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Action plan ini disusun dengan melandaskan pada poin-poin utama yang tercantum 

pada beberapa acuan yaitu Visi UII, Rencana Induk Pengembangan (RIP) UII 2008 – 2038, 
arahan strategis Pengurus Yayasan Badan Wakaf (PYBW) UII 2018 – 2023, serta isu -isu 
strategis (internal dan eksternal UII). 

Hal utama yang dapat diambil dari visi UII adalah bagaimana sivitas akademika UII 
mampu mengaktualisasi Catur Dharma dengan kualitas unggul dan diharapkan mampu 
berkontribusi dan sekaligus “berdampak” di level internasional. Pada visi tersebut juga 
dapat dimaknai adanya semangat untuk mampu meningkatkan kapasitas dan keunggulan 
kompetitis UII sebagai sebuah knowledge enterprise berkelas dunia, sejajar dengan 
perguruan tinggi berkualitas di negara-negara maju. Sesuai dengan RIP UII 2008 – 2038 , UII 
pada tahun 2018 – 2022 UII masih dalam fase penguatan institusi sebagai Excellent Teaching 
University, di mana pada posisi tersebut UII diharapkan mampu menunjukkan keunggulan 
dalam bidang pengajaran (research-based education, local genius based education). 

Berdasarkan arahan strategis PYBW 2018 – 2022, beberapa hal penting yang perlu 
menjadi perhatian dalam konteks pengembangan UII adalah terkait dengan tantangan, 
kendala, faktor eksternal, dan kepemimpinan di UII. Selanjutnya, pola pengembangan 
institusi UII harus betul-betul fokus pada fondasi utama yaitu leadership, resources/capital, 
content, dan process/system. Dengan demikian diharapkan UII pada akhir fase ini yaitu di 
tahun 2022 mampu meraih International Recognition.  

Saat ini UII harus bersiap untuk memasuki era disrupsi yang sejalan dengan 
perkembangan Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi khususnya ICT yang sangat 
pesat menimbulkan berbagai peluang sekaligus tantangan agar perguruan tinggi mampu 
terus berkiprah dan eksis di masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan 
tinggi harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing.  

Strategi/program yang akan diprioritaskan sebagai bagian penting action plan 2018 – 
2022 dibagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu: (i) Akademik & Riset; (ii) Sumber Daya & 
Pengembangan Karir; (iii) Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni; dan (iv) Networking & 
Kewirausahaan. 

Strategi dan program yang disusun pada action plan tentunya membutuhkan ikhtiar 
bersama oleh seluruh komponen yang ada di UII. Dengan mengedepankan karakter unggul 
untuk bekal menuju tercapainya kinerja yang progresif, UII akan mampu mewujudkan visi 
utama yaitu rahmatan lil’alamin. 

 
Alhamdulillah.. 


