
Pengembangan, Implementasi Pengembangan, Implementasi 

dan Pengelolaan Bidang dan Pengelolaan Bidang 

Akademik FIK Untuk Akademik FIK Untuk 

Menunjang UNY Menuju WCUMenunjang UNY Menuju WCU

Rumpis Agus SudarkoRumpis Agus Sudarko

FIK UNYFIK UNY



VVISIISI FIK UNYFIK UNY

Menjadi Lembaga Yang Menjadi Lembaga Yang 
Menghasilkan Insan Menghasilkan Insan 
Olahraga Yang Kreatif, Olahraga Yang Kreatif, Olahraga Yang Kreatif, Olahraga Yang Kreatif, 
Sportif dan AdaptifSportif dan Adaptif



MISI MISI FIK UNYFIK UNY

�� Menyelenggarakan Pendidikan yang Menumbuhkan Menyelenggarakan Pendidikan yang Menumbuhkan 
kreativitas, menegembangkan keterampilan, kreativitas, menegembangkan keterampilan, 
meningkatkan moral, dan daya tanggap mahasiswa meningkatkan moral, dan daya tanggap mahasiswa 
terhadap perubahanterhadap perubahan

�� Mengembangkan penelitian inovatif, dan futuristik, Mengembangkan penelitian inovatif, dan futuristik, �� Mengembangkan penelitian inovatif, dan futuristik, Mengembangkan penelitian inovatif, dan futuristik, 
yang mendukung pengembangan proses yang mendukung pengembangan proses 
pembelajaran dan Ipteks serta peningkatan perilaku pembelajaran dan Ipteks serta peningkatan perilaku 
ilmiah civitas akademikailmiah civitas akademika

�� Melakukan pengabdian masyarakat berdasar Melakukan pengabdian masyarakat berdasar 
penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perubahan penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perubahan 
masyarakatmasyarakat

�� Memantapkan pengelolaan lembaga yang sinergis dan Memantapkan pengelolaan lembaga yang sinergis dan 
rapirapi



Rancangan ProgramRancangan Program
1.1. Akreditasi Prodi  Berstandar Akreditasi Prodi  Berstandar 

InternasionalInternasional

2.2. Kurikulum Berstandar InternasionalKurikulum Berstandar Internasional

3.3. Proses Belajar Mengajar (Kelas) Proses Belajar Mengajar (Kelas) 
Berstandar InternasionalBerstandar InternasionalBerstandar InternasionalBerstandar Internasional

4.4. Penilaian  Hasil Belajar Berstandar Penilaian  Hasil Belajar Berstandar 
InternasionalInternasional

5.5. Penelitian dan Publikasi Ilmiah Penelitian dan Publikasi Ilmiah 
Berstandar InternasionalBerstandar Internasional

6.6. Pengabdian Pada Masyarakat dalam Pengabdian Pada Masyarakat dalam 
Rangka WCURangka WCU



Akreditasi Prodi  Berstandar InternasionalAkreditasi Prodi  Berstandar Internasional

�� Saat ini FIK melalui program rintisan Saat ini FIK melalui program rintisan 

Prodi Bertaraf Internasional sudah Prodi Bertaraf Internasional sudah 

dimulai Yaitu Prodi PJKR.dimulai Yaitu Prodi PJKR.

�� Tentunya ini akan diikuti dengan Tentunya ini akan diikuti dengan �� Tentunya ini akan diikuti dengan Tentunya ini akan diikuti dengan 

Prodi yang lain.Prodi yang lain.



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 1 :  Membuat tim pokja untuk Tahun 1 :  Membuat tim pokja untuk 
membuat acuan prodi internasional tim ini membuat acuan prodi internasional tim ini 
harus menyelesaikan acuan tersebut harus menyelesaikan acuan tersebut 
dalam tahun 1.dalam tahun 1.dalam tahun 1.dalam tahun 1.

�� Tahun 2 : Mensosialisasi kriteria acuan Tahun 2 : Mensosialisasi kriteria acuan 
prodi internasional. Membuat Rencana prodi internasional. Membuat Rencana 
Strategis Pengembangan Prodi Strategis Pengembangan Prodi 
Berstandar InternasionalBerstandar Internasional



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 3 : Penyusunan Proposal Tahun 3 : Penyusunan Proposal 
Penyelenggaraan Prodi InternasionalPenyelenggaraan Prodi Internasional

�� Tahun 4 : Paling sedikit Satu Prodi di FIK Tahun 4 : Paling sedikit Satu Prodi di FIK 
menyelenggarakan Prodi Berstandar menyelenggarakan Prodi Berstandar menyelenggarakan Prodi Berstandar menyelenggarakan Prodi Berstandar 
InternasionalInternasional

�� Tahun 5 : Melakukan Monitoring dan Tahun 5 : Melakukan Monitoring dan 
Evaluasi Prodi, dan hasilnya sebagai Evaluasi Prodi, dan hasilnya sebagai 
acuan untuk tahun berikutnyaacuan untuk tahun berikutnya



Kurikulum Berstandar InternasionalKurikulum Berstandar Internasional

�� Pada Tahun 2009, semua prodi di FIK Pada Tahun 2009, semua prodi di FIK 
melakukan pengembangan Kurikulum melakukan pengembangan Kurikulum 

�� Dalam penyusunan kurikulum tersebut Dalam penyusunan kurikulum tersebut 
mengacu akan kebutuhan pasar dan mengacu akan kebutuhan pasar dan mengacu akan kebutuhan pasar dan mengacu akan kebutuhan pasar dan 
mengedepankan pengembangan dan mengedepankan pengembangan dan 
peningkatan kompetensi lulusanpeningkatan kompetensi lulusan

�� Penyusunan Kurikulum ini untuk Penyusunan Kurikulum ini untuk 
meningkatkan daya saing lulusan di pasar meningkatkan daya saing lulusan di pasar 
globalglobal



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 1 : Studi banding Bentuk kurikulum Tahun 1 : Studi banding Bentuk kurikulum 
Berstandar Internasional, Mencari bentuk Berstandar Internasional, Mencari bentuk 
kurikulum baku Berstandar International, kurikulum baku Berstandar International, 
serta mengembangkan Rambuserta mengembangkan Rambu--rambu rambu serta mengembangkan Rambuserta mengembangkan Rambu--rambu rambu 
kurikulum internasionalkurikulum internasional

�� Tahun 2 : Menyusun rambuTahun 2 : Menyusun rambu--rambu rambu 
pengembangan kurikulum bersamaan pengembangan kurikulum bersamaan 
dengan tim universitas dengan tim universitas 



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 3 : Penyusunan kurikulum Prodi Tahun 3 : Penyusunan kurikulum Prodi 
berstandar internasional berstandar internasional 

�� Tahun 4 : Penyusunan Silabus dan RPP Tahun 4 : Penyusunan Silabus dan RPP 
penunjang kurikulum Berstandar penunjang kurikulum Berstandar penunjang kurikulum Berstandar penunjang kurikulum Berstandar 
Internasional, Implementasi kurikulum Internasional, Implementasi kurikulum 
pada prodi yang menyelenggarakanpada prodi yang menyelenggarakan

�� Tahun 5 : Evaluasi Tahun 5 : Evaluasi 



Proses Belajar Mengajar (Kelas) Berstandar Proses Belajar Mengajar (Kelas) Berstandar 

InternasionalInternasional

� Proses belajar dalam kelas internasional 
harus mengacu pada “Student centered”

� Meningkatkan kompetensi lulusan

� Current best evidence

� Menciptakan lingkungan belajar dan � Menciptakan lingkungan belajar dan 

mengajar yang berkualitas dan bertaraf 
internasional;

�� Dosen dan mahasiswa harus memahami  Dosen dan mahasiswa harus memahami  
berbagai ragam budaya yang tumbuh di duniaberbagai ragam budaya yang tumbuh di dunia

�� Menyelenggarakan pembelajaran yang inovatifMenyelenggarakan pembelajaran yang inovatif

�� Menggunakan ICT dalam pembelajaranMenggunakan ICT dalam pembelajaran



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 1 : menyusun panduan setting klas Tahun 1 : menyusun panduan setting klas 
internasional, menyelenggarakan internasional, menyelenggarakan 
pelatihan bahasa internasional untuk pelatihan bahasa internasional untuk 
dosendosen

�� Tahun 2 : Pelatihan Bahasa internasioanl Tahun 2 : Pelatihan Bahasa internasioanl 
bagi dosen, pelatihan inovasi bagi dosen, pelatihan inovasi 
pembelajaranpembelajaran

�� Tahun 3 : Tersedianya panduan Tahun 3 : Tersedianya panduan 
pembimbingan, dan acara perkuliahan, pembimbingan, dan acara perkuliahan, 
rintisan kerjasama internasionalrintisan kerjasama internasional



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 4 : Terjalin kerjasama internasional Tahun 4 : Terjalin kerjasama internasional 
para dosen untuk peningkatan kualitas para dosen untuk peningkatan kualitas 
dosen (perguruan tinggi olahraga di luar dosen (perguruan tinggi olahraga di luar 
negeri), penyusunan instrumen/alat negeri), penyusunan instrumen/alat negeri), penyusunan instrumen/alat negeri), penyusunan instrumen/alat 
evaluasi pembelajaran, magang dosenevaluasi pembelajaran, magang dosen

�� Tahun 5 : Implementasi pengajaran, dan Tahun 5 : Implementasi pengajaran, dan 
alat ukur dalam evaluasi proses alat ukur dalam evaluasi proses 
pembelajaran di klas internasionalpembelajaran di klas internasional



Penilaian Hasil Belajar Berstandar InternasionalPenilaian Hasil Belajar Berstandar Internasional

�� Pengembangan sistem penilaian Pengembangan sistem penilaian 

hasil belajar mahasiswa kelas hasil belajar mahasiswa kelas 

internasionalinternasional

�� Menjaga standar professional dan Menjaga standar professional dan �� Menjaga standar professional dan Menjaga standar professional dan 

standar ilmiah yang tinggi secara standar ilmiah yang tinggi secara 

berkelanjutan setingkat dengan berkelanjutan setingkat dengan 

universitas kelas dunia;universitas kelas dunia;



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 1 : Penyusunan dan Tahun 1 : Penyusunan dan 
Pengembangan RambuPengembangan Rambu--rambu penilaian rambu penilaian 
hasil belajar pada klas internasionalhasil belajar pada klas internasional

�� Tahun 2 : Sosialisasi RambuTahun 2 : Sosialisasi Rambu--rambu rambu 
penilaian hasil belajar pada klas penilaian hasil belajar pada klas penilaian hasil belajar pada klas penilaian hasil belajar pada klas 
internasionalinternasional

�� Tahun 3 : Ujicoba dan validasi instrumen Tahun 3 : Ujicoba dan validasi instrumen 
penilaian hasil belajar pada klas penilaian hasil belajar pada klas 
internasionalinternasional



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 4 : Implementasi penilaian hasil Tahun 4 : Implementasi penilaian hasil 
belajar pada klas internasional pada belajar pada klas internasional pada 
mahasiswa mahasiswa 

�� Tahun 5 :  Publikasi hasil pengembangan Tahun 5 :  Publikasi hasil pengembangan �� Tahun 5 :  Publikasi hasil pengembangan Tahun 5 :  Publikasi hasil pengembangan 
sistem penilaian hasil belajar mahasiswa sistem penilaian hasil belajar mahasiswa 
pada klas internasionalpada klas internasional



Penelitian dan Publikasi Ilmiah Berstandar Penelitian dan Publikasi Ilmiah Berstandar 
InternasionalInternasional

�� Kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah Kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah 
serta penerbitan jurnal internasionalserta penerbitan jurnal internasional

�� Kondisi saat ini : Terbitan jurnal dan Kondisi saat ini : Terbitan jurnal dan 
majalah ilmiah sudah ada 4 namun majalah ilmiah sudah ada 4 namun 
masih skala nasionalmasih skala nasionalmasih skala nasionalmasih skala nasional

�� Penelitian ada beberapa penelitian Penelitian ada beberapa penelitian 
kerjasamakerjasama

�� Mengembangkan dan menerapkan iptek Mengembangkan dan menerapkan iptek 
olahraga olahraga yang bermanfaat bagi yang bermanfaat bagi 
kesejahteraan bangsa dan seluruh umat kesejahteraan bangsa dan seluruh umat 
manusia;manusia;



Penelitian dan Publikasi Ilmiah Berstandar Penelitian dan Publikasi Ilmiah Berstandar 
InternasionalInternasional

� Jenis Penelitian : Riset Dasar, Riset 
Terapan, Peningkatan Kapasitas Iptek 
Sistem Produksi, Percepatan Difusi Dan 
Pemanfaatan Iptek, Riset Unggulan 
Strategis Nasional.Strategis Nasional.

�� Penelitian Dosen MudaPenelitian Dosen Muda, , Studi kajian Studi kajian 
WanitaWanita, , Hibah BersaingHibah Bersaing, , Peneltian Peneltian 
FundamentalFundamental, , Hibah PekertiHibah Pekerti, , Hibah Tim Hibah Tim 
Peneltian PascasarjanaPeneltian Pascasarjana, , RapidRapid



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 1 : penyusunan rambuTahun 1 : penyusunan rambu--rambu kegiatan rambu kegiatan 

penelitian, kegiatan ilmiah berstandar penelitian, kegiatan ilmiah berstandar 

internasionalinternasional

�� Tahun 2 : Pelatihan penyusunan proposal, Tahun 2 : Pelatihan penyusunan proposal, 

pelatihan penulisan artikel internasionalpelatihan penulisan artikel internasional

�� Tahun 3 : Meningkatkan kualifikasi dosen Tahun 3 : Meningkatkan kualifikasi dosen 

menuju internasionalmenuju internasional

�� Tahun 4 : Menjalin kerjasama dibidang Tahun 4 : Menjalin kerjasama dibidang 

penulisan dan penelitian dengan pihak terkait di penulisan dan penelitian dengan pihak terkait di 

tingkat internasionaltingkat internasional

�� Tahun 5 : implementasi kegiatan penelitian dan Tahun 5 : implementasi kegiatan penelitian dan 

penulisan/publikasi ilmiah berskala internasionalpenulisan/publikasi ilmiah berskala internasional



Grant Penelitian Grant Penelitian 

�� Proposal  marketableProposal  marketable

�� PropPropoposal oposal sesuai permintaansesuai permintaan

�� Kemanfaatan memecahkan masalahKemanfaatan memecahkan masalah

�� Scientific merrit Scientific merrit 

�� Multidisiplin/integratedMultidisiplin/integrated�� Multidisiplin/integratedMultidisiplin/integrated

�� Track record penelitiTrack record peneliti

�� FeasibilityFeasibility

�� Suasana peneltian kondusif, teamwork yang Suasana peneltian kondusif, teamwork yang 
baikbaik



Pengabdian Pada Masyarakat dalam Pengabdian Pada Masyarakat dalam 
Rangka WCURangka WCU

�� Pelayanan kepada masyarakat baik Pelayanan kepada masyarakat baik 

nasional maupun internasionalnasional maupun internasional

�� Mengembangkan kerjasama baik nasional Mengembangkan kerjasama baik nasional 

dan internasionaldan internasional

Mampu menciptakan inovasi yang Mampu menciptakan inovasi yang �� Mampu menciptakan inovasi yang Mampu menciptakan inovasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan bertaraf bermanfaat bagi masyarakat dan bertaraf 

internasional.internasional.

�� Program pengabdian : Program pengabdian : Penerapan IpteksPenerapan Ipteks

VucerVucer, , Vucer Multi tahunVucer Multi tahun, , KewirausahaanKewirausahaan, , 

Unit Jasa IndustriUnit Jasa Industri, , SibermasSibermas



Indikator PencapaianIndikator Pencapaian

�� Tahun 1 : Penyusunan RambuTahun 1 : Penyusunan Rambu--Rambu Rambu 
pengabdian masyarakat bertaraf pengabdian masyarakat bertaraf 
internasionalinternasional

�� Tahun 2 : Sosialisasi RambuTahun 2 : Sosialisasi Rambu--rambu dan rambu dan �� Tahun 2 : Sosialisasi RambuTahun 2 : Sosialisasi Rambu--rambu dan rambu dan 
menjalin kerjasamamenjalin kerjasama

�� Tahun 3 : Pelatihan penyusunan proposalTahun 3 : Pelatihan penyusunan proposal

�� Tahun 4 : Peningkatan kualitas sdmTahun 4 : Peningkatan kualitas sdm

�� Tahun 5 : Implementasi program Tahun 5 : Implementasi program 
pengabdian masyarakat berbasis pengabdian masyarakat berbasis 
internasionalinternasional




