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Kata Pengantar 
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 
(FE-UMRAH) 
 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan lembaga 

pendidikan tinggi yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Dalam konteks yang aktual 

dan substantif, FE-UMRAH bertekad untuk menjadikan kemaritiman sebagai 

potensi dan karakteristik utama dalam pengembangan tridharma perguruan 

tinggi yang bermuara pada kepentingan strategis nasional dewasa ini. 

Renstra FE-UMRAH periode 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis 

yang menggambarkan kesinambungan kebijakan dan program yang akan dilakukan untuk 

menjadikan FE-UMRAH selaras dengan visinya untuk Menjadi Fakultas Ekonomi terkemuka 

yang memiliki keunggulan akademik dan profesional berbasis kemaritiman di Indonesia 

tahun 2025. Renstra FE-UMRAH disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal 

dan eksternal universitas sehingga berbagai dokumen kebijakan nasional serta perkembangan 

dunia internasional telah dijadikan acuan dalam penyusunannya. 

Renstra FE-UMRAH 2015-2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya 

pencapaian standar mutu dan layanan pendidikan menuju   universitas   terkemuka   berbasis   

maritim   di   Indonesia, serta layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Penyusunan 

Renstra ini diharapkan selain untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dunia pendidikan 

pada umumnya, namun juga mencerminkan kebijakan dan program yang ada merupakan 

kebutuhan nyata universitas. 

Akhirnya, dengan hadirnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan 

bagi seluruh pimpinan fakultas, jurusan, lembaga dan unit di lingkungan Fakultas Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk mengimplementasikan tujuan dan 

kebijakan organisasi. 

 Tanjungpinang,  Februari 2015 
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RENCANA STRATEGIS 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

TAHUN 2015-2019 
 

 

I. Pendahuluan 

I.1 Latar Belakang 

 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (FE-UMRAH) berdiri pada tanggal 1 

Agustus 2007 sebagai kampus swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Provinsi 

Kepulauan Riau. Sejak terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011 

tanggal 8 September 2011, FE-UMRAH berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Dalam 

rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi 

di lingkungan FE-UMRAH ditetapkanlah Statuta UMRAH melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 115 Tahun 2014.  

Fakultas Ekonomi berdiri  berdasarkan Surat Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional  nomor 

124/D/O/2007 tanggap 1 Agustus 2007, bersamaan dengan dibukanya pertama kali adalah 

program Studi Akuntansi, perpanjangan penyelenggaraan  program studi Akuntansi                                                              

Nomor 1140/D/T/K-X/2010. Untuk program studi Manajemen yang mendapat izin 

penyelenggaraan dengan no SK 472/E/O/2013 pada tanggal 1 Oktober 2013. 
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Sesuai amanat Pasal 12 Statuta UMRAH, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) ini yang memuat rencana dan program pengembangan untuk masa 5 (lima) tahun. 

Dokumen ini bersifat penting dan strategis. Penting dalam artian dokumen inilah yang menjadi 

panduan, penunjuk arah dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan berdirinya FE-UMRAH. 

Strategis karena dengan adanya dokumen ini, terdapat sumber yang komprehensif yang dimiliki 

FE-UMRAH sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pengembangan FE-UMRAH kedepan. 

Pendirian Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Maritim Raja Ali Haji  (FE UMRAH)  

merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bisa dijadikan sebagai 

kontributor utama dalam pengembangan kehidupan sosial, kultural, intelektual dengan 

meningkatkan modal manusiawi (human capital) dan berusaha untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki daya saing berkualitas, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan 

masyarakat serta memiliki pemikiran untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di 

tengah masyarakat.  

Pendirian Fakultas Ekonomi UMRAH didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan  

Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. 

Pembangunan UMRAH di masa depan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam era yang semakin global, terutama globalisasi Ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi. 

Keberadaan Fakultas Ekonomi UMRAH merupakan perwujudan dari komitmen 

pemerintah dalam rangka mengembangkan Propinsi Kepulauan Riau.  Peran perguruan tinggi 

dalam perkembangan suatu wilayah mendapat tempat yang strategis. Perguruan tinggi dengan 

Tri Dharmanya akan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan daerah, 

regional dan nasional. 

Keberadaan Fakultas Ekonomi UMRAH di Kepulauan Riau yang merupakan daerah 

kepulauan (maritim) dan berbatasan langsung dengan negara  tetangga  seperti Malaysia dan 

Singapura, merupakan keunggulan strategis yang perlu dioptimalkan dan merupakan tantangan 

yang harus dihadapi oleh Fakultas Ekonomi UMRAH di masa depan. Oleh karena, Fakultas 

Ekonomi UMRAH perlu membuat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. 

Dalam konteks ini, maka disusun Rencana Strategis (Renstra).  

Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh sebuah 

perguruan tinggi. Renstra adalah merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (20 tahun). Rencana strategis merupakan cara untuk mencapai dalam jangka 

waktu tertentu.  Renstra merupakan penunjuk arah pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang telah disepakati bersama sebelumnya. 
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Renstra dijadikan alat kontrol, tolok ukur kinerja perguruan tinggi dan atau pengawasan  

pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama periode tertentu. Banyak organisasi gagal dalam 

perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam 

mengimplementasikan konsep manajemen strategis dengan baik. Implementasi dari konsep 

manajemen strategis adalah organisasi tersebut harus menyusun perencanaan strategis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan strategis merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka panjang, 

menengah dan pendek yang mencangkup visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan 

organisasi. Dengan demikian, kegunaan perencanaan strategis adalah : (1) memberikan 

pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang  

dikerjakan, (2) membuat para manajer (Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi) lebih 

waspada tentang perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman, (3) memberikan 

kepada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumberdaya yang 

dimiliki organisasi, (4) membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang  berhubungan 

dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang dalam 

organisasi dan (5) menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih proaktif daripada sikap 

defensif atau reaktif yang kadang-kadang sudah terlambat. 
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Renstra ini disusun untuk kurun waktu tahun 2015-2019. Proses penyusunannya 

mengikuti prinsip parsipatoris dan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019, dan merupakan turunan dari Renstra Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Secara internal Renstra FE-UMRAH 2015-2019 ini juga menjadi acuan bagi 

penyusunan rencana strategis di tingkat jurusan. Untuk mengimplementasikan Renstra FE-

UMRAH 2015-2019 ini, setiap tahunnya FE-UMRAH menyusun Rencana Operasional (Renop), 

yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan 

(Musrenbang) FE-UMRAH. 

I.2 Dasar Hukum 

 
Penyusunan Rencana Strategis FE-UMRAH 2015-2019 didasarkan atas landasan-landasan 

hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

6. Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan 

Riau; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 53 tahun 2011 Tentang Pendirian Fakultas 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 

Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 

2015-2019; 
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14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta 

Universitas Maritim Raja Ali Haji; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Kerangka Kualikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 

17. Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji 2015-2019 

 

I.3 Filosofi Kemaritiman dan Kemelayuan 

 

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan FE-UMRAH, filosofi yang dijadikan landasan 

adalah kemaritiman dan kemelayuan. Filosofi ini merupakan semangat dasar yang terpatri 

dalam falsafah FE-UMRAH didasarkan pada falsafah ekonomi dan kemaritiman dan akar budaya 

Melayu dan Islam yang merupakan sumber budaya dan karakter bangsa. Kata Maritim pada 

nama FE-UMRAH diambil dari kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 

sekitar 96% laut dan faktor kesejarahan sebagai bandar maritim di masa Kerajaan Melayu Riau 

yang telah lalu.  

 

Sebagai pusat budaya Melayu maka FE-UMRAH tidak terlepas dari nuansa Melayu yang 

menjadi pendorong untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Motto atau slogan 

yang diangkat adalah “Belajar dan Bertanya Tiada Jemu”.  Motto ini merupakan salah satu baris 

pada Gurindam Dua Belas, sebuah mahakarya pahlawan nasional asal Provinsi Kepulauan Riau 

di bidang Bahasa Indonesia yaitu Raja Ali Haji. Filosofi ini dijadikan basis dalam mencapai nilai-

nilai kejujuran, keadilan, integritas, santun, bermutu, inovatif, dinamis, efisien, mandiri, 

bertanggungjawab, dan berwawasan keterbukaan 

 

III. Analisis Situasi 

III.1 Analisis Situasi 

III.1.1 Situasi Internal  

 

1. Memiliki Status Universitas Negeri 

 Keunggulan pertama dari UMRAH adalah sejak tahun 2011, tepatnya tanggal 08 September 

2011 FE-UMRAH berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini 
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tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Dengan berubahnya status UMRAH yang memiliki status sebagai 

perguruan tinggi negeri baru memberikan ruang yang lebih besar lagi kepada FE-UMRAH 

untuk berimprovisasi dalam dunia pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. 

 Status sebagai perguruan tinggi negeri baru tentunya menjadi modal dasar untuk 

mendorong FE-UMRAH kearah penataan organisasi dan kelembagaan yang lebih baik lagi 

dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan 

berstatus sebagai perguruan tinggi negeri dan Fakultas Ekonomi di dalamnya tentunya 

akan memposisikan FE-UMRAH sebagai “center of knowledge” ke depannya. 

2. Memiliki Kekhasan Dibidang Maritim 

 Keunggulan lain yang dimiliki oleh UMRAH adalah letaknya yang berada di Provinsi 

Kepulauan Riau yang notabenenya merupakan sebuah provinsi yang memiliki luas lautan ± 

96 % lebih luas dari luas daratannya. Isu kemaritiman selanjutnya menjadi “central issue” 

dalam pengembangan UMRAH termasuk Fakultas Ekonomi baik dari sisi akademik maupun 

keorganisasian. 

 Dengan kekhasan kemaritiman yang dimiliki baik dari nama maupun secara substansi 

keilmuan, tentunya akan dapat memberikan warna tersendiri dalam pengembangan ilmu 

kemaritiman yang saat ini berfokus pada Fakultas-Fakultas besar lainnya yang berada 

diwilayah daratan. 

 Kekhasan ini menjadi salah satu unggulan yang dapat memberikan keuntungan tersendiri 

bagi FE-UMRAH untuk bergerak menata segala sub sektor yang dimilikinya dengan berbasis 

kepada isu dasar yang melekat pada visi yang dimiliki oleh FE-UMRAH yakni “Menjadi 

Fakultas Ekonomi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional 

berbasis kemaritiman di Indonesia tahun 2025”. 

 

3. Memiliki Geografis Di Jalur Maritim Dunia 

 Letak geografis FE-UMRAH yang berada pada jalur maritim dunia yang cukup sibuk seperti 

di Selat Melaka dan Laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur perdagangan laut dunia 

akan dapat memberikan hal positif bagi pengembangan FE-UMRAH baik dari segi keilmuan 

maupun segi profit. 

 Keunggulan akan letak geografis ini akan dapat mendorong perkembangan dunia akademik 

secara langsung dengan pengembangan program studi-program studi baru yang dikaitkan 

dengan isu di atas seperti pembukaan program studi teknik perkapalan. 
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 Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan industri perkapalan dan galangan kapal yang 

berada di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan Kota Batam khususnya akan 

menjadi segmen tersendiri yang dapat dimasuki oleh FE-UMRAH   

4. Memiliki Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Siap Dikembangkan 

 Semangat dan dukungan yang besar dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau akan hadirnya Universitas Negeri di Provinsi ini diwujudkan dengan besarnya atensi 

yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada. Wujud 

nyata dari perhatian tersebut salah satunya adalah dengan telah dialokasikannya sejak awal 

pendirian UMRAH berupa dukungan dalam bentuk penyediaan lahan untuk FE-UMRAH 

beserta bangunan yang dapat dilihat saat ini keberadaannya di Senggarang dan rencana 

penempatan  gedung baru di Pulau Dompak. 

 Keberadaan beberapa gedung yang ada di FE-UMRAH merupakan bantuan dari pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 

 Selain itu, masih luasnya lahan yang dimiliki oleh UMRAH di Pulau Dompak menjadi salah 

satu modal dasar bagi FE-UMRAH untuk berkembang kearah yang lebih baik lagi. Penataan 

pembangunan sesuai dengan masterplan yang telah direncanakan akan memantapkan 

posisi FE-UMRAH sebagai kampus maritim. 

 Luasnya lahan yang masih dimiliki oleh UMRAH tentunya akan dapat dikembangkan dalam 

rangka mendukung perwujudan visi FE-UMRAH sebagai universitas yang berbasis kepada 

kemaritiman. 

5. Memiliki Dosen Dalam Jumlah dan Kualitas yang Cukup 

 Saat ini FE-UMRAH memiliki jumlah Dosen 21 orang yang pada umumnya berjenjang 

pendidikan strata dua (S2) dan sedang menempuh strata tiga (S3) sebanyak 3 orang. Dosen-

dosen yang dimiliki oleh FE-UMRAH rata-rata memiliki background pendidikan dari 

universitas-universitas ternama di Indonesia maupun universitas-universitas yang berada 

diluar negeri. 

 Tentunya hal ini secara tidak langsung akan berbanding lurus terhadap jaminan kualitas 

yang baik bagi pengembangan atmosfer academik yang ada di FE-UMRAH  Selain itu juga, 

keberadaan jumlah dosen yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan melalui proses rekruitment yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya akan 

menciptakan jumlah rasio dosen dan mahasiswa yang memadai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Di sisi lainnya, FE-UMRAH juga concern terhadap pengembangan kualitas dosen yang 

dimilikinya melalui program pendidikan lanjut yang diberikan secara berkesinambungan 
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kepada dosen-dosen yang dimilikinya agar dapat melanjutkan studi pada jenjang strata tiga 

(S3) dibeberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 

6. Memiliki Lokasi di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau 

 Keberadaan FE-UMRAH yang berada ditengah-tengah pusat Pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Riau di Senggarang memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan FE-

UMRAH kedepannya. Akses transportasi yang terjangkau serta masterplan pengembangan 

Fakultas akan memberikan keuntungan bagi FE-UMRAH dalam melakukan koordinasi dan 

komunikasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi. 

 Selain itu juga, penataan terhadap lingkungan kampus yang khusus dipergunakan untuk 

keperluan akademik di UMRAH sejalan dengan program pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau untuk menjadikan Pulau Dompak sebagai sentral pemerintahan yang jauh dari 

pemukiman penduduk. 

7. Memiliki Mahasiswa Dengan Tingkat Keketatan Sedang 

 Kondisi geografi Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau-pulau 

memberikan dampak yang tersendiri bagi FE-UMRAH. Dampak ini dapat dilihat dari tingkat 

keketatan mahasiswa FE-UMRAH yang terkategorikan sedang, berbeda dengan kondisi 

mahasiswa yang berada di Pulau Jawa yang memiliki tingkat keketatan yang relatif tinggi. 

Hal ini tentunya memberikan nilai positif bagi perkembangan FE-UMRAH kedepannya. 

Dengan tingkat keketatan yang sedang tersebut akselerasi pembangunan FE-UMRAH akan 

berjalan cukup baik dengan meminimalisir gesekan-gesekan yang akan dapat mungkin saja 

terjadi dikemudian hari.  

8. Memiliki Nilai Historis Budaya dan Teknologi Yang Tinggi 

 Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang kental dengan sejarah perkembangan dunia 

kemelayuan menyebabkan Provinsi ini mengusung visi sebagai Bunda Tanah Melayu. 

Berdasarkan perjalanan sejarah yang ada, provinsi ini pernah memiliki sejarah tentang 

kejayaan-kerajaan melayu seperti Kerajaan Riau-Lingga. 

 Kesamaan akan budaya dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura 

menyebabkan perkembangan dunia kemelayuan yang ada saat ini berjalan begitu dinamis.  

 FE-UMRAH yang turut serta membawa semangat kejayaan melayu tersebut dalam namanya 

diharapkan mampu untuk membangkitkan kembali kejayaan tersebut didalam dunia 

pendidikan. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil mengingat banyak tokoh besar yang 

lahir dari provinsi ini. Disisi lainnya juga sebagai provinsi yang melahirkan bahasa 

persatuan yakni Bahasa Indonesia terkandung makna yang tersirat bahwa dulunya provinsi 

ini banyak melahirkan cendikiawan-cendikiawan dalam bidang pendidikan. 
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 Oleh karena itu, dengan kehadiran FE-UMRAH diharapkan sejarah kejayaan budaya melayu 

dapat terulang lagi melalui dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, FE-UMRAH tentunya 

cukup berbangga karena memiliki objek kajian keilmuan yang sangat penting dikawasan 

Asia Tenggara ini. Lebih lanjut, pengembangan akan hal itu tentunya dapat diwujudkan 

melalui penelitian-penelitian maupun kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi FE-

UMRAH  

 Pada aspek lainnya pula, perkembangan teknologi yang begitu pesat di Provinsi Kepulauan 

Riau ini khususnya di Kota Batam secara tidak langsung akan dapat mendorong kemajuan 

FE-UMRAH baik dari sisi pengembangan keilmuan maupun dari sisi pengembangan 

sumberdaya manusia yang ada. Oleh karena itu, peluang yang begitu besar dimiliki oleh FE-

UMRAH harus dapat dimaksimalkan sedemikian rupa dalam rangka peningkatan kualitas 

dunia pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. 

9. Merupakan PTN Baru yang Belum Dikenal 

 Sebagai Perguruan Tinggi Negeri baru sudah sewajarnya kehadiran UMRAH belum dapat 

mewarnai secara total dalam perkembangan keilmuan dan dunia pendidikan di Indonesia. 

Kehadiran UMRAH sebagai universitas negeri yang baru berusia 4 tahun masih 

memfokuskan diri dalam penataan keorganisasian dan kelembagaan. Namun civitas 

akademika terutama FE-UMRAH tetap berupaya untuk menunjukkan eksistensinya sebagai 

kampus negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam setiap event dan kegiatan yang 

ada. 

 Melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, 

diharapkan dengan keikutsertaan FE-UMRAH menjadikan universitas ini terkemuka baik di 

tingkat nasional maupun internasional. 

10. Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Non PNS/PPPK > 70 % 

 Jika melihat sumberdaya manusia yang ada saat ini baik tenaga pendidik maupun tenaga 

kependidikan tentunya jauh dari kesempurnaan yang selayaknya dimiliki oleh sebuah 

universitas negeri. Status kepegawaian bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

masih banyak belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi hambatan tersendiri 

dalam pengelolaan UMRAH  Tuntutan akan kehadiran tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yag berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi hal yang mutlak harus 

dipenuhi pasca penetapan UMRAH sebagai universitas negeri. Jumlah PNS maupun PPPK 

yang dimiliki oleh UMRAH saat ini masih berada dibawah angka 70% sehingga 

menyebabkan terkendalanya beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh FE-UMRAH  Hal 

ini tentunya berdampak kepada serapan anggaran yang rendah. 
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 Disamping itu upaya peminjaman Pegawai Negeri Sipil dari instansi lainnya menjadi solusi 

sementara yang diambil oleh manajemen guna mempersiapkan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang ada agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga 

kedepan akan terjadi pengurangan terhadap tenaga-tenaga pinjaman yang didatangkan dari 

luar kampus. 

11. Aset Tanah dan Bangunan Milik Sendiri Masih Sedikit 

 Saat ini sebagian aktivitas akademik FE-UMRAH masih menggunakan gedung pinjaman dari 

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengingat keterbatasan gedung yang dimiliki oleh FE-

UMRAH yang berada di Pulau Dompak. Sehingga menyebabkan sebagian aktifitas 

perkuliahan dan perkantoran ditempatkan di Senggarang. Mengingat jarak antara 

Senggarang dan dompak yang relatif jauh tentunya hal ini akan berdampak pada sulitnya 

melakukan kordinasi dan pemusatan kegiatan akademik. 

 Di sisi lainnya pula, dampak dari asset tanah dan bangunan milik sendiri yang masih sedikit 

menyebabkan tidak seimbangnya perkembangan akademik dengan ketersediaan gedung 

yang ada. Kendala ini juga berdampak kepada upaya manajemen untuk melakukan 

pendirian program studi baru karena keterbatasan gedung dengan jumlah mahasiswa yang 

akan diterima. 

12. Jumlah Dosen yang menempuh S3  

 Dari sisi sumberdaya manusia tenaga pendidik, patut disyukuri bahwa seluruh tenaga 

pendidik yang dimiliki oleh FE-UMRAH sudah berstatus pendidikan strata dua (S2) namun 

belum ada yang berstatus strata tiga (S3).Sedangkan, yang sedang melanjutkan  

strata tiga (S3) berjumlah 3 orang dan dalam waktu 2 tahun kedepan FE-UMRAH akan 

mendapat tambahan 3 orang tenaga pendidik baru yang akan memiliki latar pendidikan 

strata tiga (S3). 

 Upaya terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik dari jenjang pendidikan terus 

dilakukan oleh FE-UMRAH sebagai bentuk pertanggungjawaban moril dalam menjawab 

amanah yang telah diberikan. 

13. Atmosfir Akademik Masih Rendah 

 Upaya untuk menciptakan atmosfir akademik yang kondusif sebenarnya terus dilakukan 

oleh civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, namun 

keterbatasan sarana dan prasarana selalu menjadi kendala yang tidak dapat dielakkan.  

 Disamping itu, kampus yang terpisah juga turut memberikan andil yang mempengaruhi 

dalam proses pengawasan dan pembinaan pihak Rektorat terhadap unit-unit kerja yang ada 

dilingkungan FE-UMRAH sehingga pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya atmosfir 

akademik yang ada.  
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 Tidak dapat dipungkiri juga bahwa penciptaan atmosfers academic yang kondusif harus 

didukung oleh fasilitas yang memadai dan hal tersebut disadari sepenuhnya oleh FE-

UMRAH dalam rangka melakukan pengembangan dan peningkatan atmosfir akademik yang 

ideal. 

 14. Penelitian dan Publikasi Rata-Rata Tenaga Pendidik 

 Unsur penelitian dan publikasi tenaga pendidik yang dimiliki oleh FE-UMRAH masih 

dirasakan sangat rendah dan belum dapat untuk mewujudkan cita-cita FE-UMRAH sebagai 

Research Faculty. Dari data yang ada penelitian dan publikasi tenaga pendidik di FE-UMRAH 

rata-rata masih < 1 Per Tenaga Pendidik/Per Tahun.  

 Kendala diatas salah satunya disebabkan oleh status tenaga pendidik yang dimiliki oleh FE-

UMRAH yang terbilang masih baru sejalan dengan usia FE-UMRAH itu sendiri. Selain itu 

juga, rendahnya penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik dilingkungan 

FE-UMRAH disebabkan masih terbatasnya alokasi anggaran guna penelitian dan publikasi 

ilmiah. 

15. Dukungan Tata Kelola Masih Lemah 

 Dampak dari masih banyaknya status kepegawaian FE-UMRAH baik tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil menimbulkan 

kurangnya dukungan terhadap tata kelola FE-UMRAH sebagai perguruan tinggi negeri. 

 Dari sisi lainnya pula, jumlah rasio antara staf dan mahasiswa masih belum ideal, khususnya 

bagi unit-unit pendukung pada level program studi yang hanya memiliki staf berjumlah 1 

orang yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mencapai ratusan orang. Hal 

ini tentu akan mengakibatkan kurangnya kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. 

 Disamping itu juga, kurangnya pengalaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam mengelola universitas menyebabkan tata kelola FE-UMRAH berjalan sedikit lambat. 

Melihat kondisi ini, FE-UMRAH berupaya untuk mencari solusi jangka pendek dengan 

melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada 

melalui pelatihan-pelatihan. Dilain pihak upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan 

recruitment tenaga-tenaga kontrak untuk menutupi kekurangan jumlah tenaga 

kependidikan. 

 

III.1.2 Situasi Eksternal  

1. Mendapat Dukungan yang Baik Dari Pemerintah Daerah 

 Kehadiran FE-UMRAH sebagai universitas negeri di Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

amanah besar dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan 

sumberdaya manusia. Dukungan yang besar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
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terhadap FE-UMRAH sejak awal dimulai melalui Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan 

Riau yang menjadi cikal bakal FE-UMRAH  Hingga saat ini dukungan dari pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau terhadap FE-UMRAH masih dirasakan dalam bentuk dukungan 

materil pengalokasian anggaran operasional FE-UMRAH  

 Selain dari dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah 

daerah kabupaten/kota yang ada juga turut memberikan andil besar dalam konteks 

mewujudkan FE-UMRAH sebagai universitas yang berkualitas. Beberapa kerjasama telah 

dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada sejalan dengan upaya 

memperkokoh sendi-sendi Tridarma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh FE-UMRAH  

2. Sudah ada MoU dengan Beberapa Universitas/Institusi 

 Sebagai Universitas Negeri yang baru berdiri tentunya masih membutuhkan banyak sekali 

dukungan dari berbagai elemen yang ada baik sesama perguruan tinggi negeri dan swasta 

maupun dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 Sejalan dengan perjalanan FE-UMRAH selama 8 tahun terakhir, pihak Universitas secara 

institusi telah berupaya untuk melakukan berbagai kerjasama dalam rangka peningkatan 

mutu akademik dan penataan organisasi dengan institusi lainnya. Hal ini tentunya 

merupakan hal yang positif dalam rangka pemantapan organisasi FE-UMRAH secara 

komprehensif. 

3. FE-UMRAH Mendapatkan Perhatian Khusus Dari Pemerintah Pusat 

 Keseriusan Pemerintah Pusat saat ini untuk menggali sektor kemaritiman yang ada di 

Indonesia secara tidak langsung memberikan dampak terhadap FE-UMRAH  Perhatian 

Pemerintah Pusat terhadap kekhasan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi laut 

yang begitu besar menimbulkan begitu banyak program-program pemerintah yang 

diarahkan ke Provinsi Kepulauan Riau. 

 Kehadiran FE-UMRAH secara tidak langsung akan dapat menarik perhatian Pemerintah 

Pusat untuk dapat berkolaborasi dalam konteks dunia kemaritiman. Selain dari aspek 

kemaritiman diatas, isu sengketa perbatasan juga menjadi isu yang cukup menyedot 

perhatian Pemerintah Pusat beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, karena letak Provinsi 

Kepulauan Riau  yang cukup strategis dimana bertetangga dengan negara lain seperti 

Malaysia dan Singapura dan memiliki 19 pulau terluar menjadikan Provinsi Kepulauan Riau 

sebagai provinsi yang mendapat perhatian khusus selain Kalimantan dan Papua. 

 

4. FE-UMRAH Dekat dengan Pusat Perekonomian Nasional dan Internasional 

 Dalam MPE3I Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau patut berbangga hati 

dikarenakan Kota Batam masuk sebagai salah satu Pusat Perekonomian Nasional dan 
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dikarenakan alasan geografis pula Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Negara 

Singapura menjadikannya sebagai Pusat Perekonomian Internasional. 

 Kehadiran Kota Batam sebagai kota industri yang turut menggerakkan perekonomian 

Negara Indonesia yang berdekatan dengan jalur tersibuk didunia membawa keuntungan 

bagi FE-UMRAH untuk mengambil moment tersebut untuk dapat berpartisipasi lebih jauh. 

 Selain Kota Batam, penetapan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan sebagai kawasan 

Free Trade Zone (FTZ) akan turut memberikan andil terhadap perekonomian Provinsi 

Kepulauan Riau secara khusus dan Indonesia pada umumnya.  

 Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas dan professional menjadi tuntutan 

dasar di Kota Batam dan daerah lainnya secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau pada 

umumnya. Tentunya hal ini menjadi bagian penting dari kehadiran FE-UMRAH sebagai 

lembaga pendidikan tinggi negeri yang ada untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia 

yang dimaksud. 

5. Perguruan Tinggi Berbasis Maritim Masih Sedikit 

 Keunggulan lain dari keberadaan FE-UMRAH yang mengangkat visi kemaritiman adalah 

fakta yang diperoleh bahwa masih sangat sedikit sekali perguruan tinggi yang concern 

dalam bidang kemaritiman. 

 Tentunya hal ini menjadi sebuah keunggulan bagi FE-UMRAH untuk dapat melakukan 

eksplorasi lebih dalam melalui bidang akademik yang diimplementasikan dalam Tridarma 

Perguruan Tinggi. Keterbatasan beberapa perguruan tinggi yang ada saat ini dalam 

menempatkan isu kemaritiman sebagai central issue merupakan momentum yang sangat 

baik bagi FE-UMRAH mengingat letak geografis yang sangat mendukung. 

6. Provinsi Kepulauan Riau Memiliki Sumber Daya Alam Maritim Besar 

 Besarnya potensi yang terkandung didalam laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau 

seperti ikan, minyak dan gas merupakan anugrah yang patut disyukuri oleh masyarakat 

Provinsi Kepulauan Riau. Anugrah tersebut tentunya harus dapat berdampak terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

 Jika melihat kenyataan dilapangan, masih banyak potensi yang berkaitan dengan sumber 

daya alam maritim yang belum tergali secara maksimal. Tentunya peran FE-UMRAH sangat 

dibutuhkan dalam rangka memberikan masukkan terhadap segala upaya yang dapat 

dilakukan untuk memanfaatkan keberadaan sumberdaya alam maritim tersebut. 

7. UMRAH tremasuk FE-UMRAH Berada pada Lalu Lintas Maritim Besar 

 Kehadiran kapal-kapal besar yang melalui jalur pelayaran yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Provinsi Kepulauan 

Riau.  
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 Dari segi positif, industri galangan kapal dan perikanan merupakan industri yang memiliki 

prospek yang baik kedepannya, namun belum dapat tergali secara maksimal dikarenakan 

keterbatasan sumberdaya manusia lokal yang ada. Ruang kosong ini tentunya akan menjadi 

objek perhatian bagi setiap Negara untuk dapat mengisinya. Oleh karena itu, peluang ini 

tentunya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh FE-UMRAH untuk dapat mengambil bagian 

sesuai dengan bidangnya. 

8. Upaya Pelestarian Budaya Maritim/Melayu Besar 

 Keunggulan lain yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pusat 

kebudayaan melayu yang merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Upaya-upaya untuk 

mewujudkan pelestarian kebudayaan melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tentunya 

dapat memberikan tantangan tersendiri bagi FE-UMRAH untuk dapat berpartisipasi 

didalamnya. 

9. Terdapat Beberapa Perguruan Tinggi Lainnya di Kepri 

 UMRAH bukanlah satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, 

terdapat ± 17 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan perguruan 

tinggi yang sudah berstatus negeri berjumlah 3 buah dan 1 perguruan tinggi yang sedang 

dalam status persiapan negeri. 

 Hal ini sedikit banyak tentunya berdampak terhadap keberadaan UMRAH sebagai salah satu 

kampus yang baru berdiri. Keberadaan perguruan tinggi lainnya di Provinsi Kepulauan Riau 

harus dimaknai dalam konteks penciptaan kompetitor yang sehat dalam mengembangkan 

aspek keilmuan serta semangat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang 

ada. 

10. Jumlah Alumni FE-UMRAH < 700 

 Jumlah alumni FE-UMRAH terbilang masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

kampus-kampus lainnya, saat ini jumlahnya baru berjumlah ± 700 orang. Dari data yang 

tersedia, FE-UMRAH baru melaksanakan wisuda sebanyak 5 kali sejak tahun 2007, dengan 

perincian 2 kali sebelum FE-UMRAH menjadi perguruan tinggi negeri dan 3 kali setelah FE-

UMRAH menjadi universitas negeri. 

11. Minat Menjadi Mahasiswa FE-UMRAH Kecil 

 Ketertarikan masyarakat Kepulauan Riau untuk menyekolahkan anaknya ke kampus-

kampus besar yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih mendominasi setiap 

penerimaan mahasiswa baru. 

 Hal ini merupakan kewajaran dikarenakan kehadiran FE-UMRAH yang masih relatif baru, 

serta terbatasnya pilihan program studi yang akan diambil oleh calon mahasiswa. Guna 

mengantisipasi hal ini, UMRAH telah membuka beberapa peminatan lainnya secara 
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bertahap setiap tahunnya agar dapat menampung calon mahasiswa yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 Dari data penerimaan mahasiswa baru melalui proses SNMPTN 3 tahun terakhir, 

ketertarikan mahasiswa yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau untuk memilih FE-

UMRAH sebagai kampus tujuannya masih sangat rendah. 

 Sejalan dengan proses penataan organisasi dan akademik yang dilakukan oleh Fakultas 

Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, kedepan diharapkan minat calon mahasiswa 

baru yang memilih FE-UMRAH dapat meningkat. 

12. Minat Menjadi Dosen FE-UMRAH Kecil 

 Sebagai universitas yang masih baru, ketertarikan tenaga pendidik yang ingin bergabung ke 

UMRAH masih sangat kecil. Kebutuhan akan tenaga pendidik yang memiliki keilmuan 

khusus sesuai dengan program studi yang ada saat ini di FE-UMRAH sangat sulit untuk 

dipenuhi. 

 Khususnya diawal-awal pendirian UMRAH sangat sulit sekali untuk mendapatkan tenaga 

pendidik yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan sehingga banyak sekali kebijakan 

afirmatif yang diambil dalam rangka memenuhi kuota dosen dan mahasiswa. 

 Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik di FE-UMRAH juga dapat 

dilihat dari rendahnya pelamar yang mendaftar pada saat proses recruitment tenaga 

pendidik yang dilakukan pasca penegerian FE-UMRAH  

13. Tingkat Kepuasan Penerima Alumni FE-UMRAH Belum Terdata 

 Seiring dengan rendahnya alumni yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, proses pendataan terhadap tingkat kepuasan penerima alumni FE-UMRAH 

belum terdata secara baik. 

 Keluaran lulusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar saat ini belum tereksplorasi secara 

maksimal sehingga pada akhirnya menyebabkan tingkat ketidakcocokan antara lulusan 

dengan kebutuhan pasar. 

 Selain itu juga, dampak terhadap belum tersedianya profil kepuasaan penerima alumni FE-

UMRAH menyebabkan bahan kajian dalam proses pembelajaran tidak up to date terhadap 

perkembangan dunia kerja. 

14. Budaya Akademik Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Masih Lemah 

 Iklim budaya akademik yang terdapat pada masyarakat provinsi Kepulauan Riau berbeda 

dengan kota-kota besar lainnya. Lemahnya budaya akademik ini disebabkan karena 

kepedulian yang masih sangat rendah dalam memandang pendidikan sebagai sarana untuk 

mencari gelar semata.  
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 Kecilnya ruang-ruang publik dalam melibatkan masyarakat pada nuansa keilmuan menjadi 

salah satu faktor yang turut serta menghasilkan lemahnya budaya akademik yang dimiliki 

oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. 

 Untuk itu, kehadiran FE-UMRAH diharapkan dapat mendorong penciptaan nuansa 

akademik ditengah-tengah masyarakat dalam rangka melahirkan well educated people yang 

memiliki kontibusi pemikiran melalui ruang-ruang diskusi publik sehingga dapat 

menciptakan masyarakat yang sadar akan arti penting nilai sebuah pendidikan. 

 

II. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Pengembangan 

II.1 Visi FE-UMRAH 

“Menjadi Fakultas Ekonomi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan 

profesional berbasis kemaritiman di Indonesia tahun 2025”. 

 

II.2 Misi FE-UMRAH 

Misi FE-UMRAH adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis ekonomi 

kemaritiman untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di Provinsi 

Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya; 

2. Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian 

berbasis ekonomi kemaritiman yang inovatif dan berkualitas untuk mendorong proses 

pembangunan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia umumnya;  

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

melalui penerapan ilmu dan  teknologi berbasis ekonomi kemaritiman; dan 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

berbasis ekonomi kemaritiman 

 

II.3 Tujuan Strategis 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berbasis ekonomi kemaritiman sesuai 

dengan tututan stakeholders; 

2. Menghasilkan penelitian yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu 

ekonomi berbasis kemaritiman; 

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan aplikasi dalam  

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ekonomi kemaritiman; dan 
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4. Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

berbasis ekonomi kemaritiman 

 

II.4  Sasaran Strategis 

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan 

permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu 2015-2019. Sasaran 

strategis tersebut adalah :  

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi. 

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi. 

3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan 

tinggi. 

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. 

5. Menguatnya kapasitas inovasi. 

 

III. Kebijakan dan Program Strategis 

III.1 Kebijakan Strategis Bidang Pendidikan 

1. Peningkatan kualitas pendidikan di FE-UMRAH dengan fokus pada peningkatan kualitas 

dosen  dan peneliti. 

2. Peningkatan akreditasi program studi  

3. Penambahan prodi-prodi inovatif  sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri. 

4. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan melalui berbagai sertifikasi. 

  

III.2  Kebijakan Strategis Bidang Tata Kelola Kelembagaan 

1. Penyiapan FE-UMRAH menuju fakultas yang mandiri 

2. Penguatan Fakultas dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian 

maritim. 

 

III.3  Kebijakan Strategis Bidang Pembangunan Kemampuan Iptek dan Inovasi 

1. Riset difokuskan pada bidang energi,  transportasi, informasi, dan budaya. Hal  ini 

sejalan dengan RPJPN 2005-2025 dan menjadi bagian dari fokus utama pembangunan 

Iptek di Kemristekdikti dan UMRAH 

2. Penguatan kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi khususnya untuk bidang-

bidang yang menjadi fokus utama pembangunan kemampuan Iptek. 
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III.4  Kebijakan Strategis Bidang Pemanfaatan Iptek untuk Peningkatan Daya Saing 

1. Menjadi pusat unggulan pengetahuan, informasi, dan penelitian tentang ekonomi 

kemaritiman 

2. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 

3. Peningkatan riset sosial kemasyarakatan untuk mendukung daya saing bangsa di kancah 

regional dan global. 

 

Filosofi Pengembangan FE-UMRAH 

Pengembangan FE-UMRAH harus didasari pada pilihan isu-isu strategis yang menjadi isi dari 

kebijakan pengembangan. Tanpa adanya hal filosofis yang bersumber dari isu-isu strategis ini, 

maka arah pengembangan FE-UMRAH menjadi tidak memiliki fokus dan arah yang jelas. Selain 

itu, dengan mengidentifikasi dan menginternalisasi isu-isu strategis tersebut, maka arah 

pengembangan FE-UMRAH memiliki arah tepat dalam mengantarkan FE-UMRAH sebagai center 

of excellent. Selain itu bahasan tentang isu-isu strategis yang sedang dan akan berkembang 

sekarang dan masa yang akan datang menjadikan rancangan strategis ini layak kerja (workable) 

dan memiliki substansi yang relevan dengan perkembangan dinamika ilmu, pengetahuan dan 

budaya. Isu-isu strategis ini meliputi: energi, informasi, transportasi dan budaya. 

 

II.4.1 Energi 

Realitas bangsa-bangsa yang telah mencapai taraf kemajuan ekonomi mengisyaratkan betapa 

vitalnya keberadaan energi. Suplai energi telah menunjukkan situasi yang krusial dalam 

perkembangan peradaban dewasa ini. Oleh karena itu, pencarian sumber-sumber energi 

berlangsung semakin intensif bahkan memunculkan fenomena kompetisi yang terbuka dan 

relatif asimetris. Penguasaan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan jawaban 

untuk menginspirasi ikhtiar-ikhtiar baru. 

 

Pengembangan sektor-sektor produktif sebagai basis pertumbuhan ekonomi juga tidak luput 

dari ketergantungan pasokan energi. Daerah dengan karakteristik geografis yang kompleks 

seperti wilayah kepulauan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sebagai provinsi 

kepulauan, Kepulauan Riau berpotensi menjadi salah satu orientasi Poros Maritim (maritime 

axis) sehingga harus mampu mentransformasikan sumber daya dan kenyataan geografisnya 

sebagai oase energi alternatif khususnya yang bersifat terbarukan. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan terjadinya inovasi-inovasi di 

bidang energi. Energi-energi alternatif yang bersifat terbarukan seperti energi pasang surut, 
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angin dan tenaga surya adalah berkah energi yang tidak ternilai untuk dieksplorasi. Keniscayaan 

itu tidak akan terwujud tanpa peranan institusi pendidikan tinggi yang menjadi lokomotif 

pengembangan inovasi-inovasi. Berkenaan dengan itu, FE-UMRAH yang dibentuk dengan misi 

menjalankan tridharma perguruan tinggi berkewajiban memobilisasi sumber daya internalnya 

untuk menjawab tantangan energi baik di kancah daerah maupun nasional.  

 

II.4.2 Informasi 

Arus informasi telah berlangsung dalam horison nir batas dan intensi yang progresif karena 

sangat berkaitan dengan posisi dan kepentingan strategis pembangunan. Oleh karena itu, 

penguasaan informasi menjadi prasyarat untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan. 

Kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan infrastruktur informasi memerlukan 

peranan perguruan tinggi. 

 

Salah satu informasi yang sangat diperlukan di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau adalah 

informasi kemaritiman. Informasi kemaritiman ini meliputi informasi-informasi fisik dan 

kondisi alam serta pranata hukum dan sosial yang berhubungan dengan sumber daya dan 

pengelolaan kawasan maritim. 

 

Menyongsong asa untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbasis kemaritiman di Indonesia 

haruslah selaras dengan kehendak untuk memajukan kondisi masyarakat kepulauan itu sendiri. 

Pengembangan maupun pemberdayaan masyarakat di daerah kepulauan dengan sendirinya 

menuntut kapasitas perguruan tinggi untuk membangun saluran dan sarana prasarana 

informasi yang efektif. Mentransformasikan masyarakat kepulauan sebagai sumber daya 

manusia maritim hanya dapat dilakukan secara maksimal apabila perguruan tinggi berhasil 

membangun sistem informasi yang efektif dan aplikatif dalam ruang ruang realitas dan 

fenomena masyarakat itu sendiri.  

 

II.4.3 Transportasi 

Transportasi merupakan sektor vital dalam memfasilitasi tersedianya akses dan konektivitas 

antar kawasan. Pertambahan penduduk dan dorongan terhadap munculnya pusat-pusat 

pertumbuhan baru turut pula ditunjang oleh tersedianya kemudahan transportasi. Tantangan 

geografis Provinsi Kepulauan Riau dengan sendirinya meningkatkan permintaan sektor 

transportasi yang signifikan. Pembangunan sektor transportasi yang modern dan efisien dapat 

menjawab kebutuhan daerah untuk berkembang mencapai taraf kemajuan yang diinginkan. 
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Seirama dengan pendeklarasian Indonesia sebagai Poros Maritim, maka penguatan kapasitas 

dalam pembangungan dan pengembangan sarana transportasi maritim menjadi agenda 

prioritas untuk mengakselerasi fakta dan potensi laut di Indonesia. Kemampuan menggali dan 

mengakumulasi nilai tambah kemaritiman sangat besar sumbangannya dari kemampuan 

pengembangan sektor transportasi laut. Oleh karena itu, momentum Poros Maritim sejalan 

dengan kepentingan strategis daerah maritim untuk memperkuat sarana transportasi lautnya. 

Maka sumbangsih institusi perguruan tinggi sudah pasti tidak dapat di-elakkan. Pengembangan 

sarana transportasi luat itu bukan saja mencakup pada sarana-sarana transportasi laut 

konvensional di wilayah pesisir (pelayaran rakyat), namun juga berkaitan dengan industri 

perkapalan, pelayaran maupun infrastruktur kepelabuhanan. 

 

II.4.4 Budaya  

Kebudayaan sebagai kekayaan bangsa tidak dapat dipisahkan dari kontribusi perguruan tinggi 

dalam menyelenggarakan misi pendidikan tinggi. Berangkat dari realitas Kepulauan Riau 

sebagai sumber sejarah dan pusat kebudayaan Melayu di rantau Asia menjadikan potensi 

budaya sebagai suatu potensi dan asset yang tidak boleh diabaikan. Khasanah budaya dirawat, 

dilestarikan, dikaji dan dikembangkan oleh sumber daya perguruan tinggi sehingga 

menghasilkan nilai tambah baru. UMRAH sebagai universitas negeri pertama di Kepulauan Riau 

patut mengambil peran terdepan untuk menyelamatkan khasanah budaya baik dalam dimensi 

akademik maupun non akademik. 

 

Meningkatnya intensitas dan frekuensi interaksi bangsa-bangsa dewasa ini justru dapat pula 

berdampak pada termarjinalnya budaya lokal sebagai subsistem kebudayaan nasional. 

Fenomena itu terasa semakin kuat ketika terjadi di daerah kepulauan yang secara geokultur 

mudah untuk dicapai oleh pengaruh dari manapun.  

 

Ditambah dengan menyebarnya media dan akses isi terhadap budaya-budaya asing yang secara 

sadar atau tidak, telah menyebabkan generasi kita menjadi ter-alienasi dari identitas budayanya 

sendiri. Melalui proses intensif pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka 

FE-UMRAH memiliki kesempatan dan amanah untuk melakukan upaya-upaya yang sistematis 

dalam rangka mempertahankan dan memelihara keaslian budaya lokal sebagai suatu nilai 

keunikan yang tidak dimiliki di tempat lain. 
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III.2 Strategi Pencapaian 

Berdasarkan analisis situasi di atas, perlu disusun serangkaian strategi pencapaian 

sebagai perwujudan langkah-langkah strategis dalam menjamin tercapainya tujuan, 

terwujudnya visi dan misi. Strategi pencapaian yang akan dijalankan meliputi: 

1.  Meningkatkan akses, mutu, relevansi, daya saing proses pembelajaran di FE-UMRAH; 

2.  Meningkatkan kualitas input, prestasi, dan pengembangan minat bakat mahasiswa FE-

UMRAH; 

3.  Meningkatkan rasio dosen dan tenaga kependidikan terhadap mahasiswa, serta 

meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia FE-UMRAH; 

4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas keluaran riset, inovasi dan pengabdian kepada 

masyarakat FE-UMRAH; 

5.  Meningkatkan ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi; 

6.  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola FE-UMRAH; dan 

7.  Meningkatkan penjaminan mutu dan akuntabilitas FE-UMRAH. 

 

IV. Sasaran, Program Kerja, dan Kerangka Pendanaan 

IV.1 Sasaran 

 

Berdasarkan analisa situasi pada bagian sebelumnya, Renstra FE-UMRAH 2015-2019 

menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang hendak dicapai, sebagai berikut 

1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan mahasiswa FE-UMRAH 

2. Peningkatan kualitas kelembagaan FE-UMRAH 

3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan relevansi, sumber daya FE-UMRAH 

4. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengabdian kepada masyarakat FE-

UMRAH 

5. Penguatan kapasitas inovasi FE-UMRAH 

 

Kelima Sasaran Strategis ini diukur pencapaiannya melalui beberapa Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) sebagai berikut: 
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SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

RENSTRA  FAKULTAS EKONOMI UMRAH  \TAHUN 2015 -2019 

                 

Sasaran Strategis (SS)                                                                               
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) 

Target Capaian 

2015 2016 2017 2018 2019 

Akt Manj Jlh Akt Manj Jlh Akt Manj Jlh Akt Manj Jlh Akt Manj Jlh 

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa UMRAH   

1.1. Angka Partisipasi Murni 50% 98% 
74
% 

55% 98% 77% 60% 98% 79% 70% 98% 84% 75% 98% 
87
% 

1.2. 
Jumlah Mahasiswa yang 
berwirausaha 

7 5 12 10 10 20 13 15 28 18 20 38 21 25 46 

1.3. 
Prosentase lulusan 
bersertifikat kompetensi 

5% 0% 
3
% 

10% 0% 5% 15% 0% 8% 20% 10% 15% 25% 12% 
19
% 

1.4. 
Jumlah mahasiswa 
peraih medali emas 
tingkat nasional 

0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 

1.5. 
Jumlah mahasiswa 
peraih medali emas 
tingkat internasional 

0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

1.6. 
Prosentase lulusan yang 
langsung bekerja 

10% 0% 
5
% 

15% 10% 13% 20% 15% 18% 25% 25% 25% 30% 50% 
40
% 

1.7. 
Jumlah calon pendidik 
mengikuti pendidikan 
profesi guru 

1 0 1 2 2 4 5 3 8 6 4 10 8 5 13 

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan UMRAH  

2.1. 
UMRAH masuk 100 
besar Webometric 
Indonesia 

- - - - - - - - - - - - - - - 

2.2. Akreditasi Prodi  C C 
B/
C 

B C B/C   B B/B A B A/B A A 
A/
A 

2.3. Akreditasi Institusi - - - - - - - - - - - - - - - 

2.4. 
Akreditasi laboratorium 
riset 

0 0 0 0 0 0 C C C/C B B B/B B B 
B/
B 

2.5. 
Jumlah Pusat Penelitian 
Unggulan 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

3. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan relevansi, sumber daya UMRAH   

3.1. 
Jumlah dosen 
berkualifikasi S3 

0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 3 4 5 5 10 

3.2. 
Jumlah tendik yang 
meningkat 
kompetensinya 

4 6 10 5 8 13 6 10 16 7 12 19 8 16 24 

3.3. 
Jumlah dosen yang 
mengikuti sertifikasi 
dosen 

1 1 2 2 2 4 2 2 6 3 10 13 4 16 20 

3.4. 
Jumlah dosen 
berprestasi  

1 0 1 2 1 3 2 1 3 3 1 4 1 1 2 

3.5. 
Jumlah kaprodi 
berprestasi 

0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

3.6. 
Jumlah laboran 
berprestasi 

0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

3.7. 
Jumlah pustakawan 
berprestasi 

0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

3.8. 
Jumlah mahasiswa 
berprestasi 

3 0 3 4 1 5 5 2 7 6 2 8 7 3 10 
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3.9. 
Jumlah arsiparis 
berprestasi 

0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

3.1
0. 

Jumlah administrator 
keuangan berprestasi 

0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 

3.1
1. 

Peningkatan status lahan 
bersertifikat  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1
2. 

Jumlah pemenuhan dan 
revitalisasi kebutuhan 
Ruang Kelas 

10 5 15 10 5 15 12 7 19 13 7 20 14 7 21 

3.1
3. 

Jumlah pemenuhan dan 
revitalisasi kebutuhan 
Ruang Praktikum 

1 0 1 2 1 3 3 1 4 3 1 4 4 2 6 

3.1
4. 

Jumlah pemenuhan dan 
revitalisasi kebutuhan 
Ruang Manajemen 

3 0 3 5 1 6 5 1 6 6 1 7 7 2 9 

3.1
5. 

Jumlah pemenuhan dan 
revitalisasi kebutuhan 
Prasarana Penunjang 

0 0 0 3 1 4 5 1 6 7 1 8 8 2 10 

3.1
6. 

Jumlah pemenuhan dan 
revitalisasi kebutuhan 
Sarana Pembelajaran 

1 0 1 3 1 4 4 1 5 4 1 5 4 2 6 

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengabdian masyarakat UMRAH 

4.1. 
Jumlah publikasi 
nasional tidak 
terakreditasi 

8 6 14 8 8 16 9 10 19 9 12 21 10 14 24 

4.2. 
Jumlah publikasi 
nasional terakreditasi 

0 0 0 0 2 2 2 4 3 3 6 5 4 8 6 

4.3. 
Jumlah publikasi 
internasional 

0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 

4.4. 
Jumlah HAKI yang 
didaftarkan  

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.5. Jumlah prototype R&D 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 

4.6. 
Jumlah prototype 
Industri 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.7. Jumlah kebijakan 4 0 4 6 1 7 6 1 4 6 1 4 10 1 6 

5. Menguatnya kapasitas inovasi UMRAH  

5.1. 

Jumlah produk inovasi 
yang telah diproduksi 
dan dimanfaatkan 
penggunaannya 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 3 

                 

 
Jurusan/Prodi 
Akuntansi                

 
Jurusan/Prodi 
Manajemen                
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IV.2 Program Kerja 

Operasionalisasi dari pencapaian sasaran strategis FE-UMRAH 2015-2019 diwujudkan melalui 7 

(tujuh) program kerja yaitu: 

1.  Program Pengembangan Pembelajaran; 

2.  Program Pengembangan Kemahasiswaan; 

3.  Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

4.  Program Penguatan Riset, Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

5.  Program Penguatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan penelitian 

6.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan 

7.  Program Penyelenggaraan Penjaminan Mutu, Pengawasan dan Pemeriksaan 

Akuntabilitas 

 

Pengukuran terhadap pelaksaan capaian dari masing-masing program kerja dilihat dari 

Indikator Kinerja Program (IKP) yang tersaji dalam tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program 

Sasaran Program 
Target Capaian Keterangan  

2015 2016 2017 2018 2019   

Meningkatnya Kualitas Proses Pembelajaran FE-UMRAH  

I 
K 
P 

Jumlah Prodi terakreditasi >C 0 B B/B A/B A/B Kumulatif 
Rata-rata Rasio Dosen:Mahasiswa Prodi 
Sosial  

1:45 1:41 1:39 1:37 1:30 Nominal 

Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan 
Universitas 

4.222 4.622 5.022 5.422 5.822 Komulatif 

Rasio Jumlah Buku Perpustakaan 
Fakultas:Mahasiswa 

1 : 5 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 1 Nominal 

Prosentase RPS Online 0% 0% 18% 35% 50%  
Prosentase Bahan/Modul Perkuliahan 
Online 

0% 0% 10% 15% 20% Kumulatif 

Jumlah Program Studi Pascasarjana 0 0 0 1 2 Kumulatif 

Meningkatnya kualitas mahasiswa dan kompetensi lulusan FE-UMRAH  

I 
K 
P 

Rata-rata IPK lulusan 3,25 3,28 3,30 3,32 3,33 Nominal 
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 5 10 20 30 35 Kumulatif 
Prosentase lulusan bersertifikat 
kompetensi 

0% 14% 27% 32% 43% Nominal 

Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat 
nasional dan internasional 

0 1 2 3 4 Kumulatif 

Prosentase lulusan yang langsung 
bekerja 

75% 80% 83% 85% 90% Nominal 

Rata-rata waktu tunggu lulusan (tahun) 1 1 1 0,8 0,5 Nominal 
Prosentase kesesuaian pekerjaan lulusan 
dengan profil lulusan 

75% 80% 83% 85% 90% Nominal 

Prosentase Mahasiswa melakukan 
magang/praktek kerja 

0% 10% 25% 50% 55% Nominal 

Prosentase mahasiswa melaksanakan 
penelitian 

n/a 3,25% 3,5% 4% 5% Nominal 
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Prosentase mahasiswa melaksanakan 
pengabdian kepada masyakarat 

n/a 3,25% 3% 4% 5% Nominal 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Dosen dan Tenaga Kependidikan FE-UMRAH  

I 
K 
P 

Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 0 0 3 5 6 Kumulatif 
Prosentase Dosen Jabfung Lektor 10 11 15 15 16 Nominal 
Prosentase Dosen Jabfung Lektor Kepala 0 0 2 4 5 Nominal 
Prosentase Dosen Jabfung Guru Besar 0 0 0 0 0 Nominal 
Prosentase Dosen Mengikuti Sertifikasi 0 0 2 4 5 Nominal 
Jumlah Tenaga Kependidikan 
Berpendidikan Sarjana 

8 8 10 11 13 Kumulatif 

Jumlah Tenaga Kependidikan 
Berpendidikan Magister 

21 21 19 16 15 Kumulatif 

Jumlah Tenaga Kependidikan Mengikuti 
Sertifikasi Fungsional 

0 0 0 2 2 Kumulatif 

Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat  

I 
K 
P 

Dana Riset bersumber APBN 80 jt 100 jt 120jt 125jt 125jt Nominal 
Dana Riset mandiri 0 0 0 0 0 Nominal 
Rata-Rata Dana Riset per Dosen 7jt 14jt 15jt 20jt 20jt Nominal 
Publikasi Dosen dalam Jurnal Nasional 5 10 10 15 20 Nominal 
Publikasi Dosen dalam Jurnal Nasional 
Terakreditasi 

0 0 1 2 3 Nominal 

Publikasi Dosen dalam Jurnal 
Internasional Bereputasi 

0 0 1 2 3 Nominal 

Publikasi Buku Ajar Dosen  na 7 10 12 15 Kumulatif 
Publikasi Buku Referensi Dosen na 2 4 4 5 Kumulatif 
Publikasi Monograf  Dosen na 0 0 1 2 Kumulatif 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian  

I 
K 
P 

Rasio Ruang Belajar:Mahasiswa 1:35 1:35 1:30 1:30 1:30 Nominal 
Rasio Ruang Dosen 1:9 1:6 1:4 1:3 1:2 Nominal 
Rasio Luas Ruang Dosen per Dosen 1:1 1:4 1:4 1:4 1:4 Nominal 
Rasio utilisasi alat 
laboratorium:mahasiswa untuk 
pengajaran 

1:7 1:6 1:5 1:2 1:1 Nominal 

Meningkatnya kinerja dan efektifitas pengelolaan FE-UMRAH  

 Prodi bersertifikasi ISO 9001:2008 0 0 0 2 2 Kumulatif 
Laboratorium terakreditasi KAN 0 0 0 1 2 Kumulatif 
Jumlah MoU 2 3 5 6 7 Kumulatif 
Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan 
Sertifikat Kompetensi 

0 0 1 1 2 Kumulatif 

Jumlah Sistem Informasi  1 1 3 4 5 Kumulatif 
Persentase Integrasi Sistem Informasi 0 0 30% 50% 100% Kumulatif 

Meningkatnya mutu dan akuntabilitas tata kelola di lingkungan FE-UMRAH  

I 
K 
P 

Persentase Penyerapan Anggaran 97% 98% 98% 98% 98% Nominal 

Predikat Hasil Audit Mutu n/a 40% 60% 70% 80% Nominal 

 

IV.3 Kerangka Pendanaan 

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja yang tercantum dalam Renstra FE-UMRAH 2015-

2019 ini, maka disusun sebuah kerangka pendanaan yang menjamin tercapainya tujuan FE-

UMRAH. Semenjak UMRAH menajdi Perguruan Tinggi Negeri, semua sistem pendanaan 

dilakukan secara sentralisasi. Posisi FE-UMRAH baru sebatas pengajuan. Penentuan prioritas 

penggunaan anggaran FE-UMRAH didasari pada upaya yang paling efektif dan efisien dalam 
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mencapai sasaran strategis FE-UMRAH. Secara teknis, penentuan prioritas anggaran 

dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang FE-UMRAH setiap tahunnya, baik di level jurusan 

dan Fakultas. Aspek sumber pendanaan yang penting dalam kerangka pendanaan ini merujuk 

pada upaya mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif berbasis kerjasama dengan 

pihak lain. Secara rinci, penjabaran estimasi sumber pendanaan FE-UMRAH mengacu pada 

sumber dana Universitas tersaji dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Estimasi Sumber Pendanaan UMRAH 

(Ribuan Rupiah) 
N
o 

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

A Jumlah Mahasiswa 9.200 11.000 13.000 14.500 16.000 

B Estimasi Penerimaan  

1 Biaya Pendidikan 12.569.186 14.077.750 19.623.650 25.131.000 35.474.750 
2 APBN 153.655.001 88.000.000 100.000.000 150.000.000 160.000.000 
3 APBD 10.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
4 Dana CSR 0 5.00.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 
5 Hibah 99.672 422.000 600.000 800.000 1.000.000 
6 Kerja Sama 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Jumlah 176.323.859 122.499.750 136.223.650 192.431.000 213.474.750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Strategis 2015 - 2019 
 

Hal | 30 
 

Fakultas Ekonomi 
Universitas Maritim Raja Ali Haji 
 

V. Penutup 

Renstra FE-UMRAH tahun 2015-2019 merupakan upaya universitas untuk 

mengaktualisasikan berbagai program pengembangan dalam rangka mewujudkan diri sebagai 

perguruan tinggi terkemuka berbasis kemaritiman di Indonesia. Target strategis pengembangan 

program pada periode 2015-2019 dalam upaya untuk mewujudkan FE-UMRAH sebagai 

universitas yang memiliki capaian akademik dan penelitian di bidang pendidikan yang bermutu 

tinggi sehingga dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi berkarakter dan 

berbasis maritim.  

Renstra ini harus dapat dijabarkan menjadi rencana strategis pada setiap unit organisasi 

di lingkungan FE-UMRAH. Dengan demikian, dijadikannya Renstra ini sebagai acuan 

pengembangan program yang lebih spesifik sesuai dengan karakter dan keunggulannya, juga 

dapat secara bersama-sama dan bersinergi mencapai visi dan misi universitas. Sebagai rujukan 

dalam penyusunan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan FE-UMRAH, Renstra ini disertai 

dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi bobot pencapaiannya. Dalam hal 

terjadi perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, sehingga berdampak pada capaian 

yang telah diproyeksikan dan munculnya kendala-kendala baru, maka pimpinan universitas 

dapat melakukan perubahan melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditentukan. 

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, 

keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan organisasi FE-

UMRAH, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini 

juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan maupun pembangunan daerah dan 

nasional terutama di bidang kemaritiman. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama, 

Amin Ya Robbal Alamin. 

 

 

Tanjungpinang, Februari 2015 

 


