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Universitas Panca Sakti Bekasi 

Guna   menjaga   keberlangsungan   pertumbuhan (sustainable   growth) Universitas Panca Sakti Bekasi  

ke  depan  di  tengah  perubahan  lingkungan  yang  semakin dinamis,  mutlak  diperlukan  adanya  Rencana  

Induk  Pengembangan  (RENIP) Universitas Panca Sakti Bekasi  yang  merupakan Grand  Strategy 

Universitas Panca Sakti Bekasi  di  25 tahun yang akan datang (2044). Tahap pertama dalam menyusun 

Rencana Induk Pengembangan (RENIP) adalah  merumuskan  Visi,  Misi  dan  Tujuan.   

Visi  merupakan  pandangan  jangka panjang tentang keberadaan Universitas Panca Sakti Bekasi di 25 

tahun yang akan datang, sedangkan Misi mendefinisikan ruang lingkup operasi Universitas Panca Sakti 

Bekasi dalam mencapai  Visi  yang  diinginkan  dan  membedakannya  dengan  perguruan  tinggi lain.  

Tujuan  adalah  suatu  pernyataan  yang menunjukan  harapan-harapan  yang ingin dipenuhi Universitas 

Panca Sakti Bekasi di 25 tahun yang akan datang. 

Visi 

Merumuskan Visi untuk horison perencanaan 25 tahun yang akan datang bukan hal yang mudah karena 

sebuah visi harus didasarkan atas analisis kondisi kedepan  dan  dibangun  berdasarkan  posisi  yang  

kompetitif.  Oleh  karena  itu, untuk  merumuskan  Visi  Universitas Panca Sakti Bekasi  2044  perlu  

dilakukan  analisis  tren (trend watching) atas isu-isu strategis baik isu global maupun isu spesifik tentang 

perguruan  tinggi  dalam  25  tahun  kedepan.  Atas  dasar  analisis  tren  tersebut dilakukan envisioning 

atas  Universitas Panca Sakti Bekasi  pada  tahun  2044  berupa  posisi yang diinginkan.  

Isu strategis dalam 25 tahun kedepan terbagi menjadi 2 isu besar, yaitu isu global dan isu pendidikan tinggi. 

Salah satu isu global yang akan terus bergulir dalam  25  tahun  kedepan  adalah  isu  pembangunan  

berkelanjutan (sustainable development) yang   menekankan   pada   pentingnya   keharmonisan   antara 

kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan  tidak  terkecuali  

pembangunan  di  bidang  Sumber  Daya  Manusia (SDM). Isu  strategis  terkait  perguruan  tinggi  dalam  



25  tahun  kedepan  banyak dikemukakan oleh futurist bidang pendidikan. Isu-isu strategis   tersebut 

mencakup:   

 The  age  of  knowledge,  Globalization,  Increasing  Educated  Work  Force Demand (Duderstadt, 

1999).  

 Educators  and  business  leaders  cooperation,  High  demand  on  education, Technology based 

education system, Internationally mobile students, Global Capacity Building (Albatch & Peterson, 

1999) 

 Crossing geographic boundaries,   Creative Financing,   The Digital  Domain,Massive Open  

Online Courses /MOOC (The Economist, March 2014) 

 Evergreen    Student,    Globalization,    Faculty   Support,    Smart    Buildings, Enrollment  and  

Retention,  Job  Alliances,  Mobility,    Safety  and  Security, Library   Transformation, Web   2.0   

and   Interactive   Teaching,   Data Management (Wilen-Daugenti, 2007) 

 Equity  of  access,  Enhancing  Participation  and  Promoting  role  of  woman, Advancing  

knowledge  through  research,  Long  term  orientation  based  onrelevance,  Strengthen  

cooperation  with  the  world  of  work  and  society, Lifelong Learning. Innovative Educational 

Approaches(UNESCO, 1998) 

 Revolution Industry 4.0 dan Society 5.0. 

Mengacu  pada  pendapat  sejumlah futurist di  atas, dalam  25  tahun kedepan   akan   muncul   4   

isu   besar   yang   menjadi   tren,   yaitu   globalisasi (globalization),   keterkaitan   universitas   dan 

industri   yang   semakin   kuat (university-industry  linkage), pembangunan  ekonomi (economic  

development) dan  isu  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development). 

 Berdasarkan informasi tersebut, karakteristik perguruan tinggi di 25 tahun yang akan datang 

dihipotesiskan memiliki karakteristik : 



1. Berorientasi dan beroperasi global 

2. Memiliki kolaborasi yang kuat dengan industri dan pemerintah 

3. Menjadi agen dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, serta 

4. Memiliki perhatian dan kontribusi terhadap isu sosial dan lingkungan  

Berangkat  dari  karakteristik  perguruan  tinggi  di  25  tahun  yang  akan datang  sebagaimana  

dijelaskan  di  atas,  Universitas Panca Sakti Bekasi  merumuskan  Visi jangka panjangnya sebagai 

berikut: 

 

Visi 2044: 

"Menghasilkan Lulusan Unggul, Berkarakter, Technopreneurship, Menguasai Riset dan Teknologi 

Informasi untuk Bersaing di Tingkat Global pada Tahun 2044” 

 

 

Visi di atas memiliki makna: 

1. Unggul memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki kelebihan 

disemua bidang dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi lainnya 

2. Berkarakter memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki akhlak dan 

budiperkerti mulia, berbudaya lingkungan yang mencerminkan pendidik dan tenaga pendidikan 

yang professional. 



3. Technopreneurship memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi tidak 

bergantung pada lapangan kerja yang ada akan tetapi mampu menciptakan lapangan kerja berbasis 

Teknologi.   

4. Menguasai Riset memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi untuk meneliti dan memiliki pola pikir ilmiah 

5. Menguasai Teknologi Informasi bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi teknologi informasi sebagaimana tututan era revolusi digital. 

6. Bersaing di Tingkat Global bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi setelah unggul, 

berkarakter, Technopreneurship, menguasai riset dan teknologi informasi diharapkan mampu 

bersaing ditingkat Nasional pada khususnya dan tingkat Global pada umumnya. 

 

A. Misi 

Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki Misi sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang 

pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan PG 

PAUD, pendidikan bahasa Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Manajemen, Akuntasi, 

Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan PG PAUD, pendidikan bahasa 

Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem 

Informasi dan Teknologi Informasi. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan PG PAUD, pendidikan bahasa Inggris, Pendidikan Anak 



Usia Dini (PAUD), Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi 

Informasi. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) untuk memberikan pelayanan yang prima. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 

6. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang Pendidikan ekonomi, pendidikan 

PG PAUD, pendidikan bahasa Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Manajemen, 

Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

  

B. TUJUAN  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Panca Sakti Bekasi  adalah : 

1. Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang pendidikan 

dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak 

usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi 

dan Teknologi Informasi. 

2. Terlaksananya penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 



4. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) dalam memberikan pelayanan. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pendidikan dan 

pembelajaran. 

6. Terjalinya kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya 

manusia (lulusan) yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. 

 

Metafora dan Roadmap 

Guna  memperjelas  Visi  jangka  panjang  Universitas Panca Sakti Bekasi,  dirumuskan Metafora  atau  

gambaran  kondisi  fisik  Universitas Panca Sakti Bekasi  pada  tahun  2044. Gambaran   kondisi   tersebut   

dirumuskan   dengan   menggunakan   pendekatan Benchmarking atau Best  Practices.  Benchmarking yang  

digunakan  acuan  adalah  tiga Entrepreneurial University yang berhasil di dunia, yaitu Stanford University 

dan MIT di Amerika Serikat serta Tsinghua University di China. Sebagai Entrepreneurial   University,   

Stanford   menginisiasi   kelahiran perusahaan–perusahaan  awal  di  Silicon  Valley  dan  berhasil  

mewujudkan kawasan  ini  menjadi  pusat  pertumbuhan  ekonomi  Amerika  Serikat  dan  dunia sampai  

saat  ini.   

Mewujudkan sebuah Universitas yang menghasilkan lulusan Unggul, Berkarakter, technopreneurship, 

Menguasai Riset dan Teknologi Informasi tentu tidak  mudah  dan  membutuhkan  waktu.  Berdasarkan  

telaah  atas  buku  The Challenge of Establishing World Class Universities (Jamil Salmi, 2009), The Road 

to  Academic  Excellence–The  Making  of  World  Class  Research  Universities (Altbatch & Salmi, 2011) 

dan How Universities Promote Economic Growth (Jusuf& Nabeshima, 2007) tahapan menuju The 

Excellent, Character, Entrepreneur, Mastering Research and Information Technology with global 

competitiveness Institute dapat dilakukan melalui  tahapan The Excellent, and Character Institute, The 

Mastering Research and Information Technology Institute, dan The Entrepreneurial and Global University. 



Berdasarkan   tiga   tahapan   tersebut   dirumuskan Roadmap Universitas Panca Sakti Bekasi menuju Visi 

sebagai The Excellent, Character, Technopreneurship, Mastering Research and Information Technology 

with global competitiveness Institute di 25 tahun yang  akan  datang.  Roadmap  terbagi  dalam  5  tahapan  

sesuai  dengan  periode perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Panca Sakti Bekasi selama 5 

tahun dan dimulai pada tahun 2019 sebagai awal terbentuknya Universitas Panca Sakti Bekasi. 

Gambar berikut menunjukan Roadmap Universitas Panca Sakti Bekasi menuju Visi 2044 sebagai The 

Excellent, Character, Technopreneurship, Mastering Research and Information Technology with global 

competitiveness Institute. 

 

Gambar 

Roadmap Universitas Panca Sakti Bekasi Menuju The Excellent, Character, Technopreneurship, Mastering 

Research and Information Technology with global competitiveness University 2044. 
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BAB II 

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

 

Bab   ini   menjelaskan   mengenai   pengembangan   kelembagaan   Universitas Panca Sakti Bekasi sampai 

dengan tahun 2044. Bab ini dimulai dengan gambaran kondisi (metafora) kelembagaan Universitas Panca 

Sakti Bekasi pada tahun 2044 yang akan dicapai secara   gradual   berdasarkan   pencapaian-pencapaian   5   

tahunan   dari   RENIP Universitas Panca Sakti Bekasi  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar di  bab  

sebelumnya. Setelah itu, bab ini juga membahas bagaimana strategi pengembangan, program utama   

pengembangan,   dan   indikator-indikator   serta   target-target   utama pengembangan kelembagaan 

Universitas Panca Sakti Bekasi sampai dengan tahun 2044. 

 

Metafora (Gambaran Kondisi Kelembagaan 2044)  

Berdasarkan  Gambar buku  RENIP  ini  telah  dijabarkan  bagaimana roadmap yang ditempuh oleh 

Universitas Panca Sakti Bekasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun  2044.  Pada  dasarnya, roadmap 

tersebut  terbagi  menjadi  tiga  tahapan besar, yaitu: Excellent and Character University (2019-2029), 

Research and IT Competency  University (2030-2039), dan Technopreneurial University (2040-2044). Pada 

setiap tahapan besar tersebut akan diakhiri dengan pencapaian pada tingkat global dengan indikator-

indikator utama yang dapat disetarakan dengan universitas-universitas dunia yang menjadi benchmark. 

Tahap awal Universitas Panca Sakti Bekasi adalah menjadi Excellent and Character University. 

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Panca Sakti Bekasi harus memiliki standar academic excellence yang 

sama dengan universitas dunia. Hal ini harus dibuktikan  dengan  pencapaian  akreditasi  nasional  untuk  

prodi,  fakultas,  maupun  institusi.  Selain  skala  yang mumpuni (student body), ciri khas dari Universitas 



Panca Sakti Bekasi (ICT knowledge and applications) harus sudah menjadi pembeda terhadap universitas 

lainnya. Tahap awal ini menjadi dasar bagi pencapaian tahapan kedua. Tahap  besar  kedua  adalah Research 

IT University yaitu  sejak  tahun  2019 sampai dengan tahun 2029. Tahap ini ditandai dengan kontribusi 

penelitian yang memperkaya body-of-knowledge sudah  menonjol  dalam  konteks  kuantitatif (number of 

publications) maupun kualitatif (citations index). Research institute harus  diperlihatkan  dengan  fokus  

yang  jelas  terhadap  riset  dasar  dan  aplikasi yang   menjadi   andalan   Universitas Panca Sakti Bekasi.   

Infrastruktur   kelembagaan   yang mendukung  munculnya intelectual  property (IP)  bagi  Universitas 

Panca Sakti Bekasi  harus menjadi  prioritas,  misalnya:  pusat-pusat  penelitian  (centers)  yang  multi-

disiplin dan  didukung  oleh  akademia  yang  mumpuni,  jumlah grant yang  memadai, distinguished  world-

class  conferences, reputable  international  partners,  pusat pengembangan HAKI, dll. Hasil dari tahapan 

kedua ini adalah sumbangan hasil penelitian   yang   harus   menjadi   jawaban   terhadap   masalah-masalah   

lokal, nasional, maupun global. Dengan demikian, keberadaan Universitas Panca Sakti Bekasi dan produk-

produk  hasil  penelitiannya  betul-betul  dirasakan  oleh  komunitas  yang dituju, industri, masyarakat 

sekitar, maupun oleh pemerintah (lokal dan pusat). Universitas Panca Sakti Bekasi  di  2044  adalah The 

Excellent, Character, Technopreneurship, Mastering Research and Information Technology with global 

competitiveness University. Pada kondisi ini,  Universitas Panca Sakti Bekasi adalah Universitas yang 

menyediakan banyak  peluang,  praktik,  budaya,  dan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  secara aktif  

mendorong  dan  merangkul  jiwa  wirausaha  mahasiswa  dan  alumni.  Pada kondisi  ini  juga,  Universitas 

Panca Sakti Bekasi  menempatkan technopreneurship, kompetensi Riset dan Teknologi Informasi sebagai  

bagian yang  tak  terpisahkan  dari  suatu  proses  pendidikan.  Sementara  itu,  kata  global mengacu pada 

dampak ekonomi dan perkembangan revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0. 

 

 

 



Strategi Pengembangan Kelembagaan 

Strategi   pengembangan   kelembagaan   yang   dilakukan   adalah   secara gradual dengan  pendekatan  

baik Top-Down maupun Bottom-Up. Gradual dalam  arti  disesuaikan  dengan  tahapannya; top-down dalam  

artian  inisiasi kegiatan dari manajer puncak (Rektor + Yayasan) dalam bentuk pembangunan infrastruktur  

dan  kelembagaan;  sedangkan bottom-up dalam  artian  kegiatan bergerak dari grass root (mahasiswa dan 

alumni) berupa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan setiap tahapan. Dilihat dari perkembangannya, 

terlihat bahwa Universitas Panca Sakti Bekasi sampai tahun 2044 akan mengalami tiga tahapan besar dari 

mulai Excellent and Character University (2019-2029), Research and IT Competency  University (2030-

2039), dan Technopreneurship University (2040-2044).  Ketiga  tahapan  ini  tentunya tidak  mudah  untuk  

dicapai  dan  terdapat  fokus  yang  berbeda  untuk  setiap tahapannya.  Misalnya Excellent and Character 

University dapat  memberikan value yang  besar ketika suatu universitas mencapai suatu skala ekonomi 

tertentu karena mayoritas biaya  akan  ditutupi  oleh tuition  fee yang  datang  dari  mahasiswa.  Akan  tetapi 

kebutuhan akan sumberdaya akan sangat besar dalam bentuk jumlah dosen yang sangat besar, kebutuhan 

infrastruktur yang harus terus dibangun, skala sistem  IT  yang  sangat  besar,  dan lain-lain.  Di sisi lain, 

Research University tidak menuntut skala ekonomi yang besar melainkan menuntut kedalaman knowledge. 

Jadi   sumberdaya   yang   dipentingkan   adalah   pada   sisi   kualitasnya   bukan kuantitasnya.   Sebagai   

konsekuensinya,   biaya   pendidikan   tidak   akan   dapat dipenuhi  hanya  dari tuition fee,  namun  harus  

dipenuhi  oleh  biaya-biaya  riset yang datangnya dari industri atau pemerintah atau pihak ketiga lainnya. 

Tuntutan  akan  berkembang  lagi  pada  konteks Technopreneurship University yang lebih menonjolkan 

kesatuan dari tiga proses penting, yaitu: pengembangan ide,   pematangan   ide,   dan   komersialisasi   ide.   

Seluruh   sumberdaya   akan difokuskan   untuk   menyukseskan   ketiga   proses   tersebut.  

Transisi dari satu model Universitas  ke model berikutnya bukan suatu yang mudah,   namun   juga   bukan   

suatu   yang   mustahil.   Blenker   et   al.   (2006) menyatakan  bahwa  transisi  menuju The Excellent, 

Character, Entrepreneur, Mastering Research and Information Technology with global competitiveness 



University bukan  berarti menjadikan Universitas tersebut menjadi kurang berorientasi terhadap penelitian, 

melainkan   aktifitas-aktifitas   penelitian   dan   pendididikan   menjadi   modal universitas untuk 

mendapatkan keuntungan dari aktifitas-aktifitas tersebut melalui kerjasama   proyek   dengan   komunitas   

bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENGEMBANGAN AKADEMIK 

 

Berdasarkan  rumusan  Visi,  Misi  dan  Tujuan  Universitas Panca Sakti Bekasi  di  tahun 2044  dapat  

diturunkan  rumusan  misi  dan  tujuan  pengembangan  akademik adalah sebagai berikut: 

Visi  

"Memberikan Layanan Akademik yang Prima Guna Mewujudkan lulusan yang Unggul, 

Berkarakter, technopreneurship, Menguasai Riset dan Teknologi Informasi untuk Bersaing global 

pada Tahun 2044” 

 

Visi di atas memiliki makna: 

Unggul memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki kelebihan 

disemua bidang dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi lainnya 

Berkarakter memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki akhlak dan 

budiperkerti mulia, berbudaya lingkungan yang mencerminkan pendidik dan tenaga pendidikan 

yang professional. 

Technopreneurship memiliki makna bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi tidak bergantung pada lapangan kerja yang ada akan tetapi 

mampu menciptakan lapangan kerja.   

Menguasai Riset memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi untuk meneliti dan memiliki pola pikir ilmiah 

Menguasai Teknologi Informasi bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi teknologi informasi sebagaimana tututan era revolusi digital. 



Bersaing di Tingkat Nasional bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi setelah unggul, 

berkarakter, memiliki Entrepreneurship, menguasai riset dan teknologi informasi diharapkan 

mampu bersaing ditingkat Jawa Barat pada khususnya dan tingkat Nasional pada umumnya. 

 

C. Misi 

Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki Misi sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang 

pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru 

pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, 

Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) untuk memberikan pelayanan yang prima. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 

6. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang Pendidikan ekonomi, pendidikan 



guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik 

Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

  

D. TUJUAN  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Panca Sakti Bekasi  adalah : 

1. Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang pendidikan 

dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak 

usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi 

dan Teknologi Informasi. 

2. Terlaksananya penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

4. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) dalam memberikan pelayanan. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pendidikan dan 

pembelajaran. 

6. Terjalinnya kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber 

daya manusia (lulusan) yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. 

 



BAB IV 

PENGEMBANGAN PENELITIAN 

Berdasarkan  rumusan  Visi,  Misi  dan  Tujuan  Universitas Panca Sakti Bekasi  di  tahun 2044  dapat  

diturunkan  rumusan  misi  dan  tujuan  pengembangan  penelitian adalah sebagai berikut: 

Visi  

"Menjadi Lembaga Penelitian yang Mewujudkan Lulusan yang Unggul, Berkarakter, 

Technopreneurship, Menguasai Riset dan Teknologi Informasi untuk Bersaing di Tingkat Nasional 

pada Tahun 2044” 

 

Visi di atas memiliki makna: 

Unggul memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki kelebihan 

disemua bidang dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi lainnya 

Berkarakter memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki akhlak dan 

budiperkerti mulia, berbudaya lingkungan yang mencerminkan pendidik dan tenaga pendidikan 

yang professional. 

Technopreneurship memiliki makna bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi tidak bergantung pada lapangan kerja yang ada akan tetapi 

mampu menciptakan lapangan kerja.   

Menguasai Riset memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi untuk meneliti dan memiliki pola pikir ilmiah 

Menguasai Teknologi Informasi bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi teknologi informasi sebagaimana tututan era revolusi digital. 



Bersaing di Tingkat Nasional bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi setelah unggul, 

berkarakter, memiliki Entrepreneurship, menguasai riset dan teknologi informasi diharapkan 

mampu bersaing ditingkat Jawa Barat pada khususnya dan tingkat Nasional pada umumnya. 

 

E. Misi 

Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki Misi sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang 

pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru 

pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, 

Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) untuk memberikan pelayanan yang prima. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 

6. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang Pendidikan ekonomi, pendidikan 



guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik 

Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

  

F. TUJUAN  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Panca Sakti Bekasi  adalah : 

1. Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang pendidikan 

dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak 

usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi 

dan Teknologi Informasi. 

2. Terlaksananya penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

4. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) dalam memberikan pelayanan. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pendidikan dan 

pembelajaran. 

6. Terjalinnya kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber 

daya manusia (lulusan) yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. 

 



BAB V 

PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

Berdasarkan  rumusan  Visi,  Misi  dan  Tujuan  Universitas Panca Sakti Bekasi  di  tahun 2044  dapat  

diturunkan  rumusan  misi  dan  tujuan  pengembangan  pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut: 

Visi  

"Menjadi lembaga pengabdian masyarakat yang mewujudkan lulusan yang Unggul, Berkarakter, 

Entrepreneurship, Menguasai Riset dan Teknologi Informasi untuk Bersaing di Tingkat Nasional 

pada Tahun 2044” 

 

Visi di atas memiliki makna: 

Unggul memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki kelebihan 

disemua bidang dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi lainnya 

Berkarakter memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki akhlak dan 

budiperkerti mulia, berbudaya lingkungan yang mencerminkan pendidik dan tenaga pendidikan 

yang professional. 

Technopreneurship memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi tidak 

bergantung pada lapangan kerja yang ada akan tetapi mampu menciptakan lapangan kerja.   

Menguasai Riset memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi untuk meneliti dan memiliki pola pikir ilmiah 

Menguasai Teknologi Informasi bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki 

kompetensi teknologi informasi sebagaimana tututan era revolusi digital. 



Bersaing di Tingkat Nasional bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi setelah unggul, 

berkarakter, memiliki Entrepreneurship, menguasai riset dan teknologi informasi diharapkan 

mampu bersaing ditingkat Jawa Barat pada khususnya dan tingkat Nasional pada umumnya. 

 

 

 

 

G. Misi 

Universitas Panca Sakti Bekasi memiliki Misi sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang 

pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru 

pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, 

Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) untuk memberikan pelayanan yang prima. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 



6. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di bidang Pendidikan ekonomi, pendidikan 

guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik 

Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

  

H. TUJUAN  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Panca Sakti Bekasi  adalah : 

1. Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang pendidikan 

dan manajemen bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak 

usia dini, pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi 

dan Teknologi Informasi. 

2. Terlaksananya penelitian terapan yang menunjang pengembangan pendidikan dan manajemen 

bisnis, khususnya di bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, 

pendidikan bahasa Inggris, Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram 

dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang pendidikan dan manajemen bisnis, khususnya di 

bidang pendidikan ekonomi, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa Inggris, 

Manajemen, Akuntasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. 

4. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga 

kependidikan (karyawan) dalam memberikan pelayanan. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pendidikan dan 

pembelajaran. 



6. Terjalinnya kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber 

daya manusia (lulusan) yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. 



 

 
 

 

KEPUTUSAN  

REKTOR UNIVERSITAS  PANCA SAKTI BEKASI 

NO: 010.b/KPTS/REK/PSUB/VII/2020 

TENTANG 

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 

UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI  

  

REKTOR UNIVERSITAS  PANCA SAKTI BEKASI 

 

Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang 

menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, technopreneurship, menguasai 

teknologi informasi untuk bersaing, maka perlu disusun rencana induk 

pengembangan Universitas Panca Sakti Bekasi; 

2. bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Panca Sakti Bekasi harus 

sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Yayasan; 

3. bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Panca Sakti Bekasi 

tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Panca Sakti 

Bekasi; 

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi;  

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

5. Statuta Universitas Panca Sakti Bekasi. 

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nomor 0164/KPTS/YPSB/VI/2020; 

2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nomor 0165/KPTS/YPSB/VI/2020; 

3. Berita Acara Rapat Pimpinan Universitas Panca Sakti Bekasi 20 Juni 2020.  

   

  MEMUTUSKAN 

   

Menetapkan : KEPUTUSAN  REKTOR UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI 

TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)  UNIVERSITAS 

PANCA SAKTI BEKASI. 

Pertama : Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Panca Sakti Bekasi yang tertuang 

dalam SK ini merupakan panduan rencana strategid Universitas Panca Sakti Bekasi. 

Kedua : Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Panca Sakti Bekasi ini menjadi 

acuan utama dakam pembuatan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana 

Operasional Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit di Lingkungan 

Universitas Panca Sakti Bekasi. 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari 

terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ditetapkan di : Bekasi 

Pada tanggal  : 28 Juli 2020 

Rektor, 

 

 

 

Zaharuddin, S.E.,M.M.,Ph.D. 
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