
Daftar Indikator KO 

KEGIATAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN KO 

(dalam periode TA 2012) 
SATUAN 

1. Pendidikan a. Tugas Akhir Jumlah mahasiswa yang mengambil TA Mahasiswa/Tahun 

Jumlah mahasiswa S2 yang mengambil Tesis Mahasiswa/Tahun 

Jumlah mahasiswa S3 yang mengambil Disertasi Mahasiswa/Tahun 

Persentase mahasiswa S1 yang menyelesaikan TA 

tepat waktu  

% 

Persentase mahasiswa S2 yang menyelesaikan Tesis 

tepat waktu 

% 

Pesentase mahasiswa S3 yang menyelesaikan 

Disertasi tepat waktu 

%  

b. Praktikum Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum Mahasiswa/Tahun 

Persentase kelulusan mahasiswa peserta praktikum % 

c. Administrasi 

Pendidikan 

Jumlah mahasiswa yang dilayani Mahasiswa/Tahun 

Jumlah kuliah yang diselenggarakan Kuliah/Tahun 

Persentase kuliah dengan rata2 kehadiran peserta di 

atas 80% 

% 

Persentase kuliah dengan tingkat kelulusan lebih dari 

80% 

% 

Persentase kuliah dengan nilai rata-rata kelas 

minimum B  

% 

Jumlah praktikum yang diselenggarakan Praktikum/Tahun 

Persentase peserta praktikum dengan tingkat 

kelulusan lebih dari 80%  

% 

Persentase praktikum dengan nilai rata-rata kelas 

minimum B 

% 

d. Kerja Praktek  Jumlah mahasiswa kerja praktek Mahasiswa/Tahun 

Persentase mahasiswa kerja praktek per angkatan % 

PersentaseJumlah mahasiswa peserta kerja praktek 

dengan nilai minimum B 

% 

e. Perkuliahan Persentase mata kuliah yang dijalankan melalui 

inovasi pembelajaran 

% 

Persentase mahasiswa S 1 yang lulus dengan IP > 3 % 

Persentase mahasiswa S 1 yang lulus dengan IP > 3,5 % 

f. Kuliah Lapangan Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah lapangan % 

Persentase mahasiswa yang mengikuti kuliah 

lapangan per angkatan 

% 

2. Penelitian a. Proposal & Survei Jumlah proposal penelitian Buah  

Jumlah dana penelitian dari ITB Rp 

Persentase dana penelitian dari ITB % 

Jumlah dana penelitian dari sumber di luar ITB 

(nasional) 

Rp 

Persentase dana penelitian dari sumber di luar ITB 

(nasional) 

% 

Jumlah dana penelitian dari sumber di luar ITB 

(internasional) 

Rp 

Persentase dana penelitian dari sumber di luar ITB 

(internasional) 

% 

b. Survei Lapangan Jumlah kegiatan survei lapangan Kegiatan 

Jumlah responden yang terlibat Orang 

Luas area survei Km2 

c. Presentasi JumlahJudul penelitian yang dipresentasikan di 

konferensi nasional 

Judul 

Jumlah penelitian yang dipresentasikan di konferensi 

internasional 

Judul 

d. Publikasi Jumlah publikasi diJurnal internasional  Judul 

Jumlah sitasi staf pengajar ITB Sitasi 

Jumlah IPR yang terdaftar  Buah  

Jumlah IPR yang granted Buah  

e. Administrasi 

Penelitian 

JumlahJudul penelitian yang dikelola Judul 

Jumlah dana penelitian yang dikelola Rp 

Jumlah laporan keuangan kegiatan penelitian Buah  

Tingkat kemudahan akses informasi penelitian 

(berbasis survei pengguna, skala 0 - 10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

SOP pengelolaan penelitian Buah  

f. Penulisan Laporan  Jumlah laporan penelitian 
Buah  

Judul 

g. Pengembangan 

Model 

 Jumlah model baru yang dikembangkan Buah  

h. Pengolahan Data  JumlahJudul kegiatan pengolahan data Judul 

i. Pelaksanaan 

Penelitian 

Jumlah mahasiswa S1 ITB yang melanjutkan ke S2 dan 

S2 ke S3 

Mahasiswa 

Persentase guru besar yang membimbing mahasiswa 

S3 dan menjadi peneliti utama penelitian 

% 

Jumlah dosen yang melakukan program postdoc dan 

sabbatical leave untuk melaksanakan riset di 

universitas luar negeri 

Orang-bulan 

Orang 

3. Pengabdian 

pada 

Masyarakat 

a. Administrasi 

Pengabdian pada 

Masyarakat 

 JumlahJudul kegiatan pengabdian pada masyarakat 

yang dikelola 

Judul 

 Jumlah dana kegiatan pengabdian pada masyarakat 

yang dikelola 

Rp 

Jumlah laporan keuangan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat 

Buah  

SOP pengelolaan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat 

Buah  

b. Penyusunan Modul Jumlah modul yang dihasilkan Buah  
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c. Pelaksanaan 

Pengabdian pada 

Masyarakat 

Jumlah pilot project  Buah  

Nilai kegiatan pembangunan pusat unggulan dan 

pengembangan teknologi 

Rp 

Persentase staf yang terlibat dalam pengabdian pada 

masyarakat 

% 

d. Presentasi & 

Publikasi 

JumlahJudul buku teks yang diterbitkan Buah  

Jumlah publikasi yang diterbitkan  Buah  

e. Pengembangan 

Model 

Jumlah model yang dikembangkan Buah  

f. Pengolahan Data  JumlahJudul kegiatan pengolahan data Judul 

g. Survei Lapangan Jumlah kegiatan survei lapangan Kegiatan 

Jumlah responden yang terlibat Orang 

Luas area survei Km2 

h. Proposal & Survei Jumlah proposal kegiatan pengabdian pada 

masyarakat 

Judul 

Jumlah dana pengabdian masyarakat dari ITB Rp 

Persentase dana pengabdian masyarakat dari ITB % 

Jumlah dana pengabdian masyarakat dari luar ITB  Rp 

Persentase dana pengabdian masyarakat dari luar ITB  % 

i. Pelatihan & 

Pendidikan 

Jumlah kegiatan pelatihan & pendidikan  Buah  

Jumlah peserta pelatihan & pendidikan Orang 

Persentase staf yang terlibat dalam kegiatan 

pelatihan & pendidikan 

% 

j. Penulisan Laporan Jumlah laporan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat 

Buah  

4. Pendukung 

Akademik 

a. Pendidikan dan 

Latihan 

 Jumlah kegiatan pendidikan dan latihan yang 

dilaksanakan 

Buah  

Jumlah peserta kegiatan pendidikan dan latihan Orang 

Jumlah orang-hari peserta kegiatan pendidikan dan 

pelatihan 

Orang-hari 

b. Layanan 

Laboratorium/Museu

m/ Galeri 

Jumlah matakuliah yang memanfaatkan fasilitas 

Laboratorium/ Museum/Galeri 

Buah  

Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas 

Laboratorium/ Museum/Galeri 

Orang 

c. Dukungan 

Komputasi/Multimed

ia/ Buku 

 Jumlah buku teks baru penunjang kegiatan akademik Buah  

Jumlah fasilitas komputasi/multimedia baru 

penunjang kegiatan akademik 

Unit 

Jumlah kelas yang menggunakan fasilitas 

pembelajaran multimedia 

Kelas 

Jumlah matakuliah yang menggunakan fasilitas 

pembelajaran multimedia 

Buah  

Jumlah kelas yang menggunakan fasilitas pendukung 

komputasi/ multimedia 

Kelas 

Jumlah matakuliah yang menggunakan fasilitas 

pendukung komputasi/ multimedia 

Buah  

Prosentase kegiatan administrasi yang ditunjang oleh 

sistem komputasi 

% 

d. Pengembangan 

Kurikulum/ 

Pembelajaran/Mutu 

Akademik 

 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan 

Kurikulum (lengkap) 

Buah  

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan 

Pembelajaran (lengkap) 

Buah  

Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu (S1 4 tahun, S2 2 

tahun, S3 3 tahun) 

Orang 

Jumlah mahasiswa lulus dengan IPK >3 (S1), dan 

IPK>3,5 (S2) 

Orang 

Kepuasan masyarakat terhadap lulusan (berbasis 

survei kepuasan masyarakat, skala 0 - 10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mutu 

pendidikan (berbasis survei kepuasan, skala 0 - 10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

e. Diversifikasi dan 

Penguatan Akademik 

 Jumlah program diversifikasi dan penguatan 

akademik yang dilaksanakan 

Buah  

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 

diversifikasi dan penguatan akademik 

Orang 

Peningkatan kapasitas institusi ITB atau organisasi 

Fakultas/Sekolah atau Prodi/Laboratorium/KK atau 

UKP 

% (Peningkatan) 

Peningkatan kapabilitas institusi ITB atau organisasi 

Fakultas/Sekolah atau Prodi/Laboratorium/KK atau 

UKP 

% (Peningkatan) 

5. Pelayanan 

Mahasiswa 

a. Layanan 

Perpustakaan 

Jam buka perpustakaan per minggu Jam 

Jumlah kunjungan ke perpustakaan Orang (Kali) 

Jumlah koleksi buku perpustakaan (terbitan 5 tahun 

terakhir) 

Buah  

JumlahJurnal internasional yang dilanggan Judul (Jurnal) 

JumlahJurnal nasional yang dilanggan Judul (Jurnal) 

Tingkat kepuasan pengguna layanan perpustakaan 

(berbasis survei kepuasan pengguna layanan, skala 0 - 

10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

b. Bimbingan dan 

Penyuluhan 

(termasuk Bimbingan 

Karir) 

 Jumlah mahasiswa yang dilayani Orang 

Jumlah mahasiswa kasus per angkatan Orang/Angkatan 

Jam layanan bimbingan penyuluhan dan bimbingan 

karir per hari 

Jam 

Waktu tunggu rata-rata mahasiswa untuk 

mendapatkan pekerjaan pertama 

Bulan 

Tingkat kepuasan pengguna layanan Bimbingan dan 

Penyuluhan (berbasis survei kepuasan pengguna 

layanan, skala 0 - 10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 
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c. Seleksi/ Pendaftaran Jumlah mahasiswa yang mendaftar Orang 

Jumlah mahasiswa yang diterima Orang 

RasioJumlah mahasiswa yang diterima dan yang 

mendaftar 

Tanpa satuan 

SOP Proses Seleksi Mahasiswa yang transparan Buah  

Waktu pelayanan untuk mahasiswa yang mendaftar Jam/Hari 

Jumlah keluhan yang diterima dari masyarakat terkait 

proses seleksi dan pendaftaran 

Keluhan 

d. Ko-kurikuler  Jumlah kegiatan kemahasiswaan (ko-kurikuler) yang 

mendapatkan penghargaan nasional 

Buah  

Jumlah kegiatan kemahasiswaan (ko-kurikuler) yang 

mendapatkan penghargaan internasional 

Buah  

e. Layanan Kesehatan 

dan Olahraga 

Jumlah waktu layanan per minggu Jam/Minggu 

Jumlah mahasiswa dilayani oleh fasilitas kesehatan Orang 

Jumlah staf dosen yang dilayani oleh fasilitas 

kesehatan 

Orang 

Jumlah staf non dosen yang dilayani oleh fasilitas 

kesehatan 

Orang 

Jumlah karyawan (dosen dan non dosen) yang 

dilayani oleh fasilitas kesehatan 

Orang 

Jumlah masyarakat umum yang dilayani oleh fasilitas 

kesehatan 

Orang 

Tingkat kepuasan pengguna layanan kesehatan 

(berbasis survei kepuasan pengguna layanan, skala 0 - 

10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

Jumlah mahasiswa dilayani oleh fasilitas olahraga Orang 

Jumlah staf dosen yang dilayani oleh fasilitas olahraga Orang 

Jumlah staf non dosen yang dilayani oleh fasilitas 

olahraga 

Orang 

Jumlah karyawan (dosen dan non dosen) yang 

dilayani oleh fasilitas olahraga 

Orang 

Jumlah masyarakat umum yang dilayani oleh fasilitas 

olah raga 

Orang 

Tingkat kepuasan pengguna layanan olahraga 

(berbasis survei kepuasan pengguna layanan, skala 0 - 

10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

f. Program Kualifikasi/ 

Matrikulasi 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program 

kualifikasi/matrikulasi 

Orang 

Prosentase mahasiswa yang puas dengan 

penyelenggaraan program kualifikasi/matrikulasi  

% 

Tingkat kepuasan peserta terhadap program 

kualifikasi/matrikulasi (berbasis survei kepuasan 

peserta, skala 0 - 10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

g. Wisuda/ 

Penghargaan/ 

Evaluasi DO 

Jumlah mahasiswa yang diwisuda Orang 

Jumlah mahasiswa yang mendapat penghargaan Orang 

Jumlah mahasiswa bermasalah (DO) Orang 

h. Layanan Asrama Jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa Orang 

Jumlah mahasiswa asing yang tinggal di asrama 

mahasiswa  

Orang 

Persentase mahasiswa baru (TPB) yang tinggal di 

asrama mahasiswa 

% 

Tingkat kepuasan pengguna layanan asrama 

mahasiswa (berbasis survei kepuasan pengguna 

layanan, skala 0 - 10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

i. Layanan Kursus 

Bahasa 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kursus bahasa Orang 

Jumlah pegawai (dosen dan non dosen) yang 

mengikuti kursus bahasa 

Orang 

Tingkat kepuasan pengguna layanan Kursus Bahasa 

(berbasis survei kepuasan pengguna layanan, skala 0 - 

10) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

6. Operasi dan 

Pemeliharaan 

a. Pemeliharaan 

Bangunan 

Luas lantai bangunan yang terawat M2 

Nilai aset bangunan yang terawat Rp 

Prosentase luas bangunan yang terawat % 

Luas lantai bangunan yang tidak dapat digunakan M2 

Jumlah keluhan terhadap kondisi bangunan Keluhan 

b. Pemeliharaan Mesin 

& Peralatan 

Jumlah mesin dan peralatan yang terawat Unit 

Nilai aset mesin dan peralatan yang terawat Rp 

ProsentaseJumlah mesin dan peralatan yang terawat % 

Jumlah mesin dan peralatan yang tidak dapat 

dioperasikan 

Unit 

c. Pemeliharaan 

Kendaraan 

Jumlah kendaraan yang terawat Unit 

Nilai aset kendaraan yang terawat Rp 

ProsentaseJumlah kendaraan yang terawat % 

Jumlah kendaraan yang tidak dapat dioperasikan Unit 

d. Pemeliharaan 

Inventaris Kantor 

Jumlah inventaris kantor yang terawat Unit 

Nilai inventaris kantor yang terawat Rp 

ProsentaseJumlah inventaris kantor yang terawat % 

e. Operasional Jumlah luas lantai bangunan yang dioperasikan  M2 

Persentase luas lantai bangunan yang dioperasikan  % 

JumlahJam-unit operasi mesin dan peralatan Jam-unit 

JumlahJam-unit operasi kendaraan Jam-unit 

Jumlah km (kilometer) operasi kendaraan Km 

JumlahJam-unit pengoperasian inventaris kantor Jam-unit 

PersentaseJumlahJam-luas lantai bangunan yang 

dioperasikan  

% 

PersentaseJumlahJam-unit operasi mesin dan % 
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peralatan 

PersentaseJumlahJam-unit operasi kendaraan % 

PersentaseJumlah km (kilometer) operasi kendaraan % 

PersentaseJumlahJam-unit pengoperasian inventaris 

kantor 

% 

7. Administrasi dan 

Umum 

a. Monitoring & 

Evaluasi 

Jumlah dokumen hasil monitoring & evaluasi Buah  

Rencana tindak peningkatan kinerja unit kerja Buah  

Jumlah rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Kali-orang 

Jumlah perjalanan dinas Orang-kali 

SOP monitoring dan evaluasi Buah  

b. Administrasi Waktu layanan efektif per minggu Jam 

Persentase tingkat kehadiran rata-rata pegawai % 

Jumlah hari absen (tidak hadir) rata-rata pegawai Hari 

PersentaseJumlah hari absen (tidak hadir) rata-rata 

pegawai 

% 

Persentase surat/dokumen yang tercatat % 

Lama waktu pemrosesan surat Jam 

Lama waktu menjawab/merespon surat masuk atau 

permintaan layanan 

Jam 

Jumlah laporan keuangan Buah  

Jumlah laporan kinerja Buah  

Jumlah rapat koordinasi  Kali-orang 

SOP sistem administrasi Buah  

c. Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Buah  

Jumlah laporan evaluasi diri  Buah  

Jumlah revisi kegiatan dan anggaran Kali 

Jumlah rapat koordinasi perencanaan Kali-orang 

Jumlah perjalanan dinas Orang-kali 

d. Kerumah-tanggaan Jumlah rapat rutin unit kerja Kali-orang 

Jumlah perjalanan dinas Orang-kali 

JumlahJam-orang kegiatan kebersihan kantor Jam-orang 

Jumlah keluhan terhadap kebersihan kantor Keluhan 

e. Umum Persentase keluhan yang tertangani % 

f. Sumberdaya Manusia Persentase tingkat kehadiran rata-rata staf % 

Jumlah staf yang mengikuti pelatihan pengembangan 

potensi 

Orang 

Jumlah staf yang melanjutkan pendidikan Orang 

Jumlah staf yang naik pangkat tepat waktu Orang 

g. Pengembangan 

Sistem 

Jumlah kegiatan pengembangan sistem Buah  

Jumlah sistem yang berhasil dikembangkan Buah  

h. Sarana & Prasarana Persentase tingkat kerusakan sarana & prasarana 

kantor 

% 

Jumlah pengadaan sarana & prasarana baru dalam 

satu tahun 

Unit 

Jumlah penggunaan sarana & prasarana yang tercatat Kali 

8. Beasiswa a. Penyusunan Laporan Jumlah laporan penyaluran beasiswa Buah  

Jumlah kegiatan monitoring & evaluasi penyaluran 

beasiswa 

Buah  

b. Beasiswa  Jumlah beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa 

S1 

Rp 

Jumlah beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa 

S2 

Rp 

Jumlah beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa 

S3 

Ro 

Jumlah mahasiswa S1 penerima beasiswa Orang 

Jumlah mahasiswa S2 penerima beasiswa Orang 

Jumlah mahasiswa S3 penerima beasiswa Orang 

PersentaseJumlah mahasiswa S1 yang menerima 

beasiswa per angkatan 

% 

PersentaseJumlah mahasiswa S2 yang menerima 

beasiswa per angkatan 

% 

PersentaseJumlah mahasiswa S3 yang menerima 

beasiswa per angkatan 

% 

Jumlah beasiswa yang ditawarkan kepada staf dosen Rp 

Jumlah beasiswa yang ditawarkan kepada staf non 

dosen 

Rp 

Jumlah staf dosen penerima beasiswa Orang 

Jumlah staf non dosen penerima beasiswa Orang 

Tingkat kemudahan akses informasi beasiswa 

(berbasis survei pada mahasiswa atau staf) 

Tanpa satuan 

(skala 0-10) 

c. Seleksi Jumlah kegiatan seleksi beasiswa mahasiswa S1 yang 

diadakan 

Kali 

Jumlah kegiatan seleksi beasiswa mahasiswa S2 yang 

diadakan 

Kali 

Jumlah kegiatan seleksi beasiswa mahasiswa S3 yang 

diadakan 

Kali 

SOP penyelenggaraan seleksi penerima beasiswa bagi 

mahasiswa S1 

Buah  

SOP penyelenggaraan seleksi penerima beasiswa bagi 

mahasiswa S2 

Buah  

SOP penyelenggaraan seleksi penerima beasiswa bagi 

mahasiswa S3 

Buah  

Jumlah kegiatan seleksi beasiswa staf dosen yang 

diadakan 

Kali 

Jumlah kegiatan seleksi beasiswa staf non dosen yang 

diadakan 

Kali 
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SOP penyelenggaraan seleksi penerima beasiswa bagi 

staf dosen 

Buah  

SOP penyelenggaraan seleksi penerima beasiswa bagi 

staf non dosen 

Buah  

9. Kemitraan & 

Auxiliary 

Business 

a. Auxilary Business Jumlah pendapatan dari hasil kegiatan Rp 

Peningkatan pendapatan dari hasil kegiatan % 

Persentase dana yang dihasilkan terhadap total 

penerimaan unit atau ITB 

% 

b. Kemitraan/ Kerma 

Pendidikan 

Jumlah kegiatan kerma pendidikan Judul 

Nilai kegiatan kerma pendidikan Rp 

Jumlah mitra kerma kegiatan Mitra 

Persentase staf yang terlibat dalam kerma penelitian % 

Persentase dana yang dihasilkan terhadap total 

penerimaan unit  

% 

c. Kemitraan/ Kerma 

Penelitian 

Jumlah kegiatan kerma penelitian Judul 

Nilai kegiatan kerma penelitian Rp 

Persentase staf yang terlibat dalam kerma penelitian % 

Persentase dana yang dihasilkan terhadap total 

penerimaan unit  

% 

d. Kemitraan/ Kerma 

Pengabdian Pada 

Masyarakat 

Jumlah kegiatan kerma pengabdian pada masyarakat Judul 

Nilai kegiatan kerma pengabdian pada masyarakat Rp 

Persentase staf yang terlibat dalam kerma 

pengabdian pada masyarakat 

% 

Persentase dana yang dihasilkan terhadap total 

penerimaan unit  

% 

 



Daftar Indikator PB 

3 PB Bidang Pendidikan         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 
Meningkatkan kualitas 

mahasiswa S1,S2 dan S3 
1 

Menyempurnakan sistem 

penerimaan atau seleksi masuk 

mahasiswa S1 

Sistem penjaringan 

mahasiswa baru yang 

komprehensif 

% 

    2 Integrasi pendidikan S1, S2 dan S3 

Jumlah mahasiswa ITB yang 

melanjutkan dari S1 ke S2 

atau S2 ke S3 

mahasiswa 

2 

Memperkuat posisi 

keterpandangan di tingkat 

regional dan global 

1 
Penyusunan kebijakan program 

internasionalisasi ITB 

Kebijakan Program 

Internasionalisasi 

(menentukan prodi 

internasional unggulan, 

kemahasiswaan, alokasi 

sarana prasarana) 

% 

    2 
Pengembangan program studi 

internasional jenjang S1 dan S2 

Jumlah mahasiswa asing 

(S1&S2) 
mahasiswa 

        

Jumlah program studi yang 

menawarkan program 

pendidikan internasional 

(penuh dan campuran) 

prodi 

    3 

Menjalin aliansi strategis dengan 

universitas kelas dunia untuk 

meningkatkan program pendidikan 

internasional 

Jumlah Universitas kelas 

dunia yang menjalin aliansi 

dengan ITB 

universitas 

        

Jumlah dosen ITB yang 

diundang ke perguruan tinggi 

kelas dunia luar negeri 

dosen 

        
Jumlah guru besar dari 

universitas kelas dunia 
dosen 

    4 
Memperoleh akreditasi 

internasional bagi program studi 

Jumlah program studi 

terakreditasi internasional 
prodi 

    5 
Memperoleh akreditasi nasional 

bagi program studi 

Jumlah program studi S1, S2, 

dan S3 terakreditasi nasional 

(BAN PT) 

prodi 

3 

Memperkokoh posisi dan 

memperluas wilayah 

keunggulan dalam proses 

pendidikan dan 

pembelajaran 

1 

Menyelenggarakan joint lecture 

series dengan pusat unggulan 

dunia lain melalui fasilitas 

teleconference atau distance 

learning 

Jumlah joint lecture series mata kuliah 

    2 

Menerbitkan buku-buku teks 

dalam bidang sains, rekayasa, 

teknologi, dan seni karya para 

dosen 

Jumlah judul buku teks judul 

    3 

Membuka program studi baru yang 

bersifat atau tergolong pada 

bidang-bidang sains dan teknologi 

frontier dan  emerging (life 

sciences, economics, technology 

dan policy) dengan pendekatan 

multi disiplin 

Jumlah program pascasarjana program 

        Jumlah program studi baru S1 prodi 

    4 

Pendidikan profesionalisme (dan 

kewirausahaan) untuk program 

Magister orientasi terapan 

Jumlah prodi yang 

didalamnya terdapat program 

magister orientasi terapan 

prodi 

4 

Membangun pendidikan 

yang berkarakter 

kepeloporan, kejuangan 

dan pengabdian 

1 

Menyelenggarakan studium 

generate regular dari tokoh-tokoh 

yang memberikan living example 

Jumlah studium generale unit 

    

2 

mengintegrasikan pembangunan 

karakter kepeloporan, kejuangan, 

dan semangat pengabdian dalam 

kurikulum dan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Jumlah kegiatan 

kemahasiswaan yang 

terintegrasi dengan kegiatan 

akademik 

kegiatan 

    
    

Kurikulum yang mencakup 

hasil studi 
kurikulum 

    

    

Rumusan Studi Kebijakan 

penentuan karakter 

terintegrasi 

% 

    

3 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) dengan prioritas 

menyelesaikan persoalan daerah 

Jabar secara terintegrasi  

Jumlah mahasiswa tingkat 3 

yang melakukan KKN, Magang 

industri sebagai pengganti 

Kerja Praktek (KP) 

mahasiswa 

5 

Pengembangan proses 

pembelajaran menuju 

universitas riset 

1 
Pengembangan research based 

learning pada program S1 dan S2 

Persentase mata kuliah yang 

dijalankan dengan inquiry 

based method 

% 

    2 

Peningkatan keterlibatan profesor 

dalam pengajaran mata kuliah 

dasar 

Persentase mata kuliah dasar 

S1 yang diajar oleh profesor 

(GB) 

% 



    3 

Program beasiswa untuk 

mendapatkan mahasiswa tidak 

mampu yang berkualitas 

Persentase beasiswa bagi 

mahasiswa 
% 

    4 

Pengembangan perilaku 

kemahasiswaan yang sesuai 

dengan kebutuhan menuju 

research university 

Catatan Penyelenggaraan 

Akademik di Komisi Disiplin 
% 

    5 
Peningkatan kapasitas penelitian 

mahasiswa doktor 

Jumlah riset doktor yang 

didanai dana hibah 
penelitian 

6 

Pengembangan ITB sebagai 

wahana profesional 

development 

1 

Pengembangan competency based 

learning (CBL) dan Magister 

Orientasi Terapan 

Jumlah program Magister 

Orientasi Terapan yang 

terakreditasi oleh asosiasi 

profesi 

prodi 

    2 

Pengembangan sistem continuing 

education (CE) dan distance 

learning (DL) 

Jumlah peserta countinuing 

education 
orang 

        

Jumlah program studi yang 

menawarkan credit earning 

system 

prodi 

        

Jumlah program studi yang 

menawarkan pelatihan dan 

workshop non-degree a 

continuing education 

prodi 

        Sistem distance learning % 

7 

Meningkatkan fungsi 

penjaminan mutu 

akademik ITB 

1 
Meningkatkan pelaksanaan 

penjaminan mutu akademik  

Jumlah program studi yang 

menerapkan sistem 

penjaminan mutu secara 

efektif 

prodi 

    2 
Meningkatkan efisiensi internal 

proses pembelajaran  

Persen mahasiswa lulus 

(dalam 1 angkatan): -

IPK>3,0(S1) -IPK>3,5(S2) 

% 

        

Persen mahasiswa lulus tepat 

waktu (dalam 1 angkatan) : 

S1(4 tahun) S2(2 tahun) S3(3 

tahun) 

% 

        

Waktu tunggu rata-rata untuk 

mendapatkan pekerjaan 

pertama di bidangnya (S1) 

bulan 

    3 
Pengintegrasian unsur soft skill 

dalam proses pendidikan 

Persentase (%) penghargaan 

kepada mahasiswa dan unit 

kemahasiswaan dalam 

kompetisi nasional / 

internasional 

% 

    4 
Studi kebutuhan tenaga kerja 

nasional dan tracer study 

Jumlah prodi (S1,S2,&S3) 

yang melaksanakan tracer 

study 

prodi 

8 
Peningkatan keefektifan 

program studi 
1 

Meningkatkan relevansi program 

studi dengan kebutuhan 

masyarakat 

Jumlah lulusan yang bekerja 

sesuai bidangnya -Prodi S1 -

Prodi S2 -Prodi S3 

mahasiswa 

    2 

melaksanakan sunset audit (untuk 

unit kerja yang berkinerja dan atau 

relevansi rendah) 

Jumlah unit kerja yang diaudit  unit 

        
Laporan audit kelayakan 

(sunset audit) 
% 

4 PB Bidang Penelitian         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 

Peningkatan kualitas, 

kapasitas dan produktivitas 

penelitian ITB 

1 

Peningkatan produktivitas 

penelitian ITB dari segi kualitas dan 

kuantitas 

Jumlah IPR (paten, copy right, 

dll) yang dihasilkan 
judul 

        
Jumlah publikasi internasional 

yang dihasilkan oleh KK 
judul 

        

Jumlah publikasi internasional 

yang dihasilkan pusat dan 

pusat penelitian (PP) 

judul 

        Jumlah sitasi tanpa satuan 

        
Persentase (%) dosen 

bersitasi 
% 

    2 
Peningkatan penelitian dengan 

unsur karakteristik lokal 

Jumlah penelitian dengan 

unsur lokal  
judul 

        

Jumlah publikasi pada 

penelitian dengan unsur lokal 

i.Jurnal internasional ii.Jurnal 

nasional terakreditasi 

judul 

    3 

Peningkatan kemampuan 

penelitian sumber daya manusia 

ITB 

Jumlah penelitian yang terkait 

dengan program postcode 

dan atau sabbatical leave di 

luar negeri 

judul 

        
Persentase Guru besar yang 

terlibat dalam pembimbingan 
% 



doktor dan penelitian 

    4 

Peningkatan keterlibatan 

mahasiswa pasca sarjana dalam 

penelitian 

Jumlah publikasi per tahun judul 

        

Persentase (%) penelitian 

dosen yang melibatkan 

mahasiswa S2&S3 

% 

        

Persentase (%) produk 

teknologi/ karya seni yang 

dihasilkan dari penelitian S2 & 

S3 per tahun 

% 

    5 
Peningkatan pendanaan penelitian 

ITB 

Dana kerma penelitian 

dengan mitra ITB 
Rp 

        
Dana penelitian yang dibiayai 

oleh ITB 
Rp 

        

Jumlah dana penelitian yang 

dimenangkan dari sumber 

eksternal (nasional dan 

internasional) 

Rp 

    6 
Peningkatan promosi program / 

hasil penelitian lewat publikasi  

Investasi barang modal 

penelitian dan 

pengembangan 

unit 

        

Proceeding dan jurnal 

terakreditasi yang diterbitkan 

ITB 

judul 

    7 

Pengembangan infrastruktur 

penelitian dan pengembangan 

kelas dunia 

Tingkat kepuasan peneliti 

(melalui questionaire) 
tapa satuan (diisi ) 

2 

Manajemen riset secara 

profesional yang dinamis 

dan kondusif 

1 

Menciptakan lingkungan penelitian 

yang dinamis, menarik dan 

mempertahankan para peneliti 

terbaik serta nilai-nilai dan 

kontribusi mereka  

Jumlah KK yang terlibat aktif 

dalam kolaborasi penelitian 

dan kerma dengan PP per 

tahun 

KK 

        

Jumlah penelitian hasil 

kolaborasi nasional dan 

internasional per tahun 

judul 

        

Jumlah spin-off (enterprise, 

policy, cara pembelajaran) 

yang digunakan pihak lain per 

tahun 

judul 

    2 

Peningkatan kinerja pusat-pusat 

penelitian unggulan sebagai 

penghela riset dan pengembangan 

Jumlah penelitian 

multidisiplin dengan dana > 

500 juta per tahun 

judul 

        

Kesesuaian pelaksanaan 

Roadmap penelitian ITB 

secara keseluruhan  

% 

    3 

Mengintegrasikan kegiatan 

berbagai pusat-pusat penelitian 

dan pusat ke fokus penelitian ITB 

Terbentuknya pusat promosi 

produk sains, teknologi dan 

karya seni ITB 

% 

3 

Penguatan peran LPPM 

dalam proses promosi dan 

pendayagunaan riset 

maupun hasil riset ITB 

1 

Mengambangkan pusat promosi 

produk sains, teknologi dan karya 

seni ITB 

Jumlah transfer 

pengetahuan/ produk 

teknologi 

unit 

        

Nilai pemanfaatan 

pengetahuan / produk 

teknologi ITB 

tanpa satuan 

    2 

Melakukan inovasi, transfer 

pengetahuan dan komersialisasi 

(technopreneurships) 

Jumlah kolaborasi dengan 

universitas dalam negeri 
kerjasama 

        
Jumlah kolaborasi dengan 

universitas luar negeri 
kerjasama 

5 

PB Bidang Pengabdian Pada 

Masyarakat         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 

pengembangan produk 

teknologi tepat guna untuk 

membangun kekuatan 

perekonomian nasional 

1 
Peningkatan jumlah teknologi yang 

diaplikasikan 

Persentase teknologi yang 

dihasilkan PP, Pusat dan KK 

yang dikomersialisasikan 

% 

    2 Action research 
Teknologi tepat guna yang 

dihasilkan 
% 

2 

Peningkatan kapabilitas 

pengabdian pada 

masyarakat 

1 

Akuntabilitas kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat pada 

tingkat KK, Fak/ Sekolah, Pusat, PP 

Terbentuk dan 

terimplementasikannya 

sistem QA, Monev dan Audit 

% 

    2 

Peningkatan kerjasama ITB dengan 

perguruan tinggi, institusi 

penelitian, industri di tingkat 

nasional dan internasional, serta 

pemerintah 

Jumlah MOU yang 

ditindaklanjuti dengan 

kerjasama 

MOU 

    3 

Peningkatan promosi program/ 

hasil pengabdian masyarakat (PM) 

dan kepakaran ITB kepada 

Pengelolaan publikasi hasil 

pengabdian masyarakat 

seluruh unit di ITB (Jumlah 

unit 



masyarakat secara kontinyu unit yang mempublikasikan) 

3 

Secara institusional 

meningkatkan peran LPPM 

dalam peningkatan kerma 

Pengabdian Masyarakat 

untuk memberdayakan 

potensi masyarakat 

1 

Peningkatan kerma Pengabdian 

Masyarakat dalam pemberdayaan 

potensi lokal 

Jumlah pusat unggulan 

pengembangan teknologi 

pemberdayaan potensi 

masyarakat 

unit 

        Nilai kerma PPM tanpa satuan 

4 

Membangun knowledge 

based system secara 

institusional dalam 

pengabdian masyarakat 

1 

Mengembangkan aplikasi ICT 

untuk menghimpun / 

mendokumentasikan kearifan lokal 

indonesia 

Aplikasi ICT dokumen 

kekayaan/ kearifan lokal 

Indonesia 

buah 

    2 

Publikasi secara online semua 

karya ITB yang penting bagi 

masyarakat (pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat : materi kuliah, diktat, 

hasil penelitian, dll) 

Jumlah karya ITB dalam 

website 
judul 

        Jumlah member ke web orang 

        Jumlah visitor ke web orang 

5 

Peningkatan kandungan 

lokal/ nasional dalam 

kegiatan pengabdian 

masyarakat 

1 

Menjadikan Bandung dan propinsi 

Jawa Barat sebagai lokasi pilot 

project program pengabdian 

masyarakat 

Jumlah program pilot project 

yang dieksekusi oleh pusat-

pusat 

program 

        Nilai kegiatan tanpa satuan 

6 

PB Bidang Inovasi & 

Enterpreneurship         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 

Meningkatkan kapasitas 

inovasi dan kewirausahaan 

ITB 

1 
Membangun infrastruktur pusat 

inovasi dan kewirausahaan ITB 

Pembangunan Technopark 

(OFF-G) 
% 

    2 
Mengembangkan model 

pengelolaan inovasi di ITB 

Jumlah perusahaan baru ITB 

yang berbasis teknologi ITB 

yang sehat secara finansial 

unit 

        
Terbangunnya Technology 

Licencing Office (TLO) 
% 

    3 
Mengembangkan model 

pengelolaan entrepreneur di ITB 

Jumlah kewirausahaan yang 

tetap bertahan dalam waktu 

minimum tiga tahun 

usaha 

        

Pengembangan pusat 

promosi produk sains, 

teknologi dan karya seni ITB 

% 

    4 

Mengembangkan pusat promosi 

produk sains, teknologi dan karya 

seni ITB 

Pengembangan Inkubasi 

bisnis yang sehat dan 

terkoordinasi 

% 

2 Inovasi bisnis dan teknologi 1 
Mengembangkan inkubasi bisnis 

yang sehat dan terkoordinasi 

Pengembangan inkubasi 

teknologi di lingkungan ITB 
% 

7 

PB Bidang Sumber Daya 

Manusia         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 

Peningkatan Sumberdaya 

manusia ITB menuju taraf 

internasional 

1 
Merekrut dosen yang berkualitas 

dan berprestasi  

Jumlah dosen berkualitas dan 

berprestasi 
dosen 

    2 

Mencari dan memanfaatkan para 

guru besar asing bereputasi 

mendunia dan bersedia mengajar 

di ITB secara voluntarily 

Jumlah GB asing yang direkrut GB 

    3 

Peningkatan kemampuan bahasa 

Inggris untuk pegawai ITB non-

dosen 

Persentase non-dosen yang 

memiliki kemampuan bahasa 

Inggris baik (aktif&pasif) 

orang 

    4 
Mengembangkan sistem sabatical 

leave bagi dosen 

Aturan pelaksanaan sabatical 

leave di ITB 
% 

    5 

Rekrutmen tenaga tenaga non 

dosen profesional (teknisi, laboran, 

akuntansi, IT, pustakawan) 

Jumlah laboran orang 

        Jumlah pustakawan orang 

        Jumlah teknisi orang 

        Jumlah tenaga akuntansi orang 

        Jumlah tenanga IT orang 

        Rasio staf dosen/ non dosen tanpa satuan 



2 

Pengembangan 

kepranataan manajemen 

SDM ITB 

1 

Analisis dan evaluasi kompetensi 

jabatan struktural dan fungsional 

termasuk studi kebijakan tentang 

pengembangan kepranataan 

kamus kompetensi jabatan 

struktural dan fungsional 

beserta pemenuhan SDM-nya 

% 

3 

Pengembangan jenjang 

karir dosen yang 

berkesinambungan 

1 

Pelatihan bagi dosen baru untuk 

meningkatkan kemampuan dosen 

di bidang pengajaran dan 

penelitian 

Jumlah dosen baru yang 

mengikuti Applied approach 
dosen 

        Sertifikasi Dosen Nasional % 

    2 

Program post doctoral bagi dosen 

bergelar doktor baru dari 

perguruan tinggi di Indonesia 

melalui kerma dengan PTLN 

Jumlah dosen (doktor) baru 

yang melakukan program 

post doctoral 

dosen 

8 

PB Bidang Sarana dan 

Prasarana         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 

Pengembangan & 

Pemberdayaan Sistem 

Informasi Manajemen 

secara terpadi di ITB 

1 

Pengembangan Sistem Manajemen 

SarPreas ke dalam Sistem 

Informasi Manajemen terpadu ITB 

Integrasi sistem informasi dari 

aplikasi sistem informasi yang 

telah ada 

% 

2 

Memperkaya kualitas 

lingkungang belajar-

mengajar 

    
Perpustakaan yang 

terintegrasi (Digital Library)  
% 

    2 

Pembaharuan kualitas fasilitas-

fasilitas laboratorium pendidikan 

dan kelas, termasuk 

memanfaatkan ICT semaksimal 

mungkin 

Investasi fasilitas kelas, 

laboratorium pendidikan dan 

penelitian (termasuk yang 

sudah commited misal JICA) 

Unit 

        
Jumlah bagian dari kampus 

yang memiliki hot spot 
Unit 

3 
Peningkatan kapaistas ITB 

di G Kampus 
1 Peningkatan kapasitas ruang kuliah Luas lantai ruang kuliah m2 

    2 
Peningkatan kapasitas 

laboratorium Prodi 

Luas lantai ruang 

laboratorium Prodi 
m2 

    3 
Modernisasi peralatan 

laboratorium 

Nilai pengadaan peralatan 

laboratorium 
% 

    4 
Meningkatkan ketersediaan 

fasilitas umum kampus 

Common room (ruang belajar 

bersama) 
Unit 

        Penambahan jumlah katin Unit 

        

Penambahan luas area parkir 

pada gedung baru untuk 

kapasitas 200 kendaraan 

m2 

    5 
Menyediakan fasilitas 

teleconference 
Luas auditorium m2 

4 
Peningkatan kapasitas di 

Kampus OFF-G 
1 

Peningkatan kapasitas ruang kelas 

(untuk penambahan 5000 student 

body) di Kampus Jatinangor 

Luas lantai ruang kuliah (m2) m2 

    2 
Peningkatan kapasitas 

laboratorium (TPB) 

Luas lantai ruang 

laboratorium (m2) 
m2 

    3 
Perpustakaan di Kampus 

Jatinangor 

Jumlah eksemplar 

buku/publikasi 
eksemplar 

        Jumlah judul buku/publikasi judul 

        Luas lantai perpustakaan (m2) m2 

    4 
Pengembangan fasilitas riset di 

Kampus Jatinangor 
Jumlah fasilitas riset Unit 

        Luas lab riset m2 

        Penyediaan peralatan riset buah 

    5 

Fasilitas Umum (Kantin, Balai 

Kesehatan, Counseling, Kegiatan 

Kemahasiswaan, Parkir, Olahraga, 

Kantor POLSEK Pembantu) di 

Kampus Jatinangor 

Gedung olah raga unit 

        Jumlah Kantin Unit 

        Jumlah jenis fasilitas olah raga unit 

        
Jumlah kantor POLSEK 

Pembantu 
unit 

        
Luas area fasilitas olah raga 

(m2) 
m2 



        Luas lahan parkir (m2) m2 

        
Luas lantai Balai Kesehatan 

(m2) 
m2 

        Luas lantai Counseling (m2) m2 

        Luas lantai apartemen dosen m2 

        Luas lantai asrama mahasiswa m2 

        
Luas lantai fasilitas kegiatan 

mahasiswa (m2) 
m2 

        Luas lantai kantin (m2) m2 

    6 

Sarana dan prasarana transportasi 

kampus dan antar kampus (G - 

Jatinangor) 

Jumlah unit kendaraan unit 

        
Luas area pool kendaraan 

(m2) 
m2 

        Luas jalan dalam kampus (m2) m2 

    7 

Peningkatan fasilitas dan 

infrastruktur ICT Kampus 

Jatinangor 

Bandwidth per orang (dosen 

& mahasiswa) 
dosen & mahasiswa 

        
Jumlah gedung yang tercakup 

dalam jaringan ICT 
unit 

        Jumlah titik hotspot unit 

    8 

Menyediakan fasilitas 

teleconference di Kampus 

Jatinangor 

Luas auditorium (m2) m2 

        Luas fasilitas teleconference m2 

    9 
Pengembangan Kampus Off-G 

Bekasi 

Ref: Studi Pengembangan 

Kampus Bekasi 
% 

5 

Pemantapan dan 

pengembangan saran 

teknologi informasi dan 

utilitas 

1 
Koneksi backbone broadband dan 

server kecepatan tinggi 
Bandwidth terpasang % 

    2 
Akses ke informasi global termasuk 

provider journal internasional 

Jumlah akses ke publikasi 

elektronik 
unit 

    3 
Peningkatan ruang seminar atau 

kuliah multi-media yang reliable 

Jumlah ruang kuliah/seminar 

multimedia dengan akses ke 

informasi global 

unit 

6 

Pengembangan dan 

pemeliharaan fasilitas 

laboratorium 

1 
Peningkatan sistem keselamatan 

kerja 

Kelengkapan sistem 

keselamatan kerja 
% 

    2 
Pemeliharaan fasilitas 

laboratorium 

Alokasi anggaran belanja 

untuk pemeliharaan 
Rp 

7 
Sarana Techonology Park 

OFF-G 
1 

Pengembangan Techno-park 

bidang seni rupa dan disain 

Communitu Base Design 

Center 
% 

        Galeri Museum Eksibisi unit 

        Workshop FSRD kali 

    2 

Pengembangan Techno-park 

bidang teknologi mesin dan 

dirgantara 

Inkubator Bidang Permesinan unit 

        Pusat Teknik Produksi Mesin unit 

        Sustainable Energi Park unit 

    3 
Pengembangan Techno-park 

bidang ilmu tumbuhan dan hayati 
Bio-Techno Park unit 

        Pusat Ekstraksi Herbal unit 

        
Pusat Pengembangan Hasil 

Hutan dan Pertanian 
unit 

9 

PB Bidang Organisasi dan 

Manajemen 
        

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 
Peningkatan efektivitas 

organisasi ITB 
1 

Penataan ulang organisasi & 

manajemen ITB merespon status 

hukum kelembagaan ITB dan 

penguatan sistem tata kelola 

organisasi ITB 

Kepatuhan UKA/ UKP 

terhadap target mutu (Quality 

Assurance) 

% 



        

Penetapan peraturan 

keorganisasian (struktur, 

kewenangan, prosedur, dan 

keuangan) 

% 

        

Persentase UKA/ UKP yang 

melaksanakan tata kelola 

organisasi yang efektif dan 

efisien 

% 

        

Terwujudnya sistem tata 

kelola baru ITB sesuai dengan 

perundangan yang berlaku 

% 

2 
Manajemen Sistem 

Kepegawaian ITB 
1 

Penetuan status pegawai ITB, 

jumlah dan kualifikasinya 

(akademik/ non-akademik) (HRP-

Human Resources Plan) 

Sistem kepegawaian ITB 

sesuai dengan ketentuan UU, 

kemampuan dan kebutuhan 

ITB 

% 

    2 

Peningkatan atau revitalisasi 

pengelolaan SDM secara 

terintegrasi oleh ITB 

Jumlah dan jenis layanan 

pengembangan SDM yang 

tersedia (seleksi, assesment, 

pelatihan, pengembangan 

karir) 

Unit 

3 
Penerapan Tata Pamong 

yang baik 
1 

Pengembangan sistem manajemen 

dan SOP 
SOP unit kerja % 

    2 Pengembangan sistem kinerja 

Sistem pengukuran kinerja 

terkait dengan sistem 

penghargaan bidang SDM 

% 

    3 

Penyempurnaan sistem 

pengelolaan akademik dan 

administrasi berbasis IT 

Sistem informasi akademik & 

administrasi terpadu 
% 

        
Sistem pengelolaan akademik 

yang lengkap, rinci dan efektif 
% 

    4 
Peningkatan standar mutu UKP 

(Unit Kerja Pendukung) 
Capaian standar mutu % 

        
Persentase keluhan yang 

ditangani atau traceable 
% 

    5 

Penyusunan perangkat peraturan 

penggalangan dana masyarakat 

yang efektif untuk menjaga  

Perangkat peraturan 

penggalangan dana yang 

efektif 

Unit 

4 
Dukungan International 

Relation Office (IRO) 
1 

Penyediaan layanan mahasiswa 

dan Tamu asing (Keimigrasian, 

informasi) 

Tingkat kepuasan mahasiswa 

dan dosen asing 
Tanpa satuan (diisi) 

    2 
Guest house untuk international 

student, expert & lecturer 

Kapasitas guest house untuk 

mahasiswa, pakar & dosen 

internasional 

orang 

10 PB Bidang Pendanaan         

ID PS Nama PS ID Sub PS Nama Sub PS Nama Indikator Satuan 

1 

Mempertahankan dan 

meningkatkan kontribusi 

dana dari pemerintah 

1 
Kontribusi dana APBN langasung 

terhadap anggaran ITB 

Kontribusi dana APBN 

langasung terhadap anggaran 

ITB 

% 

2 
Penggalangan dana dari 

masyarakat 
1 

Kontribusi dana masyarakat 

terhadap anggaran ITB 

Kontribusi dana masyarakat 

terhadap anggaran ITB 
% 

3 
Memanfaatkan Sumber 

Dana Pinjaman 
1 JICA 

Jumlah Dana yang diterima 

dari program JICA 
Rp 

4 Hibah 1 
Hibah dari berbagai Kementrian 

Negara 

Jumlah Dana yang diterima 

dari Hibah Kementrian 

Negara 

Rp 

    2 Hibah dari Industri potensial 
Jumlah Dana yang diterima 

dari Hibah Industri Potensial 
Rp 

5 

Pengembangan kapasitas 

SKD dalam menghimpum 

dana dari kalangan 

pemegang kepentingan ITB 

1 
Peningkatan dana lestari yang 

dikumpulkan dari SKD 

Peningkatan dana lestari yang 

dikumpulkan dari SKD 
% 

6 

Pengembangan kapasitas 

SUK dalam menghimpun 

dana dari kegiatan 

komersial 

1 
Menumbuhkan budaya 

enterperneur dan profesionalisme 

Kontribusi SUK ke 

anggaranITB 
% 

    2 
Jumlah karya baru ITB yang dapat 

dikomersialkan 

Jumlah karya baru ITB yang 

dapat dikomersialkan 
karya 

7 
Peningkatan anggaran 

kesejahteraan 
1 

Peningkatan sistem remunerasi 

yang leibh transparan 

Kecepatan dan ketepatan 

pelaporan gaji pegawai 
% 

        
Rata-rata tingkat pendapatan 

SDM-ITB untuk setiap jenjang 
Rp 



 


