterampilan, atau 
kompetensi baru terus dibutuhkan sesuai dengan peru-
bahan teknologi/pekerjaan.

Saat ini, kompetisi di pasar kerja terjadi sangat ketat, 
banyak pekerja asing yang masuk ke Indonesia untuk 
memenuhi lowongan pekerjaan yang ada. Di sisi lain, 
banyak industri, khususnya industri yang bergerak di 
bidang teknologi digital tidak lagi mengandalkan ijazah 
formal, tetapi lebih mengutamakan daya inovatif dan 
kreatifitas anak muda. Realitas ini mesti menjadi per-
hatian utama untuk disikapi. Perguruan tinggi dapat 
melakukan reorientasi kurikulum, dengan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil 
mata kuliah di luar program studinya, baik di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, sosial hu-
maniora, dan sebagainya. Langkah ini sebagai salah 
satu bentuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar 
yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan Republik Indonesia. Hal ini diharapkan dapat 
memberikan bekal kepada lulusan dalam kaitannya 
dengan literasi data, teknologi, dan humanities.

Smart Campus
Usia Undiksha masih terbilang muda, yaitu baru 28 ta-
hun. Muncul penilaian perguruan tinggi ini kecil, yang 
lokasinya cukup jauh dari ibu kota Bali, Denpasar. Na-
mun demikian, Undiksha yang juga berstatus sebagai 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan memiliki 
cita-cita yang besar, salah satunya menjadi smart kam-
pus untuk menjadikan semakin berdaya saing, terma-
suk dalam mewujudkan target Rektor untuk menjadikan 
Undiksha sebagai International Reputable University in 
Education and Leadership (IRUEL) pada tahun 2022. 
Mewujudkan cita-cita itu, terdapat sejumlah program 
yang dirancang. Pertama, dalam bidang perencanaan, 
orientasi program tetap mengacu pada program priori-
tas pemerintah, program rencana strategis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, program klasterisasi per-
guruan tinggi, program sembilan standar BAN-PT, visi 
dan misi Rektor, program rencana bisnis Undiksha dan 
Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun program oper-
asional rutin.

Kedua, dalam bidang administrasi. Undiksha melakukan 

WAKIL REKTOR 2
“Menjadikan Undiksha semakin ber-
daya saing, dan menjadi IRUEL, kita 
harus membawanya menjadi smart 
campus. Kita mesti terus berbenah 
dalam segala lini”
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penguatan kinerja dengan berbasis teknologi informa-
si sehingga menjadi smart campus. Berbagai program 
yang ditawarkan untuk mewujudkan itu, yaitu program 
pemutakhiran service tools dan sarpras layanan, pro-
gram pengembangan sistem layanan berbasis elektron-
ik, program peningkatan skill layanan akademis dan 
non akademis, program penguatan punishment dan 
reward kinerja staf berbasis digital, dan program pen-
guatan e-Dokumen accountability.
Ketiga, dalam bidang keuangan. Undiksha yang men-
yandang status sebagai Badan Layanan Umum tidak 
hanya terus melakukan perbaikan terhadap tata kelo-
la keuangan. Lebih dari itu juga terus mengoptimalkan 
pemanfaatan asset yang menjadi sumber pendapatan. 
Hal ini didukung dengan penguatan e-reporting system, 
peningkatan kualifikasi maupun kompetensi staff, dan 
penguatan e-budgeting. “Melalui penguatan-penguatan 
ini, muaranya adalah untuk mewujudkan smart cam-
pus,” tegasnya.
Keempat, dalam bidang sumber daya. Undiksha terus 
menggejot peningkatan kualitas dan kuaoifikasi tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga me-
macu percepatan rasio ideal komposisi ideal profesor 
dan lektor kepala.

Mahasiswa Peduli Desa
Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Disamp-
ing mampu menguasai bidang akademik, diinginkan 
pula mampu menjadi sosok yang kreatif, mampu menja-
di agen perubahan. Mahasiswa dapat memberikan per-
hatian terhadap persoalan yang muncul di masyarakat 
desa dan menawarkan sebuah solusi. Bukan hanya 
sekadar mengikuti rutinitas dalam proses pembelajaran 
di kelas maupun yang berlangsung melalui dalam jarin-
gan. Hal demikian yang diharapkan dapat terus tumbuh 
di Undiksha. 
Era kini, masih banyak persoalan yang membelit desa. 
Mulai dari kemiskinan, kurang mampu mengelola sum-
ber daya, maupun bidang lainnya, seperti pendidikan 
dan ekonomi. Bahkan kehadiran pandemi Covid-19, 
telah menyebabkan persoalan itu semakin kompleks 
dan menimbulkan dampak negatif lebih besar pada 
masyarakat. Di tengah disituasi ini, perlu ada peruba-
han paradigma tentang program kegiatan mahasiswa. 
Kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas di kampus, 
perlu dirasionalisasi. Kegiatan yang dirancang harus 
menyentuh desa, salah satunya melalui Program Ho-
listik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). 
Kebijakan ini sekaligus sesuai dengan arah kebijakan 
merdeka belajar dan kampus merdeka yang digulirkan 
oleh Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan Repub-
lik Indonesia. 

Program ini telah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. 
Banyak pengalaman yang didapatkan, yang sekaligus 
menjadi cerminan kehidupan. Program ini juga mem-
berikan ruang untuk menyeimbangkan aspek teoritis 
yang didapat mahasiswa di dunia kampus dengan as-
pek praktis. 
tersebar dari berbagai Program Studi, antara lain: Pen-
didikan Bahasa Inggris, Pendidikan Senirupa, Pen-
jaskesrek, Pendidikan Teknik Informatika, Pendidikan 
Fisika, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendi-
dikan Kimia, Pendidikan Biologi, Pendidikan Geografi, 
Pendidikan Ekonomi, Bimbingan Konseling, PG-PAUD, 
dan PGSD. Sementara, Undiksha menerima mahasiswa 
asing dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 
Pendidikan Teknik Informatika, PG-PAUD, PGSD, Pen-
didikan IPS dan Pendidikan IPA.

Undiksha tidak hanya mengirimkan mahasiswanya 
mengikuti Porgram PPL Luar Negeri, tetapi juga PKL 
Luar Negeri. Program yang diselenggarakan dalam 2 
batch ini digelar di semester genap dan ganjil dengan 4 
negara tujuan berbeda. Program PKL LN ini merupakan 
skema Program SEATVET yang digawangi oleh SEAM-
EO.

WAKIL REKTOR 3
“Saya sering mengingatkan kepada 
mahasiswa untuk lebih sering mem-
buat kegiatan yang menyentuh mas-
yarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang 
di kampus itu perlu dirasionalisasi,” 
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          Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan 
          pula kepada: 

          1. Pemerintah republik Indonesia yang telah mendukung 
 pembangunan Undiksha 
          2. Pimpinan terdahulu yang telah bekerja keras dan ikut berkontribusi 
              membangun Undiksha
          3. Dewan Pertimbangan
          4. Dewan Pengawas
          5. Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali
          6. Lembaga Mitra 
          7. Segenap insan pers dan media massa
  

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada 
dosen dan tenaga kependidikan, alumni dan juga para mahasiswa yang telah berkontribusi da-
lam membangun, mengembangkan dan mengharumkan universitas tercinta ini sebagai Rumah 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

UCAPAN TERIMAKASIH
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