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Unila semakin mantap meningkatkan
kualitas tridarma perguruan tinggi dan
prestasi dalam rangka mengujudkan
visinya

“MENJADI PERGURUAN TINGGI
SEPULUH TERBAIK DI INDONESIA PADA”

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P
Rektor
Universitas Lampung (Unila) semakin maju dan berkembang
seiring dengan perkembangan zaman. Sejak didirikan pada 1964,Unila
telah mengalami berbagai proses perubahan eksternal dan internal.
Peruban-perubahan ini membawa Unila pada perolehan prestasi tingkat
nasional, regional dan internasional yang semakin mengukuhkan
posisinya sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia .
Saat ini Unila memiliki 8 Fakultas ( Fakultas Hukum, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan, Fakultas
Teknik, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Fakultas Matematika dan
llmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran ) satu Pascasarjana, dan
109 program studi, ( 5 program doktor, 35 program master, 57 program
sarjana, 1 program profesi, dan 12 diploma ). Berbekal armada dosen
berjumlah 1.158 orang dan mahasiswa lebih dari 25ribu orang, Unila
semakin mantap meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi dan
prestasi dalam rangka mengujudkan visinya menjadi perguruan tinggi
sepuluh terbaik di Indonesia pada tahun 2025.
Buku Proﬁl Universitas Lampung Tahun 2018 diterbikan untuk
menghadirkan mengenai perkembangan informasi terkini mengenai
Unila. Bagi kalangan eksternal, Buku Proﬁl ini diharapkan menjadi
sarana untuk mengenal Unila lebih baik, khususnya dalam
pengembangan ilmu pengetahun dan teknologi, serta pembangunan
bangsa, dan negara. Buku ini juga ditujukan sebagai bahan untuk
menyampaikan informasi agar dapat mengenal Unila lebih dekat bagi
kalangan pemeritahan, swasta dan masyarakat umum.
Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada tim
penyusun dan pihak lain yang turut berperan dalam menyelesaikan Buku
Proﬁl Unila ini. Selamat datang bagi mereka yang bergabung dengan
civitas akademika Unila dan bagi meraka yang mempertimbangkan
untuk menjadi bagian dari Unila. Mari iringi langkah kita dengan sedikit
senyuman, dan penuhi hari-hari dengan kebaikan. Mari berkarya dan
berinovasi untuk bangsa.
Bandar Lampung, Juli 2019
Rektor,

Prof.Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P
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VISI
MISI
TUJUAN

VISI
” PADA TAHUN 2025 UNILA MENJADI PERGURUAN
TINGGI SEPULUH TERBAIK DI INDONESIA.

MISI

1

Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi
yang berkualitas dan relevan

2

Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang
baik (good university governance)

3

Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan
tinggi

4

Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri.

TUJUAN
1

a.Menghasilkan lulusan yang bermutu dan
berdaya saing tinggi yang cepat diserap
pasar tenaga kerja dan mampu menciptakan
lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain;
b.Menghasilkan ipteks unggulan/baru yang
terpublikasikan pada jurnal-jurnal
terakreditasi di dalam dan luar negeri serta
diperolehnya HaKI untuk ipteks baru
tersebut;
c.Meningkatkan daya saing dan
kesejahteraan masyarakat dengan
melakukan pengabdian kepada masyarakat
yang bermutu dan inovatif serta berbasis
ipteks ungggulan/baru;

2

2

Meningkatkan manajemen
organisasi dalam bidang akademik,
keuangan, dan sumber daya
manusia menuju tata kelola yang
baik;

3

Meningkatkan aksesibilitas bagi
seluruh lapisan masyarakat untuk
memperoleh pelayanan pendidikan
tinggi di unila

4

Meningkatkan kerja sama dengan
pemerintah pusat, provinsi,
kebupaten/kota, dunia usaha,
lembaga swadaya masyarakat
(LSM), dan pemangku kepentingan
lainnya; baik dalam maupun luar
negeri.
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Lokasi Unila
Universitas Lampung terletak di Bandar Lampung, ibukota Provinsi Lampung.Provinsi di ujung
selatan Sumatera dan berseberangan langsung dengan Pulau Jawa ini, telah menjadi salah satu
tujuan utama untuk program transmigrasi pemerintah sejak tahun 1950 . Program transmigrasi
pemerintah dan migrasi lainnya dari berbagai daerah lain telah memberikan kontribusi terhadap
pembentukan masyarakat multikultural di Lampung .
Di sini , pertanian tropis telah menghasilkan
komoditas penting dan menarik bagi dunia
sepertilada hitam , kopi, tebu , singkong , dan
kakao . Keunikan dari hutan tropis terletak pada
keberadaan Taman Bukit Barisan Selatan, yang
telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu
warisan dunia dan Taman Nasional Way
Kambas, yang melestarikan gajah di habitat
alaminya. Repong (hutan) Damar dengan hasil
getah damar di daerah hutanbagian barat
provinsi Lampung juga menjadi komoditas
menarik.

Lada

Kakao

g

Singkon

Kopi
Tebu

Posisi yang berada di ujung selatan, berbatas
langsung dengan perairan di sisi barat, selatan
dan timur Sumatera, dan dengan topograﬁ
berbentuk tanjung dan teluk, membuat
Lampung memiliki banyak pulau dan pantai
yang indah dan alami. Di bagian barat provinsi
Lampung, Bukit Barisan memanjang dari utara
sampai selatan, berbatasan langsung Samudra
Hindia. Inilah propinsi yang “bersandar di
bukit, memandang luasnya samudra”.
Lampung, yang berada di jalur aktif deretan
gunung berapi dunia (Ring of Fire) menjadi
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bagian catatan sejarah letusan Gunung Krakatau
kuno tahun 1883, letusan yang menghancurkan
diri sendiri itu menyisakan sisa gunung aktif
yang sekarang disebut sebagai " Anak Krakatau "
dan beberapa pulau disekitarnya. Sumber daya
kekayaan alam ini menjadi bagian penting
konservasi alam untuk penelitian dan pariwisata
di sini. Kombinasi keragaman budaya yang unik
, keramahan penduduknya dan lokasi-lokasi
strategis, menawarkan wisata alam dan budaya
yang menarik . Prinsip hidup masyarakat
lampung yang terbuka terhadap pendatang
(Nemui Nyimah) menjadi menarik orang untuk
datang ke provinsi ini, baik untuk belajar ,
melakukan penelitian atau menikmati liburan.
Selain itu lokasi yang strategis Provinsi
Lampung telah membuat provinsi ini sebagai
pintu gerbang Pulau Sumatera - Jawa. Kondisi
ini juga telah memberikan kontribusi terhadap
keberagaman di Universitas Lampung.

Universitas Lampung (Unila) merupakan bagian sitem pendidikan tinggi yang bersama-sama
komponen bangsa Indonesia lainnya berupaya meningkatkan daya saing bangsa ini menuju
peradaban yang mulia dengan masyarakat yang harmoni dan berkemakmuran. Sebagai Universitas
yang terletak di salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki dinamika pembangunan yang
dinamis, Unila telah memberikan sumbangsih hasil kepakaran ilmu pengetahuan dan layanan
akademik yang berguna bagi pembangunan bangsa. Unila senantiasa meningkatkan kiprahnya
melalui komitmen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak positif secara
langsung baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kiprah tersebut juga dibangun
melalui kerjasama yang berkesinambungan dengan mitra pemerintah, swasta, individu, dan
organisasi baik di dalam maupun luar negeri.

Sebagai perguruan tinggi, Unila
menyelenggarakan berbagai program
pendiddikan yang meliputi diploma, Sarjana
strata 1 (S1), magister (S2), doktor (S3) dan
profesi pada berbagai bidang (Akuntansi,
Notariat, dan Dokter). Saat ini Unila memiliki 8
fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas
Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Fakultas
Pertanian, Fakultas Tehnik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengatahuan Alam, serta Fakultas
Kedokteran. Di delapan fakultas itu tersebar 3
program studi doktor,29 program studi
pascasarjana ( S2 ) , 45 program studi sarjana (
S1 ) , dan 26 program studi non - gelar (D3 dan
D2 ) .
Di dukung 86 Laboratorium yang tersebar di
berbagai fakultas, universitas ini memiliki
kampus terpadu di lahan seluas 63,5 hektar di
sebelah Utara kota Bandar Lampung . Fasilitas
ﬁsik terdiri dari bangunan administrasi 15.157
m2 , ruang kelas 17.977 m2; laboratorium /
workshop / studio 15.047 m2; ruang staf
pengajar 8.172 m2 , dan perpustakaan 5.692 m2 .

berbagai daerah di Indonesia. Keragaman ini
telah berkembang di universitas.Universitas
Lampung mempersiapkan mahasiswanya untuk
menjadi warga Negara dan profesional yang
berbudaya dan bertanggung jawab. Dengan
demikian , Unila menyambut individu dari latar
belakang sosial ekonomi , budaya dan agama
yang berbeda di seluruh negeri untuk membuat
universitas ini sebagai"rumah belajar mereka " .
Selain itu, pentingnya mendalam memahami
keanekaragaman sumber daya alam yang
melimpah di provinsi ini telah menarik para
peneliti dari bagian lain dari dunia untuk
mengunjungi provinsi dan untuk mempelajari
keuntungan dari sumber daya bagi masyarakat
lokal, nasional , dan internasional .
Para dosen dari Universitas Lampung telah
menjalankan berbagai program bekerjasama
dengan universitas terkemuka negara lain
untuk melakukan penelitian di berbagai bidang
guna mengeksplorasi hubungan antara sumber
daya lokal dan kepentingan dunia . Dinamika
sosial, politik, dan budaya di propinsi Lampung
yang senantiasa bergerak aktif juga menjadi
bagian penting bagi riset-riset menarik bidang
sosial, budaya, dan humaniora.

Staf akademik dan non - akademik serta
mahasiswa di universitas ini berasal dari

5

Sejarah Unila
1959
Usaha untuk mendirikan perguruan tinggi di
Keresidenan Lampung timbul dari dua panitia
yang lahir tahun 1959, yaitu panitia pendirian
dan perluasan sekolah lanjutan (P3SL) di
Tanjung Karang, yang diketuai oleh Zainal
Abidin Pagar Alam dansekretarisnya Tjan Djiit
Soe: dan Panitia Persiapan Pembentukan
Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL)
yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 20
Agustus 1959 dengan Ketua Nadirsjah Zaini,
M.A. dan Sekretaris Hilman Hadikusuma.
1960
Tanggal 19 Juli 1960 Sekretariat Fakultas
Ekonomi Hukum Sosial (FEHS) Lampung
Dibuka di aula gedung sekolah bekas Hak Haw
di jalan Hasanudin No.34 Teluk Betung oleh
tiga Mahasiswa yang mewakili P3SLF, yaitu
Hilman Hadikusuma, Alhusniduki Hamim, dan
Abdoel Moeis Radja Hukum. Pada tanggal 7
September 1960 setelah diadakan pertemuan
antara P3SLF dan P3YPTL, maka kedua panitia
tersebut dilebur menjadi satu Yayasan dengan
nama Yayasan Pembina Perguruan Tinggi
Lampung (YPPLT) dengan akte Wakil Notaris
M.M Efendi Nomor 24 tanggal 23 November
1960, yang bertugas membina Fakultas yang
baru didirikan tersebut dan mengusahakan
perubahan statusnya menjadi negeri.
1965
Harapan masyarakat Lampung untuk memiliki
sebuah Universitas negeri yang berdiri sendiri
dapat terkabul dengan diterbitkannya surat
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan (PTIP) nomor 195 tahun 1965
yang menyatakan bahwa sejak tanggal 23
September 1965 berdiri Universitas Lampung
(Unila), yang saat itu memiliki dua Fakultas
yaitu Fakultas Hukum danEkonomi. Kusno
Danupoyo yang pada saat itu sebagai
Gubernur/KDH Propinsi Lampung diangkat
sebagai pejabat Ketua Presedium Universitas

6

Lampung.
1966
Kusno Danupoyo digantikan oleh Gubernur
yang menggantikanya, yaitu Hi. Zainal Abidin
Pagar Alam. Kemudian dikukuhkan melalui
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
73 tahun 1966 tentang pendirian Universitas
Lampung.
1968
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila
resmi didirikan, setelah sebelumnya merupakan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
Jakarta Cabang Tanjung Karang.
1973
Fakultas Pertanian resmi berdiri sejak tanggal
16 Maret 1973.
1986
Dibuka Program Studi (PS) Sosiologi dan PS
Ilmu Pemerintahan di Fakultas Hukum yang
merupakan Persiapan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik (Persiapan FISIP).

Dengan demikian, saat ini Unila memiliki 8 fakultas,
yaitu :
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Fakultas Pertanian
5. Fakultas Teknik
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
8. Fakultas Kedokteran
Pada awalnya, Unila berada di 3 lokasi, yaitu Jalan Hasanudin Nomor 34; kompleks jalan Jendral
SupraptoNomor 61 Tanjung Karang; dan kompleks Jalan Sorong Cimeng Teluk Betung.Sejak
Tahun 1973/1974 telah dibuka kampus Unila di Gedongmeneng dan saat ini semua fakultas berada
di dalam kampus tersebut.

Antara tahun 1960 sampai 1965, Unila dipimpin oleh seorang Koordinator. Sejak tanggal 25
Desember 1965 sampai dengan 28 Mei 1973, Unila dipimpin oleh satu presidium yang diketuai
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung. Sejak Mei 1973 sampai sekarang, Unila
dipimpin oleh seorang Rektor, secara berurut adalah sebagai berikut :

1. Kusno Danupoyo (1960-1965)
2. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam (1965-1973)
3. Prof. Dr. Ir. Hi. Sitanala Arsyad ( 1973-1981 )
4. Prof. Dr. R. Margono Slamet ( 1981-1990 )
5. Hi.Alhusniduki Hamim S.E. M.S.c ( 1990-1998 )
6. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.S.c ( 1998-2006)
7. Prof. Dr. Sugeng P. Harianto, M.S. (2006-2015)
8. Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P (2015-2019)
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PENGELOLA
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Prof. Dr. Ir.Hasriadi Mat Akin, M.P.
REKTOR

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.
WAKIL REKTOR BIDANG UMUM
DAN KEUANGAN

Prof. Dr. Karomani, M.Si.

Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc.

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN
ALUMNI

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,KERJAMA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI
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STUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS LAMPUNG
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Ketua :
Prof. Dr. Heryandi,
S.H., M.S.

Sekretaris :
M. Basri, S.Pd., M.Pd.

SENAT
UNIVERSITAS LAMPUNG
Sebagai lembaga normatif dan perwakilan tertinggi
dalam struktur organisasi Unila. Senat Universitas
bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan
akademik di Unila.Senat Universitas diketuai oleh ketua
Senat Unila. Keanggotaanya terdiri atas (a) Rektor; (b)
Para Pembantu Rektor; ( c ) Para Dekan, dan Direktur
Pascasarjana; (d) Para dosen dan wakil fakultas (empat
orang tiap fakultas)

ANGGOTA
Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.
Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.
Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.S.
Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D.
Dr. Syarief Makhya, M.Si.
Drs. Suratman, M.Sc.
Dr. Dyah Wulan SRW, S.KM., M.Kes.
Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.
Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si.
Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
Dr. M. Fakih, S.H., M.Hum.
Yulia Neta, S.H., M.H.
Prof. Drs. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si.
Dr. Abdurrahman, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
Prof. Dr. Ir. Kukuh Setiawan, M.Sc.
Dr. Ir. Dwi Hapsoro, M.Sc.

Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.
Prof. Dr. A. Saudi Samosir, S.T., M.T.
Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
Dr. Muh Sarkowi, S.Si., M.Si.
Dr. Eng., Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Prof. Dr. Yulianto, M.S.
Dr. Hartoyo, M.Si.
Dr. Dedy Hermawan, M.Si.
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.
Prof. Suharso, Ph.D.
Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D.
Dr. Eng. Heri Satria, M.Si.
Dr. Bambang Irawan, M.Sc.
Dr. dr. Susianti, S.Ked., M.Sc.
dr. Rodiani, M.Sc., Sp.OG.
dr. Dwi Indria Anggraini, M.Sc., Sp.KK.
dr. Rizki Hanriko, Sp.PA.
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DEWAN
PERTIMBANGAN
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SATUAN PENGENDALIAN
INTERNAL
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan
Pengawasan Intern di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional, maka
Universitas Lampung sebagai salah satu Unit
Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
membentuk Satuan Pengendalian Internal
Universitas Lampung (SPI UNILA).
Tujuan dibentuknya Satuan Pengendalian
Internal Unila sesuai dengan pengertian pada

V
I
S
I

M
I
S
I

Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 1
ayat (1) adalah untuk melaksanakan proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
yang bertujuan untuk mengendalikan
kegiatan, mengamankan harta dan aset,
terselenggaranya laporan keuangan yang
baik, meningkatkan efektivitas dan eﬁsiensi,
dan mendeteksi secara dini terjadinya
penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga terbentuk Good University
Governance.

Menjadi Satuan Pengawas Internal yang memiliki integritas, dedikasi, independen,
profesionalisme tinggi, dan memberikan kontribusi bagi pimpinan universitas menuju
terwujudnya Universitas Lampung menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di
Indonesia.

1.Melaksanakan pemeriksaan/audit (kinerja dan tujuan tertentu) terhadap
seluruh unit kerja dalam bidang non akademik di Universitas Lampung.
2.Melaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap seluruh unit kerja dalam bidang non akademik di Universitas
Lampung.
3.Membantu pimpinan universitas untuk mendapatkan penilaian objektif dan
akuntabel atas pelaksanaan kegiatan non akademik masing-masing unit kerja di
lingkungan Universitas Lampung.
4.Menjadi mitra strategis bagi unit kerja di lingkungan Universitas Lampung
dalam rangka menuju terwujudnya Universitas Lampung menjadi Perguruan
Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.
5.Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SPI Universitas Lampung.
Memperluas jaringan kerjasama di bidang Audit dengan lembaga diluar

13

TUJUAN
1.Mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, dan
kebijakan yang berlaku di Universitas Lampung.
2.Membantu Pimpinan Universitas Lampung untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan
audit serta mengevaluasi tindak lanjut hasil audit.
3.Membantu penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas unit kerja dalam bidang
non-akademik di lingkungan Universitas Lampung.
4.Mewujudkan laporan keuangan Universitas Lampung yang akuntabel.

TUPOKSI
1.Menjalankan fungsi pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
2.Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik.
3.Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal.
4.Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor.
5.Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non
akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
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PELAKSANA ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LAMPUNG

B A
K

Biro Akademik Dan
Kemahasiswaan
Universitas Lampung

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
merupakan unsur pelaksana administrasi yang
melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unsur di
lingkungan Universitas Lampung. Berkenaan
dengan hal tersebut BAK mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan di bidang akademik
dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni
dengan fungsi terhadap : pelaksanakan layanan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat; pelaksanaan evaluasi pendidikan, ;
pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;
pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat
dan kesejahteraan mahasiswa; pelaksanaan
penyusunan data dan statistik alumni serta
urusan alumni lainnya.

beasiswa, (f) jumlah mahasiswa putus studi
(drop out) dan undur diri, (g) masa studi
mahasiswa, (h) IPK lulusan, (h) kemampuan
berbahasa Inggris lulusan, dan masa tunggu
berkarya lulusan. Selain itu, evaluasi kinerja
ekstrakurikuler dilakukan terhadap jumlah
medali lomba minat/bakat, jumlah judul
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang
dimenangi oleh mahasiswa Unila.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat
dibedakan menjadi kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler
dilakukan terhadap: (a) keketatan masuk Unila,
(b) calon mahasiswa baru yang telah lulus
seleksi dan mendaftar ulang, (c) jumlah
mahasiswa Unila, (d) jumlah provinsi asal
mahasiswa, (e) jumlah mahasiswa penerima
Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung didirikan berdasarkan:
1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian
Universitas Lampung;

2.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.

16

B A
K

Biro Akademik Dan
Kemahasiswaan
Universitas Lampung

Kegiatan Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan Universitas Lampung sudah
dilaksanakan semenjak berdirinya di Universitas
Lampung, pada tahun tahun 1965. Berdasarkan
Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0167/O/1995 yang
kemudian terakhir direvisi dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
sebagai unsur pelaksana di Universitas
Lampung keberadaannya tidak dapat dipisahkan
sehingga perkembangannya mengikuti
perkembangan Universitas Lampung. BAK
Sebelumnya bernama Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang
menangani tugas bidang akademik dan
kemahasiswaan.. Berdasarkan peraturan
pemerintah No 30 tahun 1990 organisasi
universitas diatur sesuai dengan jumlah
mahasiswa sehingga dikenal universitas dengan
pola dua, tiga, empat dan lima biro. Universitas
Lampung sebagai universitas dengan pola tiga
biro yaitu Biro Akademik, Kemahasiswaan,

Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI);
dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan
(BAUK). BAAKPSI sesuai dengan besarnya
beban dan tanggung jawab yang diemban
kemudian dikembangan menjadi dua biro yaitu
Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi
Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama
(BAPSIK), berdasarkan peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No 63 tahun 2008.
Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
bertugas memberikan layanan administrasi
dibidang akademik dan kemahasiswaan di
lingkungan Unila. Dalam melaksanakan tugas
tersebut BAK memiliki fungsi melaksanakan
administrasi pendidikan dan administrasi
kemahasiswaan. Tugas dan fungsi tersebut BAK
terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Akademik
dan Bagian Kemahasiswaan dimana masing
masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian.
Bagian akademik terdiri atas sub bagian
pendidikan dan evaluasi, sub bagian registrasi
dan statistik dan sub bagian sarana pendidikan,
sedangkan Bagian Kemahasiswaan terdiri atas
sub bagian Minat, Bakat dan Penalaran
Mahasiswa dan sub bagian Kesejahteraan
Mahasiswa.
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BAGIAN AKADEMIK
1 Layanan Registrasi mahasiswa baru,
dilakukan secara online dengan mengisi
biodata pada laman registrasi.unila.ac.id,
setelah melakukan registrasi mahasiswa
baru dapat mencetak Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) sementara.

November). Sehingga mahasiswa dapat
mengikuti kegiatan wisuda jika sudah
terdaftar pada Sistem Pendaftaran Wisuda.

2 Layanan Pelaksanaan Perkuliahan,
dilakukan secara online melalui Sistem
Informasi Akademik (Siakad), sistem ini
memberikan kemudahan dalam proses
perkuliahan di Universitas Lampung,
seperti penyusunan jadwal kuliah,
pengisian Kartu Rencana Studi (KRS),
pengisian nilai akhir, danpencetakan Kartu
Hasil Studi (KHS), dan Transkrip Nilai.

3 Layanan Pendaftaran Wisuda, dilakukan
secara online melalui Sistem Pendaftaran
Wisuda berdasarkan periode wisuda,
dengan jumlah periode wisuda sebanyak
enam kali dalam setahun (Periode Januari,
Periode, Maret, Periode Mei, Periode Juli,
P e r i o d e S e p t e m b e r, d a n P e r i o d e
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4 Layanan Pendaftaran Wisuda, dilakukan
secara online melalui Sistem Pendaftaran
Wisuda berdasarkan periode wisuda,
dengan jumlah periode wisuda sebanyak
enam kali dalam setahun (Periode Januari,
Periode, Maret, Periode Mei, Periode Juli,
P e r i o d e S e p t e m b e r, d a n P e r i o d e
November). Sehingga mahasiswa dapat
mengikuti kegiatan wisuda jika sudah
terdaftar pada Sistem Pendaftaran Wisuda.

Layanan yang diberikan oleh Bagian
Kemahasiswaan, Biro Akademik dan
Kemahasiswaan meliputi: (1) pengembangan
minat, bakat, penalaran, dan informasi, dan (2)
kesejahteraan (beasiswa) dan alumni.
PRESTASI & REPUTASI, itulah semboyan
atau slogan pengembangan bagian
kemahasiwaan Universtias Lampung. Seluruh
layanan dan pembiayaan yang diberikan kepada
mahasiswa di arahkan untuk mencapai prestasi
dan reputasi. Tidak ada layanan dan anggaran
yang diberikan kepada mahasiswa manakala
tidak mengarah pada perolehan prestasi/medali
dan pengembangan reputasi Universitas
Lampung.
Mahasiswa yang mempunyai minat bakat, dan
penalaran di bidang akademik, seni, keagamaan,
dan olahraga dapat mengembangkannya melalui
organisasi kelembagaan yang meliputi: 1) Badan
Eksekutif mahasiswa (BEM), 2) Dewan
Perwakilan Mahasiswan (DPM), 3) Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM).

bakat, penalaran, seni, dan agama semakin
banyak, maka Unila akan dikenal tidak hanya
tingkat nasional, tetapi juga di tingkat
internasional.
Pada tiga tahun terakhir (2017-2019) jumlah
perolehan medali pada kejuaraan tingkat
nasional maupun internasional menunjukkan
perkembangan yang signiﬁkan. Begitu juga
jumlah mahasiswa berwirausaha juga
mengalami peningkatan yang berarti. Jumlah
hibah juga meningkat, termasuk jumlah
mahasiswa yang dibina di bidang penalaran,
minat dan bakat juga selalu mengalami
perkembangan yang berarti. Jumlah Organisasi
Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tingkat
nasional maupun internasional meskipun masih
perlu ditingkatkan, akan tetapi juga sudah
menunjukkan ke arah peningkatan.
Mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik
dan ditunjang oleh prestasi di bidang non
akademik (minat, bakat, penalaran, seni, dan
agama) berpeluang besar mendapatkan beasiswa
dari berbagai instansi baik pemerintah maupun
swasta seperti beasiswa dari: 1) BRI, 2) BI, 3)
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari
Kemenrinstekdikti, 4) karya Salemba Empat
(KSE), 5) PLN, 6) Bidikmisi, 7) Aﬁrmasi Papua
dan Daaerah 3T, 8) PMPAP, 9) Pemerintah
Daerah, 10) Sampurna, 11) Djarum, dan 12)
beasiswa dari berbagai perusahaan BUMN dan
swasta dalam bentuk CSR. Selama tiga tahun
terakhir 2017-2019 persentase jumlah
mahasiswa yang menerima beasiswa selalu di
atas 20%.

Saat ini, jumlah UKM tingkat Universitas ada
sebanyak 38 UKM, sedangkan lembaga
kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang tersebar
di delapan Fakultas jumlahnya terus bertambah,
seiring dengan perkembangan Prodi/Jurusan,
minat, bakat, seni, dan penalaran mahasiswa.
Mahasiswa yang aktif di UKM sangat
berpeluang untuk mendapatkan prestasi di
bidang minat, bakat, penalaran, seni, dan agama
baik tingkat regional (provinsi), nasional,
maupun internasional. Prestasi mahasiswa inilah Informasi layanan yang ada di Biro
yang akan membawa nama besar Unila, dan akan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas
menjadi kebanggaan Unila. Manakala jumlah Lampung secara umum dapatdilihat melalui
mahasiswa yang berprestasi di bidang minat,
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REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

KEPALA BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

KEPALA BAGIAN
AKADEMIK

STAF

STAF

KEPALA BAGIAN
KEMAHASISWAAN

KEPALA SUBBAGIAN
REGISTRASI DAN
STATISTIK

STAF

STAF

KEPALA SUBBAGIAN
KESEJAHTERAAN
MAHASISWA DAN
ALUMNI

STAF

KEPALA SUBBAGIAN
MINAT,BAKAT,
PENALARAN DAN
INFORMASI
KEMAHASISWAAN

KEPALA SUBBAGIAN
EVALUASI
PENDIDIKAN

STAF

KEPALA SUBBAGIAN
SARANA
PENDIDIKAN

STAF

Gambar. Struktur Organisasi Biro Akademik dan Kemahasiswaan

20

BUK
Biro Umum dan Keuangan
Biro Umum dan Keuangan (BUK) Universitas Lampung adalah unit kerja
dibidang layanan kepegawaian, keuangan, dan umum yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung. Dalam
memberikan pelayanan BUK didukung oleh Bagian yang terdiri dari: Bagian
Kepegawaian, Bagian Keuangan, dan Bagian Hukum Tata Laksana, Barang Milik
Negara dan Umum.
Keberadaan Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung berdasarkan:
1.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian
Universitas Lampung;
2.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
3.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Statuta Universitas Lampung.

VISI
Visi yang telah ditetapkan berperan sebagai aspirasi, penuntun (road map),
sumber inspirasi dan motivasi, karakter, pilihan strategis, energi dan identitas
bagi Pimpinan, tenaga Administrasi, teknisi, dan tenaga fungsional baik PNS
dan Non PNS BUK Unila bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih baik
secara komparatif dan kompetitif, maka visi BUK Universitas Lampung yang
akan dicapai pada tahun 2025, sebagai berikut:
“Menjadi Biro yang handal dalam bidang Kepegawaian, Keuangan, HTL,
BMN, dan Umum yang mampu menunjang pencapaian Universitas Lampung
Pada Tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik Di Indonesia “
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BUK
Biro Umum dan Keuangan
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Umum dan Keuangan menetapkan misi
yang tentu diselaraskan dengan misi Universitas Lampung. Misi Biro Umum dan
Keuangan yaitu:
1.Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Manusia: tenaga
pendidik (dosen),kependidikan, teknisi dan fungsional lainnya;
2.Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana
3.Optimalisasi dan akuntabilitas anggaran;
4.Penggunaan TIK dalam setiap layanan.
Berdasarkan misi yang sudah dirumuskan, Biro Umum dan Keuangan menentukan
tujuan sebagai berikut:
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1

Mewujudkan sumber daya yang profesional;

2

Pengembangan dan Pengoptimalan sarana dan prasarana yang sesuai standar;

3

Mewujudkan efektivitas, efesien, dan akun tabilitas anggaran;

4

Mewujudkan layanan prima yang berbasis TIK.

BAGIAN KEUANGAN
Bagian Keuangan mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:
a.Pelaksanaan anggaran;
b.Pelaksanaan urusan perbendaharaan;dan
c.Pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Bagian Keuangan terdiri atas:
a.Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak; Mempunyai tugas melakukan
urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran
non penerimaan negara bukan pajak.
b.Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;dan Mempunyai tugas melakukan
urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran
penerimaan negara bukan pajak.
c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
pelaporan keuangan.

23

BAGIAN KEPEGAWAIAN
a. Subbagian Tenaga Pendidik
Biro Umum dan Keuangan Unila memberikan layanan pada tenaga pendidik (dosen) yang
naik jabatan, pangkat, golongan dilakukan bagian kepegawaian, maupun administrasi
kepegawaian lainnya.
b. Subbagian Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan pada Universitas Lampung tri dharma perguruan tinggi, jadi
keberadaannya juga sangat penting baik pada layanan pendidikan maupun non kependidikan.

BAGIAN HTLBMNU
Bagian Hukum, Tata Laksana, Barang Milik Negara dan Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan hukum, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan
dan kerumah tanggaan.Bagian Hukum, Tata Laksana, Barang Milik Negara dan Umum terdiri
atas:
a.Subbagian Hukum dan Tata Laksana.
Mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan
perundang-undangan, layanan hukum, organisasi, dan tata
laksana.
b.Subbagian Barang Milik Negara.
Mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan,
pengadaan, penyimpanan,pendistribusian, inventarisasi dan
penghapusan barang milik negara.
c.Subbagian Tata Usaha dan Protokol.
Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, keprotokolan
dan layanan pimpinan.
d.Subbagian Rumah Tangga.
Mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan.
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BPHM
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

VISI
BPHM mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan serta memberikan layanan
di bidang Perencanaan, Program, dan Anggaran Unila, serta bidang Publikasi dan
Hubungan Masyarakat. Fungsi tersebut dijalankan oleh dua bagian yaitu Bagian
Perencanaan serta Bagian informasi dan Hubungan Masyarakat yang masing-masing
terdiri atas beberapa sub bagian.

MISI
1.Melaksanakan perencanaan yang berkualitas
2.Mewujudkan Informasi yang dapat menjadi pilar Organisasi Unila.
3.Memfungsikan Kehumasan yang dapat meningkatkan Citra Unila

TUJUAN
1.Terwujudnya sistem perencanaan dan monitoring dan evaluasi serta
akuntabilitas kinerja terpadu dan berkualitas
2.Terwujudnya Informasi yang dapat menjadi pilar organisasi Unila
3.Berfungsinya Kehumasan yang dapat meningkatkan Citra Unila
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KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

KEPALA BAGIAN
INFORMASI DAN HUMAS

KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN

KEPALA SUBBAGIAN
PENYUSUNAN, RENCANA,
PROGRAM DAN ANGGARAN

KEPALA SUBBAGIAN
MONITORING DAN
EVALUASI

KEPALA SUBBAGIAN
INFORMASI

KEPALA SUBBAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

Gambar. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

BAGIAN PERENCANAAN
1 Subbagian Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran
2 Subbagian Monitoring dan Evaluasi

Bagian Perencanaan

mempunyai tugas

Subbagian Rencana, Program, dan Anggaran,

melaksanakan penyusunan rencana, program,

serta

dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan

Program dan Anggaran. Subbagian Rencana,

laporan. Oleh karenanya fungsi bagian ini

Program, dan Anggaran mempunyai tugas

adalah melakukan (a) penyusunan rencana

melakukan urusan penyusunan rencana

pengembangan Unila, (b) penyusunan program

pengembangan dan bahan rencana,'program,

dan anggaran, (c) pemantauan dan evaluasi

dan anggaran Unila. Sedangkan subbagian

pelaksanaan rencana, program, dan anggaran,

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

serta (d) penyusunan laporan pelaksanaan

mempunyai tugas melakukan pemantauan,

rencana, program, dan anggaran.

evaluasi, dan monitoring pelaksanaan

Bagian ini terdiri atas dua subbagian, yaitu

anggaran.
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Subbagian Evaluasi Pelaksanaan

BAGIAN INFORMASI DAN
HUBUNGAN MASYRAKAT
Bagian Informasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan
informasi,publikasi, dan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan Unila.
Fungsinya adalah sebagai (a) pemberian layanan informasi dan dokumentasi,
(b)pelaksanaan kegiatan publikasi; dan (c) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Fungsi tersebut dijalankan melalui dua subbbagian, yaitu Subbagian Informasi dan
Subbagian Hubungan Masyarakat. Subbagian Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan informasi, serta dokumentasi kegiatan
Unila. Sedangkan Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan publikasi dan peliputan kegiatan Unila, serta melakukan fungsi
hubungan masyarakat bagi Unila .
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PELAKSANA AKADEMIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

PROFIL
FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

Berkomitmen tinggi dalam memberikan excellent
service kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder
internal dan external) semenjak 23 September 1965, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) hadir
sebagai salah satu Fakultas terbaik di lingkungan Universitas
Lampung.
FEB Unila semakin optimis mewujudkan visinya untuk “Menjadi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Sepuluh Terbaik di Indonesia pada Tahun 2025” dengan dinobatkan sebagai Fakultas
terbaik 7 tahun berturut-turut di Universitas Lampung, dan satu-satunya Fakultas di Unila yang
membuka kelas Internasional sejak tahun 2012.
FEB Unila sebagai Fakultas pertama kali

Predikat yang sama terakreditasi A dan

berdiri di Unila memiliki 3 (tiga) Program

dilanjutkan Program Magister Ilmu Ekonomi

Ptudi S1 yang semuanya terakreditasi A dari

yang terakreditasi B.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT) yaitu Prodi Ekonomi Pembangunan,
Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi.
Prestasi yang gemilang pun ditorehkan oleh
Program Pascasarjana Magister Manajemen
yang merupakan satu-satunya dan pertama

Selain program S1 dan S2, FEB Unila juga

Program S2 Manajemen di Luar Pulau Jawa

memiliki 1 (satu) Program Profesi Akuntansi

yang terakreditasi Internasional (ABEST 21)

terakreditasi B, serta 4 (empat) Program

dan terakreditasi A dari BAN PT, disusul oleh

Vokasi, yaitu D3 Akuntansi,D3 Perpajakan, D3

Program Magister Ilmu Akuntansi dengan

Keuangan dan Perbankan serta D3
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Manajemen Pemasaran yang seluruhnya Prodi

siap mendidik dan mengajar 3663 orang

Diploma tersebut juga terakreditasi A. Pada

mahasiswa untuk menjadi calon pemimpin dan

tahun 2014 FEB Unila membuka Program

manajer masa depan berwawasan global, kaya

Doktor Ilmu Ekonomi dengan Bidang minat

akan hardskill, softskill, berkarakter, religius,

Ilmu Manajemen, Ilmu Akuntansi dan Ilmu

good english ability dan berjiwa enterpreneur

Ekonomi Pembangunan.

sehingga berdaya saing nasional, regional dan

FEB saat ini memiliki 109 tenaga dosen yang

internasional.

Tidak hanya itu, sebagai upaya untuk menyikapi pembangunan ekonomi dan menyongsong era
globalisasi, FEB Unila memantapkan diri sebagai salah satu pencetak SDM berkualitas melalui
pendirian Teaching Factory di tahun 2018. Fasilitas Teaching Factory yang terdiri atas dua gedung
kembar yaitu Business Learning Center dan Enterpreneurship Development Center merupakan
model sistem pembelajaran yang diciptakan sebagai ajang bagi mahasiswa mempraktekkan
ilmunya sehingga tidak hanya menjadi tenaga kerja (job seeker)yang menguasai teori tetapi juga
membuka lapangan pekerjaan (job maker)memahami praktek kewirausahaan. Terdiri atas divisidivisi produk manufactur dan jasa yang berbasis kemitraan, berbasis simulasi, dan teknologi
informasi sehingga siap mencetak pebisnis berskala internasional.
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PROFIL FAKULTAS HUKUM
Fakultas Hukum (FH) Unila memiliki sejarah

kemampuan akademik yang integratif-

panjang dan membanggakan melalui

interkonektif, FH senantiasa berusaha mendidik

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang

alu mn in y a ag ar d ap at memb u at leg al

menjunjung tinggi kualitas fakultas unggulan.

opinion/pendapat hukum, beracara di

Didirikan pada tahun 1965, FH menjalankan

pengadilan, merancang produk hukum/legal

roda aktiﬁtasnya bervisikan “Unggul dalam

draft, merancang kontrak/legal kontrak, dan

Daya Saing Nasional dan Regional pada Tahun

bernegosiasi. FH Unila pun tak henti

2020”. Selaras dengan visinya, FH menjalankan

meningkatkan kualitas pembelajarannya guna

misi-misi penting yakni menyelenggara-kan

meng-hasilkan sarjana hukum yang memiliki

pendidikan yang unggul dan berdaya saing

sikap mental, daya juang, etika profesi,

tinggi dalam bidang ilmu hukum, melaksanakan

pengetahuan, keterampilan, kreatiﬁtas, dan

penelitian secara

kepemimpinan yang unggul serta berdaya

berkelanjutan di bidang ilmu hukum,

saing.

melakukan pengabdian kepada masyarakat di

Dikenal dengan simbol warna merah sebagai

bidang ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan

perlambangnya, FH menawar-kan Program

masyarakat, menjalin kerja sama yang saling

Studi S1Ilmu Hukum dan Program Studi

menguntungkan di bidang tridarma perguruan
tinggi dengan institusi lain di dalam dan luar

Magister Ilmu Hukum yang keduanya telah
terakreditasi A oleh BAN PT.

negeri. Mengemban tujuan penting untuk
menghasilkan sarjana hukum yang memiliki
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Didukung oleh 105 orang dosen, yang 94% diantaranya
adalah lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri, FH
siap menggabungkan pengajaran ilmiah dari prinsipprinsip hukum dengan persiapan untuk praktek hukum
kepada 2416 orang mahasiswa.
Ini tercermin dalam program gelar FH Unila, yang
mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang
konsep-konsep kunci dari hukum dan fokus pada isu-isu
kontemporer
Saat ini, telah banyak lulusan FH Unila Misalnya saja, International Law Center FH
berprofesi sebagai

hakim, pengacara praktik Unila merupakan pusat kajian yang mengkaji

dan akademisi di seluruh penjuru Indonesia. masalah-masalah dalam bidang hukum
Beberapa di antaranya bahkan menduduki posisi internasional.

Pusat Kajian Konstitusi dan

strategis yang membanggakan seperti Jaksa Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) FH
Agung RI, Kepala Pengadilan, Hakim Tipikor Unila adalah wujud penyaluran kepakar-an FH
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Unila dalam penelitian dan pengabdian bidang
Polda Metro Jaya serta Anggota DPR dan KPPU. Lembaga lainnya adalah Pusat Kajian
DPRD.Pusat studi yang unggul dalam Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia
pengembangan dan pembaharuan hukum (PKKPHAM). Kedua lembaga Independen ini
didirikan oleh FH Unila dengan dukungan banyak melakukan penelitian dan kajian yang
komunitas kampus, alumni, pemerintah, bekerjasama dengan mitra FH Unila
akademik, dunia usaha, dan masyarakat lainnya.
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di dalam dan luar negeri, antara lain Université Jean Moulin - Lyon 3 - Prancis, Paul
Cézanne University - Prancis, Radboud University Nijmegen-Belanda, Leiden UniversityBelanda, dan beberapa universitas di Eropa dan Asia.
Guna mendukung atmosﬁr akademik, aktiﬁtas Tidak hanya itu, mahasiswa FH Unila pun
mahasiswa di FH Unila juga sangat dinamik. meraih prestasi membanggakan dalam ajang
Sebagai contoh, Moot Court Competition National Moot Court Competition Anti Money
(MCC) atau peradilan semu juga rutin Laundering (NMCCAML V) di Jakarta.
diselenggarakan mahasiswa FH. Peradilan semu Kompetisi peradilan semu anti-pencucian uang
ini selain sebagai praktek beracara di pengadilan, yang diadakan Fakultas Hukum Universitas
juga untuk lebih memahami dan menguasai Trisakti menasbihkan mahasiswa FH Unila
segala aspek dalam peradilan. Peradilan Semu sebagai peringkat pertama. Selain menjadi juara
mengajarkan mahasiswa bagaimana cara pertama, mahasiswa FH Unila juga meraih
mengupas, menganalisa serta menelaah suatu Hakim Terbaik, Penuntut Umum Terbaik,
kasus posisi dengan menjadikan KUHAP Penasehat Hukum Terbaik, Panitera Terbaik,
sebagai pedoman dalam beracara.

Saksi dan Ahli Terbaik. Tidak hanya itu, prestasi
yang gemilang sebagai juara ke tiga juga diraih
oleh perwakilan mahasiswa FH Unila dalam
Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat
Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi
2018 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanegara. Diikuti 5 (lima)
orang mahasiswa FH Unila dalam Kategori
Berkas Terbaik dan Kategori Pemohon Terbaik.
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PROFIL FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung menyambut usianya yang
ke-55 di tahun 2019. Sejak tahun 1964, FKIP Unila senantiasa responsif dan adaptif terhadap
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Terekam dalam jejak sejarahnya,
FKIP adalah pencetak calon guru atau calon tenaga kependidikan yang kelak bertugas mendidik
dan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi kemajuan Provinsi Lampung.
Bemottokan “Edukatif – Inovatif yang

terbanyak dipenerimaan dan seleksi mahasiswa

Religius”, FKIP Unila memiliki visi “Pada

baru Unila pada tahun 2018 yakni sebanyak

tahun 2021 menjadi Lembaga Pendidikan

28.694 orang peminat. Penyelenggaraan

Tenaga Kependidikan (LPTK) inspiratif,

Program Sertiﬁkasi Guru di Provinsi Lampung

progresif yang professional, dan bermartabat”.

yang telah diampu oleh FKIP Unila

Melalui berbagai program akademik yang tepat

membuktikan bahwa kepercayaan dari

guna dalam menghasilkan tenaga kependidikan

Pemerintah Provinsi Lampung kepada FKIP

yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan

Unila membawa dampak kepada melonjaknya

bertindak cerdas (Smart), FKIP Unila pun

tingkat passing grade pendaftar ke FKIP Unila.

menjadi fakultas yang memiliki positioning
power yang kuat, bukan hanya di lingkungan
Unila, tetapi juga di Provinsi Lampung. Hal ini
terbukti dengan dinobatkannya FKIP Unila
sebagai fakultas yang memiliki jumlah peminat
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Sebagai fakultas yang memiliki jumlah

Indonesia tanggal 15-18 Oktober 2018 di

mahasiswa sebanyak 7.181 orang dan

Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri

digawangi oleh 192 orang tenaga dosen, FKIP

Yogyakarta dengan meraih juara I.

saat ini menjadi induk dari 4 jurusan, yakni
Jurusan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan
IPS, Jurusan Pendidikan MIPA dan Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Seni. Lebih lanjut, 4
jurusan tersebut mengelola 26 program studi
yang tersebar di tingkat S1 dan S2 yang 98 %
diantaranya sudah memperoleh akreditasi B
dari BAN PT.
Beragam capaian mengagumkanpun diraih oleh
civitas akademika FKIP Unila yang semakin
menasbihkan fakultas ini menjadi fakultas yang
berada di jajaran depan. Diantaranya yakni
diraihnya medali Emas oleh mahasiswa FKIP
Unila dalam Physics Competition 2018 Tingkat

Para tenaga pendidik FKIP pun tak tertinggal
dalam menorehkan kesuksesan berkompetisi
yakni diperolehnya peringkat ketiga

tenaga

pendidik berprestasi bidang sosial dan
humaniora oleh Dr.sukirlan, M.Pd. dalam
perayaan Dies Natalis Unila ke-53 dan
peringkat 2 kategori Program studi klaster 3
(K3) oleh Program Studi S1 Pendidikan
Kewarganegaraan.

N a s i o n a l y a n g d i a d a k a n o l e h F M I PA
Universitas Andalas. Prestasi yang tak kalah
gemilangnya pun turut di raih dalam Lomba
Esai pada rangkaian Multikomparasi IMAPSI
(Ikatan Mahasiswa Studi Prancis Indonesia) Se-
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Tidak hanya dikancah nasional, proses internasionalisasi FKIP Unila pun semakin marak. Di
kawasan Asia, FKIP Unila mengembangkan kerjasama internasionalnya seperti dengan
Chulalongkorn University, Thailand, International Islamic University Malaysia (UIIM), Koreaan
National University, dan University Of Mindanao, Philippines. Lebih lanjut melalui FKIP, Unila
mendapatkan program Fulbright Senior Specialist oleh Prof. Beverly Lindsay, Ph.D., D.Ed dari
Pennsylvania State University di tahun 2013. Banyak prestasi dan penghargaan yang diperoleh
FKIP atas eksistensinya dalam pengembangan Ilmu Kependidikan. Beberapa Hibah yang diperoleh
FKIP Unila diantaranya : DIA Bermutu, PHK-A, PHK PGSD B, CLCC, PGBI, Lesson Study,
Revitalisasi PMIPA, Hibah Konversi Diklat PAUD.
Program Student Teacher Exchange in

bersama yang dilanjutkan dengan

Southeast Asia (SEA Teacher Project) pun

penandatanganan Memorandum of Agreement

menambah panjang daftar MOU yang berhasil

(MoA) antara Faculty of Arts and Education,

dicatatkan oleh FKIP Unila . Projek yang

Deakin University dengan FKIP Unila untuk

memberikan peluang mahasiswa jurusan

menyelenggarakan postgraduate program,

kependidikan untuk mengajar di luar negeri

international intership, joint seminar, joint

khususnya di Asia Tenggara. Program ini

research and co-authorship, dan culture

memberikan kesempatan bagi mahasiswa FKIP

exchange.

untuk melaksanakan praktik mengajar di PT di
luar negeri. FKIP Unila pun memberikan
peluang bagi mahasiswa PT luar negeri anggota
kerja sama untuk berpraktik mengajar di sekolah
di Provinsi Lampung. Pada tahun akademik
2017/2018, FKIP mengirimkan mahasiswa
(Outbound) ke Thailand dan Filipina masingmasing 3 dan 9 orang.
FKIP juga aktif mengadakan MOU dengan
insitusi-institusi pendidikan di belahan
Australia, seperti MoU dengan Deakin
University. Kegiatan ini menjadi dasar
kerjasama riset, akademik, dan publikasi
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PROFIL FAKULTAS
PERTANIAN
Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mengemban Amanah membangun Pertanian
berkelanjutan demi keamanan dan kedaulatan pangan di Indonesia, dan di Provinsi Lampung pada
khususnya, selalu berusaha melakukan perubahan agar menjadi lebih baik sesuai Visinya yang ingin
Menjadi Fakultas Pertanian Lima Terbaik di Indonesia pada Tahun 2025.
Fakultas Pertanian (FP) Unila hadir di barisan
terdepan sebagai lembaga pendidikan yang
menawarkan program diploma, sarjana,
pascasarjana (S-2 dan S-3), dalam bidang teknologi
dan industri pertanian, budidaya pertanian, sosial
ekonomi pertanian, budi daya perikanan,
penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, serta
ilmu kehutanan. Didukung lebih dari 31 profesor dan
259 tenaga pengajar bergelar doktor dari dalam dan luar negeri, serta berbagai fasilitas perkuliahan
dan laboratorium yang canggih dan bermutu, menjadikan FP Unila sebagai lumbung penghasil
sarjana dan pascasarjana di bidang pertanian yang memiliki relevansi dan kompetensi tinggi di
bidangnya serta memiliki integritas tinggi. Reputasi ini dikukuhkan dengan penerimaan akreditasi A
dan B oleh hampir 95 % dari 19 program studi di bawah naungan fakultas berbendera hijau ini.
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Selaras dengan mottonya “No Farm No Food

turut disumbangkan oleh Laboratorium

No Life”, fakultas dengan jumlah profesor

Pengujian Mutu Hasil Pertanian Fakultas

terbanyak di Unila iniselalu konsisten menjaga

Pertanian. Laboratorium yang secara resmi

mutu pembelajaran demi mencapai tujuan

ditunjuk oleh Gubernur Lampung sebagai satu-

utamanya yakni menghasilkan lulusan sarjana

satunya laboratorium rujukan untuk pengujian

dan pascasarjana dibidang pertanian dalam arti

produk

luas yang memiliki relevansi dan kopetensi

Lampung telah memperoleh

tinggi dibidangnya serta memiliki integrasi

ISO/IEC2008/17025.Laboratorium yang

tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan

terakreditasi dengan standar internasional ini

teknologi (iptek) yang bermanfaat untuk

menunjukkanbahwa secara teknis laboratorium

meningkatkan daya saing dan peradaban

dibawah pengelolaan FP Unila ini telah

bangsa, meningkatkan penerapan teknologi

berkompeten dan mampumenghasilkan data uji

untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah

dan atau kalibrasi yang tepat dan akurat bagi

sumber daya, dalam rangka meningkatkan

seluruh dunia.

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
FP Unila adalah satu-satunya fakultas yang
memiliki Laboratorium Lapang Terpadu terluas
yakni 6,7 hektar. Laboratorium ini digunakan
sebagai tempat praktikum dan penelitian para
dosen dan mahasiswa, serta menjadi “show
window” bagi

Unila. Lab ini juga menjadi

tempat agrowisata bagi masyarakat. Di Lab ini
juga dilengkapi berita menggembirakan juga
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segar hasil pertanian di Provinsi

Lebih lanjut, FP Unilapun secara konsisten

GIFU University, SEANAFE-ICRAF, JICA

bekerjasama dengan lembaga pemerintahan

Japan, Malaysian Agrita Hi-Tech, Huntsman

seperti Departemen Pendidikan Nasional,

Performance Product Malaysia, University of

Departemen Kehutanan dan Perkebunan,

Kentucky, L'Enita De Clermont-Ferrand

Departemen Pertanian, Departemen Perikanan

Perancis,Perancis-Asia Linx, Below Ground

dan Kelautan, Departemen Perindustrian

Bio Diversity, Ford Fondation, UNDP, World

dan Perdagangan, Kantor Menteri Negara

Wide Foundation, Syngenta dan PT BASF

Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara

Global pun tak luput berkontribusi untuk

Riset dan Teknologi, Kantor Menteri Negara

membangun serta meningkatkan kemitraan

Pemberdayaan Perempuan dan Bappenas guna

penelitian pertanian yang sukses sekaligus

meningkatkan mutu pelaksanaan tri darma

memiliki dampak positif pada kebijakan sektor

perguruan tinggi. Beragam perusahaan swasta,

ekonomi dan pertanian. Untuk riset keilmuan

organisasi nonproﬁt, juga perguruan tinggi di

yang tidak terbatas, FP juga bermitra dengan

dalam dan luar negeri seperti Yokohama

berbagai lembaga akademik dan kelompok

National University, National Institute for

profesional nasional dan internasional.

Advance Industrial Science and Technology
(Tsukuba, Japan), Institute for Global
Environmental Strategies (Japan), Tokyo
University of Agriculture and Technology,

39

PROFIL FAKULTAS
TEKNIK

Riset merupakan salah satu kekuatan yang
dimiliki oleh Fakultas Teknik (FT), sehingga
riset-riset yang dilakukan didorong untuk
dikembangkan secara terpadu dengan
melibatkan berbagai disiplin ilmu serta bersifat
tepat guna dalam membantu memecahkan
permasalahan bangsa. Bertujuan menjadikan
dirinya sebagai 10 terbaik nasional dan berdaya
saing global di tahun 2025, FT Unila
memberikan referensi 13 program studi di
tingkat diploma (D-3), sarjana (S-1),dan
pascasarjana (S-2). Berbekal akreditasi B dari
BAN PT, Fakultas Teknik (FT) Unila siap
memberikan pendidikan, pengajaran dan
pelatihan kepada mahasiswa dalam meraih
gelar pada kepakaran di bidang Teknik
Sipil,Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik
Kimia, Teknik Geoﬁsika Teknik Survey dan
Pemetaan,Arsitektur, Teknik Geodesi dan
Teknik Informatika.

sedang melanjutkan studi lanjut S3. FT Unila
juga diperkuat dengan 90orang tenaga
kependidikan dan mengelola 31 laboratorium
yang melayani prosespendidikan/praktikum,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

FT Unila mempunyai 170 orang dosen dengan
155 orang sudah tersertiﬁkasi dosen
profesional/serdos, 51 orang sudah bergelar
S3/Doktor dan pada saat ini 22orang dosen
Dengan Keahlian yang kompeten, dosen dan mahasiswa FT Unila pun berulang kali
menorehkan capaian prestasi tingkat nasional dan internasional yang sangat membanggakan. Salah
satunya seorang dosen, Muhamad Komarudin, M.T., peneliti Universitas Lampung (Unila) di
bidang robotik. Teknologi navigasi udara miliknya turut andil dalam penciptaan pesawat tanpa awak
terbesar di Jepang. Beberapa prestasi pada tingkat nasional dan internasional telah berhasil dicapai
oleh para mahasiswa. Dalam 1 tahun terakhir prestasi yang telah dicapai diantaranya :
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1.Juara II Kontes Robot Pemadam Api
Indonesia-Berkaki (KRPAl Berkaki)
tanggal 26-28 April 2018. Universitas
Riau.
2.Juara III Lomba Nasional Tahunan
Rancang Bangun Mesin(LNT-·RBM)
VIII 2018 (4-5 Oktober 2018) Universitas
Nusa Cendana
3.Juara III Paper Competition Sriwijaya
Geologi Festival UNSRI 11-13 Oktober
2018.
4.Juara III Pre Competition IUGC 2018,
Geopaper, Geoessay, Geoposter tanggal
15-17 November 2018.

5 . A s 3 Wi n n e r i n N a t i o n a l P a p e r
Competition Sriwijaya Geology Festival
2018
6.Harapan II Lomba Beton Mutu Tinggi
PT.Semen Padang Sumatera Barat tanggal
3-5 Oktober 2018.
7.Juara I Lomba Maritim Essay Competition
Mina Indonesia tanggal 10 Agustus-15
September 2018 PT.Mina Indonesia
Jakarta.
8.Juara II Lomba EssaiI lmiah Mahasiswa
Geoﬁsika se-Indonesia. Tanggal 10-14
Maret 2019. Universitas Cenderawasih
Jayapura.

FOTO
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PROFIL FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

program sarjana, yaitu bidang Bisnis dan

Universitas Lampung memiliki segenap

Administrasi Negara, Sosiologi,Komunikasi,

keunggulan dalam pengembangan khasanah

serta

Ilmu Sosial dan Ilmu Politikdari berbagai

Pemerintahan, Magister Ilmu Administrasi dan

indikator kinerja akademik dan non-akademik

Magister Ilmu Komunikasi). Tak luput pula,

guna menghasilkan lulusan yang menguasai

FISIP memiliki program diploma yang

ipteks, berintegritas tinggi, dan berdaya saing

memberikan pengetahuan praktis yang relevan

baik ditingkat lokal, nasional maupun

serta kemampuan untuk memadukan teori dan

internasional.

praktek melalui D3 Perpustakaan, D3

Secara resmi menjadi fakultas berdasarkan

Hubungan Masyarakat, dan D3 Administrasi

Surat Keputusan Mendikbud Nomor

dan Perkantoran.

0333/O/1996, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) Universitas Lampung
menawarkan beragam program studi yang
menjadikan kolaborasi pengetahuan sebagai
kebijakan kolektif yang mempengaruhi politik
dan pengambilan keputusan untuk
memperbaiki kehidupan masa depan melalui
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program magister (Magister Ilmu

Dengan 109 dosen tetap berpendidikan S2 dan

pertemuan ilmiah bertaraf nasional dan

S3 lulusan dari dalam dan luar negeri, FISIP

internasional yakni melalui penyelenggaraan

Unila telah memperoleh pengakuan dari

seminar nasional dan konferensi

berbagai lembaga bereputasi tinggi di tingkat

internasional. Menjadi tuan rumah pertemuan

lokal, nasional dan internasional. Ini

para kaum intelektual dari seluruh Indonesia,

ditunjukkan dengan dipercayanya FISIP

FISIP sukses melaksanakan Seminar Nasional

sebagai sumber kepakaran di bidang sosial

FISIP Universitas Lampung (SEFILA) selama

dan politik. Reputasi FISIP Unila sebagai

dua tahun berturut-turut. Dilanjutkan dengan

lembaga pendidikan unggul pun semakin

Workshop Writing An Academic Journal. Di

dikukuhkan dengan capaian gemilang Ilmu

kancah internasional, FISIP kembali

Komunikasi berturut-turut pada tahun 2013,

menghadirkan Stadium General, dengan tema

2014, 2015 dalam menerima penghargaan

Business Ethic dan Asian Value and

dari Mix Marketing Communications

Democracy oleh Mr. Mislav Jezic (Indology),

Magazinesebagai Indonesia Best School of

Mr. Kresimir Jurak (Confucious Institute), Mr.

Communications A Accreditation Category

Prof Josip, TICA, dan Seminar Internasional

State University. Menempatkan Jurusan

Cocoa For Sustainable Development, disusul

ilmu Komunikasi FISIP pada urutan ke 7 di

oleh seminar oleh Dr. Tetra Mahy (Monash

Indonesia dan posisi 1 untuk diluar pulau

University Australia)dengan tema Multilevel

Jawa.

Business Regulation: Interactions of State

FISIP Unila sudah menggerakkan berbagai

Law, Transnational

kegiatan pengembangan sumber daya

Norms. Pelaksanaan International Indonesia

manusia serta aktivitas berkarya.Di tahun ini

Conference on Interdisciplinary Studies

pun, FISIP berhasil menggelar beberapa

(IICIS)

Regulation and Local
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F I S I P, m e n j a d i g e l a r a n i n t e r n a s i o n a l
pamungkas fakultas berbendera oranye di
jelang penghujung tahun 2018.
Menghadirkan Ross Tapsell dari Autralian
National University, Abdullah Sumrahadi dari
Universiti Utama Malaysia, Rainer Heufers dari
Executive Director of Center for Indonesian
Policy Studies, Heather Horst dari Sydney
University Australia dan Robert Mikac dari
Zegrab University Croatia, IICIS FISIP sukses
menarik atensi 300 peserta yang tertarik dalam
perkembangan teknologi informasi digital dan
kehidupan bernegara di tengah masyarakat.

Produktivitas penelitian dan Pengabdian kepada
masyarakat kian meningkat baik dari
kuantitas maupun pendanaannya yang berasal
dari berbagai sumber (luar negeri, Dikti,Pemda,
Swasta, Dipa Unila dan Fakultas).Berbekal ISO
9001: 2015, FISIP Unila berkomitmen untuk
terusmemberikan layanan prima kepada para

44

stakeholdersnya.
Kegiatan mahasiswa sebagai bagian dari civitas
akademika FISIP Unila pun turut
mencerminkan suasana atmosﬁr non akademik
yang sangat kondusif. Terbukti dengan
diraihnya penghargaan dan prestasi yang
gemilang dari beberapa UKMF dan perwakilan
mahasiswa diantaranya adalah Lomba
Penulisan Essay Nasional, Lomba Debat
Nasional, Lomba Duta Museum, Ajang
Pemilihan Muli Mekhanai Pringsewu dan
Tulang Bawang, Pemilihan Duta Genre, Duta
Kesehatan Provinsi Lampung, Lomba Debat
Nasional Governance Days, Lomba Debat
Polgovdays, Perlombaan Storytelling,
Pertukaran Mahasiswa Tanah Air, Pertemuan
Sela Nasional Mahasiswa Jurusan Hubungan
Internasional (PSNMHII) Ke- 30, serta
mahasiswa FISIP yang terpilih menjadi delegasi
KKN Kebangsaan 2019 di Universitas
Sumatera Utara (USU) Medan. Di tingkat
internasional, mahasiswa FISIP Unila pun
berani berkancah dan meraih prestasi dalam
kompetisi causeway challange Johor Baru,
Malaysia AEO 2017 (Asian English Olympic)
dan National University Debating
Championship in International Relation
Departement.

FOTO
PROFIL FAKULTAS
MIPA
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung (UNILA)
membuktikan bahwa fakultas yang resmi berdiri sejak tahun 1995 berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0334/O/1995 tentang
pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam pada Universitas Lampung
ini siap memberikan layanan terbaik sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan
lulusan FMIPA yang memiliki daya saing yang cukup tinggi baik di Provinsi Lampung.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah FMIPA telah tersertiﬁkasi ISO 9001-2008 pada
Desember 2013 dan sejak Desember 2016 telah diperbaharui menjadi ISO 9001-2015.
Dengan jumlah dosen sebanyak 122 orang dan

FMIPA Unila pun memiliki grup-grup riset

50 % diantaranya telah berpendidikan S3,

bereputasi yang unggul ditingkat nasional

FMIPA Unila menawarkan 11 macam program

maupun internasional dalam kegiatan penelitian

studi, yang diantaranya 1 Program Studi

baik yang didanai oleh Dikti (Hibah Bersaing,

Diploma (D3), 5 Program Studi Sarjana (S1), 4

Hibah Fundamental, Hibah Stategis Nasional,

Program Studi Magister (S2), dan 1 Program

Hibah Kompetensi, IBM, Penelitian Kerjasama

Studi Doktor (S3) kepada masyarakat luas yang

dengan Luar Negeri, Hibah Unggulan Strategis

terbagi menjadi 5 jurusan, yaitu Jurusan

Nasional, MP3EI) maupun non-Dikti. Grup-

Biologi, Kimia, Fisika, Matematika, dan Ilmu

grup riset di FMIPA Unila terbagi menjadi

komputer. Adapun konsentrasi ilmu di FMIPA

berbagai bidang penelitian, seperti

terbagi menjadi bidang ilmu Biologi, Kimia,

Bioteknologi, Biologi Perairan, Konservasi dan

Fisika, Matematika, Ilmu komputer, dan

Biodiversitas, Botani, Zoologi, Kimia Analitik,

manajemen informatika. Kesemuannya telah

Kimia Organik, Kimia Anorganik, Kimia Fisik,

terakreditasi A dan B dari BAN-PT.
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Fisika Material, Fisika Instrumen, Matematika,

dosen maupun mahasiswa yang berasal dari

Statistika, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem

fakultas di lingkungan Unila maupun dari

Intelegent, Sistem Informatika, dan Sistem

institusi di luar Unila.

Komputasi. Data Scopus di tahun 2013

Di bidang kemahasiswan, mahasiswa FMIPA

menunjukkan bahwa sumbangan publikasi

Unila yang tergabung dalam Klub Selam

internasional FMIPA terhadap Unila sebesar

Anemon secara rutin mengikuti Jambore Selam

47%. Paten hasil penelitian dosen FMIPA Unila

Nasional setiap tahunnya dan bekerjasama

terdaftar berjumlah 32% dari total Hak

dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Paten/HAKI yang dimiliki oleh Unila. Fasilitas

(BKSDA) dalam pemantauan dan transplantasi

peralatan laboratorium untuk pembelajaran

terumbu karang di Teluk Lampung. Mahasiswa

maupun riset yang tersedia cukup canggih

FMIPA Unila pun tidak kalah berprestasi

dengan peralatan terbaru seperti FTIR, SEM,

dengan mahasiswa dari fakultas lain, hal ini

TG-DTA, Real Time PCR, 100 unit komputer

dibuktikan dengan beberapa raihan prestasi

terbaru. Laboratorium-laboratorium yang ada

yang diperoleh dan patut dibanggakan.

melayani ilmu-ilmu dasar (ﬁsika, kimia,

Beberapa prestasi yang diraih mahasiswa

biologi) dan praktikum lanjutan, penelitian

FMIPA Unila, diantaranya :

1.Dua orang mahasiswasebagai Finalis ON-MIPA Dikti tahun 2018 dalam bidang ilmu
kimia dan ﬁsika.
2.Duatim PKM sebagai Finalis PIMNAS ke-31 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
untuk PKM Penelitian (PKM-P) dan PKM KarsaCipta (PKM-KC).
3.Juara 1 Lomba APPS Today – IT Today 2018 (Siger Team) di IPB.
4.Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Chemistry in Action 2018 di IPB.
5.Juara 2 Lomba Kepenulisan Nasional kategori Karya Tulis Ilmiah di Fakultas Ilmu
Sosial UNJ.
6.Juara Favorit Lomba Poster APPS Today – IT Today 2018 (Siger Team) di IPB.
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PROFIL FAKULTAS
KEDOKTERAN
Gelar FK sebagai fakultas termuda di Unila tak

penelitian untuk memperluas dan

menghalangi tumbuh dan berkembangnya

memperdalam pengetahuan tentang dunia

fakultas ini, senantiasa berprestasi, serta

kedokteran, Kehadiran Fakultas Kedokteran

berhasil mencapai standar yang diakui secara

(FK) Universitas Lampung pada tahun 2002

nasional dalam kecepatan yang mengagumkan.

telah menepati keinginan masyarakat Lampung

Bertujuan menghasilkan dokter-dokter baru,

untuk mempunyai Lembaga Pendidikan Tinggi

menyediakan pengobatan bermutu di rumah

Kedokteran Negeri.

sakit yang akan dibangun, dan meningkatkan
Berbekal akreditasi A melalui Keputusan BAN-PT Nomor 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013,
FK Unila terbukti mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Lampung.
Capaian ini semakin memantapkan FK Unila dalam mewujudkan visinya sebagai“Fakultas
Kedokteran Universitas Lampung Menjadi Fakultas Kedokteran Sepuluh Terbaik di Indonesia
pada Tahun 2025 dengan Kekhususan Agromedicine”

Didukung dengan 7 laboratorium, 12 Medical Education Unit (MEU), FK Unila mempelopori
penerapan kurikulum berbasis kompetensi dengan metode pembelajaran Problem Based
Learning (PBL). Dengan Kurikulum PBL (Problem Based Learning) mahasiswa FK Unila
dilatih untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah kesehatan
secara komprehensif.
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Dengan bimbingan 65 tenaga dosen

cinta tanah air tingkat Propinsi Lampung

berpengalaman dan memiliki kepakaran

(PCTA), dan peringkat ke-3 dalam Islamik

mumpuni dalam dunia kedokteran, 973 orang

Medical Season Festival ( IMSF ), Jakarta

mahasiswa aktif FK Unila menempuh berbagai

Islamik Medical Updates, kategori Qur'an

uji kompetensi yang berbasiskan UAB-CBT

Letiratore Review. Di ajang internasional,

(UAB-Computer Based Test), SOCA (Student

mahasiswa FK Unila meraih medali perunggu

Oral Case Analysis) dan OSCE (Objective

dalam kompetisi Kaohsiung Internasional and

Structured Clinical). Beberapa prestasi

Design Expo (KIDE) di Taiwan.

cemerlang bahkan diraih oleh mahasiswa FK
Unila di ajang uji kompetensi mahasiswa
program kedokteran tingkat regional seperti
dalam lomba Regional Medical Olimpiad
(RMO), mahasiswa FK Unila berhasil merebut
juara 1 dan 2 dalam ajang ini. Diikuti oleh
peraihan juara 1 dalam lomba diskusi parade
FK Unila selalu mengembangkan sayapnya untuk published jurnal baik jurnal lokal, nasional
ataupun international. Guna memenuhi harapan mahasiswa dan tenaga pendidik untuk
mengembangkan pengetahuannya melalui jurnal, FK Unila membuat jurnal-jurnal yang sudah
terdaftar dan diakui yaitu Jurnal Kedokteran (JK Unila), Jurnal Medula, Jurnal Majority, Jurnal
Pengabdian Masyarakat Ruwa Jurai dan Jurnal Agromedicine.
Dalam rangka mengembangkan FK Unila menjadi salah satu FK terbaik dinegeri ini, beragam
perencanaan telah dilaksanakan. Dari pembangunan infrastruktur dan sistem, pembangunan
jejaring dengan rumah sakit pendidikan lain dan pembentukan program studi baru. Rencana
program studi yang digagas dan sudah masuk dalam tahap veriﬁkasi Kementrian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

yaitu Program Studi S1-farmasi, Program Studi

S2/Magister-Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi S2/Magister-Sains Biomedik, Program
Spesialis Dokter Layanan Primer, Program Spesialis Dokter Ilmu Kebidanan dan Penyakit
Kandungan, dan Program Spesialis Dokter Ilmu Penyakit Dalam.
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PASCASARJANA
Program Pascasarjana Unila menyiapkan
peserta didik program masgister dan doctoral
untuk menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dalam
menerapkan, mengembangkan, dan/atau
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni serta menyebar luaskan
dan mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan
memperkaya kebudayaan nasional.

Selaras dengan visi Universitas Lampung
sebagai Top-10 Universities in Indonesia 2025,
Program Pascasarjana Universitas Lampung
telah menyusun sebuah visi sebagai “Pada
Tahun 2025 Menjadi Pusat Pendidikan
Pascasarjana yang Berkualitas, Bermartabat
dan Berdaya Saing Nasional dan
Internasional”.

Pascasarjana Universitas Lampung adalah
organ pengelola dan pelaksana akademik dalam
penyelengaraan pendidikan akademik untuk
bidang ilmu multidisiplin dan penjaminan mutu
pendidikan pascasarjana untuk bidang ilmu
yang dilaksanakan oleh fakultas. Pascasarjana
Universitas Lampung didirikan pada tahun
2002. Sebelum pendirian Program
Pascasarjana, Universitas Lampung telah
menyelenggarakan lima program magister,
yaitu: Magister Hukum, Magister Teknologi
Industri Pertanian, Magister Manajemen,
Magister Agronomi, dan Magister Teknologi
Pendidikan. Pada tahun 2018 ini Program
Pascasarjana Universitas Lampung memiliki 41
program studi, yang terdiri dari 5 program
doktor dan 36 program magister.
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Untuk mencapai visi tersebut, Program Pascasarjana Universitas Lampung menetapkan
empat misi berikut ini:
1. Meningkatkan kaualitas dan kuantitas pendidikan Pascasarjana sehingga menghasulkan lulusan
yang mempunyai keunggulan kompetitif, komparatif secara nasional dan internasional serta
berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi serta kepemilikan Hak Atas
Kekayaan Intelektual sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
dengan mengedepankan originalitas, serta bertumpu pada budaya dan sumberdaya nasional;
3. Keningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagi upaya penerapan
dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat dan mendukung pembangunan;
4. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola dan kerjasama dengan berbagai pihak di
dalam dan luar negeri.
Secara khusus, Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki
kualiﬁkasi: (a) mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau kesenian di dalam bidang keilmuannya atau praktik pro- fesionalnya melalui riset,
sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; (b) mampu memecahkan permasalahan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau
multidisipliner; dan (c) mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
Sementara itu, Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualiﬁkasi:
(a) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang
keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original,
dan teruji; (b) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang
keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdipliner; dan (c) mampu mengelola,
memimpin, dan mengembangkan riset pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan
kemasylahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
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LEMBAGA
UNIVERSITAS LAMPUNG

LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung terbentuk
pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor
183/UN26/OT/2015 tentang penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Lampung.

Visi
Menjadi Lembaga yang terkenal di tingkat nasional dan internasional
untuk penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
(ipteks) Visi LPPM Unila 2016-2020

Misi
1.

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan
masyarakat;

2. Mengembangkan sistem manajemen mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
publikasi ilmiah secara terstruktur dan berkelanjutan;
3.

Mengembangkan jalinan kerjasama kelembagaan baik lokal, nasional, maupun
internasional yang saling menguntungkan;

4.

Mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi dan tata kelola penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang eﬁsien dan profesional;

5.

Membangun suasana dan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
kondusif, bermoral, dan bermartabat.

52

TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPPM UNILA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga;
Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitiandan pengabdian kepada masyarakat;
Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan
perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga. Melakukan koordinasi aktif dengan Inkubator
Bisnis
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LP3M
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Sejalan dengan Visi Unila yang tertera di dalam Renstra Unila 2016-2020, yaitu “Pada tahun
2025, Universitas Lampung Menjadi Perguruan Tinggi 10 Terbaik di Indonesia”, maka Visi
LP3M adalah:
“Tercapainya Budaya Mutu untuk Mewujudkan Unila menjadi Perguruan Tinggi 10
Terbaik di Indonesia''.
Kata kunci dari Visi LP3M adalah “Budaya Mutu”, mengandung pengertian yang mendalam
tentang segenap keunggulan dalam ranah akademik dan non akademik, bersifat visioner, dan
tanpa batas (berkembang dan berkelanjutan). Diharapkan kata “Budaya Mutu” dalam Visi LP3M
tersebut dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan Unila menjadi perguruan tinggi yang
selalu dalam lingkaran 10 terbaik di Indonesia pada dan setelah tahun 2025.
Untuk mewujudkan visi tersebut, LP3M Unila menetapkan misi yang telah diselaraskan dengan
misi Unila, yaitu:
1.
2.

Menjalankan tata pamong organisasi di LP3M dengan baik dan benar;
Mengembangkan dan standarisasi panduan penyusunan kurikulum serta melaksanakan
evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di Unila secara konsisten dan berkelanjutan;

3.
4.

Mengembangkan, mensosialisasi dan mendesiminasi perangkat dan sistem
pembelajaran bermutu di Unila secara reguler dan berkelanjutan;
Mengembangkan dan menerapkan standar mutu internal akademis dan non-akademis di
Unila yang memenuhi standar nasional dan regional;

5.
6.

Menerapkan SPMI dan menjamin pelaksanaannya di Unila secara optimal, konsisten, up
to date, dan terus menerus;
Meningkatkan budaya mutu akademik dan non akademik di Unila secara bertahap,
konsisten dan terus menerus sesuai standar nasional dan atau internasional; dan

7.

Berperan aktif pada kegiatan-kegiatan kerjasama dalam wadah FPM BKS PTN-Barat
dan FPMPTI.
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Berdasarkan 7 misi yang sudah dirumuskan, LP3M Unila menentukan 7 tujuan sebagai berikut.
1.

Terwujudnya tata pamong organisasi di LP3M yang optimal dan eﬁsien sesuai
peraturan berlaku;

2.

Menghasilkan sistem standarisasi panduan penyusunan kurikulum dan terlaksananya
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum di Unila secara konsisten dan
berkelanjutan;

3.

Menghasilkan perangkat dan sistem pembelajaran bermutu di Unila yang up to date;

4.

Menghasilkan standar mutu internal akademis dan non-akademis Unila yang memenuhi
standar nasional dan regional;

5.

Teraplikasinya SPMI dan sistem penjaminan mutu internal di Unila yang dilaksanakan
secara konsisten dan terus menerus;

6.

Terselenggaranya budaya mutu akademik dan non akademik di Unila secara bertahap,
konsisten, berkembang, dan terus menerus sesuai standar nasional dan atau
internasional; dan

7.

Terselenggaranya beberapa kegiatan kerjasama dengan PT lain dalam wadah FPM BKS
PTN-Barat dan FPMPTI.

TUGAS
Sesuai dengan Permendikbud No. 72 tahun 2014 tentang OTK Unila, LP3M bertugas untuk
melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan
pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. LP3M berfungsi untuk menyusun
rencana, program, dan anggaran lembaga, melaksanakan peningkatan dan pengembangan
pembelajaran, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan
pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan, memantau dan mengevaluasi peningkatan
pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan, dan melaksanakan
urusan administrasi lembaga.
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UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN BADAN PENGELOLA

Perpustakaan Unila berdiri sejak tahun 1980
dengan dasar PP No. 5 Tahun 1980 dan
diperkuat dengan Kepres No. 43 Tahun 1982.
Dengan berjalannya waktu serta tuntutan
kebutuhan organisasi, Perpustakaan Unila
ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis
Perpustakaan dan resmi dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan
RI No. 091/0/93 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Lampung lalu ditindaklanjuti
dengan Keputusan Rektor No. 09/KTPS/1994
tanggal 19 Januari 1994. Dasar pembukaan
UPT Perpustakaan diperbarui kembali melalui
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 72 tahun 2014 (Pasal 99-103). UPT
Perpustakaan Unila dipimpin oleh Kepala
Perpustakaan yang bertanggungjawab
langsung kepada Rektor, yang dalam
operasionalnya berkoordinasi dengan Wakil
Rektor Bidang Akademik. Kepala

Perpustakaan dibantu oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
Sampai dengan 2019, jumlah koleksi di UPT
Perpustakaan Unila saat ini 28. 625 judul
158.702 eksemplar, 991 Judul 991 eksemplar
Jurnal elektronik yang dilanggan.
Layanan sirkulasi pustaka saat ini dapat
dilakukan melalui berbagai cara seperti
misalnya peminjaman-pengembalian mandiri
berbasis RFID dengan Kios-K dan
pengembalian mandiri dengan BookDrop.
Koleksi pustaka di UPT Perpustakaan telah
menggunakan katalog online dan katalog
bersama sehingga memudahkan pengguna
untuk menelusur dan mencari pustaka yang
diinginkan. UPT Perpustakaan juga telah
mengembangkan penelusuran hingga
peminjaman pustaka melalui aplikasi Unila
Library Mobile.
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Saat ini, UPT Perpustakaan Unila telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Bank
Indonesia dalam bentuk Pembangunan BI Corner, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Lampung dalam hal sharing Konten Lokal, SDM, Teknologi Informasi dan Otomasi Sistem, dan
Perpustakaan Nasional RI dalam hal SDM bidang Perpustakaan, Pertemuan Ilmiah, penelitian dan
publikasi, Pertukaran data katalog perpustakaan, Pengembangan dan pemanfaatan koleksi,
Penghimpunan dan pelestarian karya cetak karya rekam, Perluasan jejaring perpustakaan nasional
dan kerjasama dengan perpustakaan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam Forum
Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) dan Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan
Tinggi Negeri (FKP2TN).
UPT Perpustakaan memiliki kinerja yang sangat prima yang dibuktikan dengan penetapan hasil
evaluasi LP3M Unila sebagai Peringkat 2 UPT Kinerja Mutu terbaik Unila pada tahun 2018. UPT
Perpustakaan juga telah memperoleh akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2017
dan telah menerapkan ISO 9001:2015 sejak 2016. Jumlah Pustakawan bersertiﬁkasi sebanyak 7
orang dengan 4 bidang kompetensi yaitu pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan koleksi,
pelayanan sirkulasi dan referensi, dan pengolahan bahan perpustakaan. Layanan perpustakaan saat
ini berpusat di Gedung Perpustakaan Universitas Lampung, Kampus Utama Gedong Meneng, JL.
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung.
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UPT TIK
UNIT PELAKSA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Seiring dengan perkembangan komputer, serta teknologi dan komunikasi, mulai tahun 1996 secara
bertahap, Universitas Lampung telah membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi melalui bantuan proyek Development of Undergraduate Education
(DUE). Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan meliputi
pengembangan organware (organisasi pengelola), hardware (infrastruktur dan perangkat lunak),
software (pengembangan sistem), dan brainware (sumber daya pengelola, pengembang, dan
pengguna). Pengembangan organisasi dilakukan dengan merevitalisasi Pusat Komputer
Universitas Lampung sebagai pengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
Pengembangan infrastruktur meliputi pengembangan jaringan, workstation atau komputer,beserta
peralatan pendukung teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Pengembangan sistem meliputi
pengembangan sistem informasi strategis yang diperlukan oleh Universitas Lampung.
Sedangkan pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi
diarahkan pada:
1.Kemampuan komunitas Universitas Lampung sebagai pengguna teknologi informasi dan
komunikasi;
2.Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Universitas Lampung
dalam mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan teknologi informasi dan
komunikasi.
Infrastruktur LAN Unila Tahun 2013, melalui
sumber dana APBN dan APBN-PUPT. TIK
UNILA menginvestasikan 20 milyar guna
meremajakan back bone Fiber Optic berikut
perangkat switching (support up to10Gbps)
Investasi 12 milyar dari APBN-P tahun 2013
untuk meningkatkan akses wireless connection
baik dari sisi jangkauan (coverage) maupun
kecepatan (speed). Unila menambah 100 Access
Point (AP) indoor dan 30 (AP) outdoor seri
terbaru dengan kecepatan tertinggi. 67 (AP)
indoor hasil kerja sama dengan PGN.
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VISI
Pada tahun 2025 UPT. TIK UNILA Menjadi Pusat Pelayanan dan Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang Handal dan Berdaya Saing Tinggi

MISI
1. Meningkatkan pelayanan teknologi informas dan komunikasi bagi civitas akademika.
2.Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan
kualitas pembelajaran.
3.Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat.
4.Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen
Universitas Lampung
5.Mengembangkan sistem informasi manajemen yang mendukung kelancaran proses belajar
mengajar.
6.Meningkatkan budaya teknologi informasi dan komunikasi yang kondusif dan dinamis di
lingkungan Universitas Lampung.

TUJUAN
1.

Meningkatkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk
mendukung peningkatan kualitas proses belajar-mengajar.

2.

Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas komputasi dan sistem informasi
manajemen yang mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

3.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal untuk mendukung kelancaran
TIK.

4.

Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
informasi dan komunikasi, dalam rangka meningkatkan sistem tata kelola UNILA yang
lebih sehat, eﬁsien, efektif, dan akuntabel, serta dapat mengangkat citra UNILA yang
positif di mata masyarakat.

5.

Meningkatkan budaya dan kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi di
kalangan civitas akademika.

6.

Meningkatkan kinerja layanan bidang teknologi informasi dan komunikasi, seperti
layanan konektivitas jaringan intranet dan internet, layanan akses ke informasi akademik,
dan layanan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

7.

Mengembangkan sistem keamanan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi di UNILA.

8.

Meningkatkan kerjasama bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak
eksternal UNILA, dalam rangka membangun masyarakat pembelajar untuk lebih mampu
bersaing.

9.

Meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur informasi
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UPT LTSIT

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI

UPT LTSIT
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu
dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT)
merupakan UPT yang menyediakan fasilitas
laboratorium untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian untuk dosen, mahasiswa, ataupun
masyarakat umum. UPT LTSIT pada awalnya
bernama Laboratorium Biomass Terpadu yang
diresmikan pada tanggal 5 Maret 2012
berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Lampung Nomor:
02/UN26/DT/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Dalam rangka memenuhi kebijakan Organisasi
Tata Kelola (OTK) maka sejak tanggal 14
September 2014 Laboratorium Biomass

Terpadu ditetapkan sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di Unila melalui Surat
Keputusan Rektor Unila Nomor
1561/UN26/DT/2014.

Visi:

“Terwujudnya pusat layanan laboratorium yang andal, profesional, kreatif, inovatif, dan
berwawasan global dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi”.
UPT LTSIT memiliki fasilitas laboratorium yang cukup komprehensif dan instrument-instrument
yang sophisticated untuk mendukung kegiatan penelitian dasar atau pun penelitian pengembangan
seperti Spektrofotometer UV-Vis, AAS, MPAES, ICP-OES, FT-IR, SEM, AFM, PCRReal Time,
PSA, HPLC, GC FID, GC-MS, DTA/TGA/DSC dan berbagai peralatan dasar lain. Jenis layanan
analisis laboratorium yang diberikan meliputi analisis logam dan polutan organik, pengukuran pH,
TDS, TSS, nitrogen, analisis morfologi, analisis proksimat, analisis RNA dan DNA.
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UPT LTSIT sejak 2017 telah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sehingga
memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008 dalam
lingkup pengujian logam menggunakan ICP OES pada air permukaan, air limbah, tanah dan
biomass. UPT LTSIT juga telah mempertahankan status sebagai lab terakreditasi setelah melewati
Surveilance 1 oleh KAN pada bulan Oktober 2018. Meski pun UPT LTSIT masih merupakan UPT
yang relatif baru di lingkungan Unila, namun pada hasil audit internal Unila, UPT LTSIT mendapat
penghargaan juara 1 untuk kategori Kinerja Mutu UPT dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis
Unila ke 53 tahun 2018.
UPT LTSIT sejak 2017 telah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sehingga
memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008 dalam
lingkup pengujian logam menggunakan ICP OES pada air permukaan, air limbah, tanah dan
biomass.UPT LTSIT juga telah mempertahankan status sebagai lab terakreditasi setelah melewati
Surveilane 1 oleh KANpada bulan Oktober 2018 dan juga menerima sertiﬁkat akreditasi terbaru
ISO/IEC 17025:2017.
Selain menyediakan fasilitas laboratorium untuk kegiatan penelitian, UPT LTSIT juga
melakukan kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kompetensi personil
laboratorium terutama untuk tenaga PLP, baik di lingkungan Unila maupun di luar Unila.
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UPT BAHASA
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa
merupakan bagian dari struktur Universitas
Lampung (Unila) yang berfungsi sebagai
pendukung operasional kegiatan tridharma
perguruan tinggi Universitas Lampung.
Sebagai bentuk pengabdian, Unila juga
bekerjasama dengan berbagai universitas lain
dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum di luar dan sekitar kota
Bandar Lampung.
Penyediaan jasa layanan terdiri dari pelatihan
bahasa Inggris dan bahasa lainnya serta
kebutuhan untuk umum dalam bentuk
pengadaan tes TOEFL Prediksi/English
Proﬁciency Test (EPT) untuk mahasiswa dan
umum, General English, TOEFL dan TOEIC
Preparation, Kursus dan Terjemahan Bahasa
Perancis, Bahasa Mandarin, dan Bahasa
Jepang, dan jasa layanan kursus bahasa Inggris
(Conversation/Speaking Class) baik untuk
mahasiswa maupun umum, termasuk
instansi/lembaga pemerintahan dan swasta.
Kebutuhan lain untuk kegiatan akedemik
kemahasiswaan yang berhubungan langsung
dengan UPT Bahasa adalah penyediaan jasa
layanan terjemahan berbagai dokumen,
termasuk abstrak skripsi/tesis bagi mahasiswa
S1/S2 dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa
Indonesia (Inggris-Indonesia) atau sebaliknya
dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris
(Indonesia-Inggris).

UPT Bahasa ditetapkan berdasarkan
Keputusan Mendikbud RI Nomor:1350/
UN26/KP/2014 pada tanggal 18 Agustus 2014.
UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis
di bidang pengembangan pembelajaran dan
layanan kebahasaan. Kepala UPT Bahasa
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang
Akademik. UPT Bahasa mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan pembelajaran,
peningkatan kemampuan dan pelayanan uji
kemampuan bahasa.

UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran UPT;
b. Pengembangan pembelajaran bahasa;
c. Pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;
d. Pelayanan uji kemampuan bahasa;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
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UPT PKK
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN

Tantangan pendidikan tinggi Indonesia dewasa ini di antaranya adalah bagaimana menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja,
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk mengembangkan dirinya
dalam kehidupan nyata, dan berbagai kriteria kecakapan dan sikap perilaku yang didasari kultur
setempat. Lulusan pendidikan haruslah manusia-manusia yang berkemampuan optimum sesuai
dengan talentanya. Unila sebagai salah satu entitas pendidikan tinggi berusaha menjawab tantangan
tersebut dengan langkah-langkah dan strategi yang sistemik.
UPT PKK dibentuk bertujuan untuk menyiapkan dan membekali lulusan sesuai dengan kompetensi
yang diperlukan dunia kerja agar mampu bersaing dan menjembatani lulusan bukan hanya agar
terserap pasar kerja namun juga menghasilkan wirausahawan yang menciptakan lapangan
pekerjaan baru.
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPT PKK) Universitas Lampung adalah unit kerja
yang memberikan pelayanan ketenagakerjaan dan pengembangan kewirausahaan kepada
mahasiswa/alumni, swasta, dan instansi pemerintah serta masyarakat umum. Sebelumnya UPT.
PKK Unila bernama Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK). UPT. Misi yang diusung oleh UPT. PKK
Unila adalah melaksanakan penelusuran dan pendataan lulusan (tracer study), membinaan
mahasiswa dan alumni melalui pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan, dan memberikan
layanan perekrutan, pembinaan dan konsultasi ketenagakerjaan.

65

Kegiatan rutin yang menjadi agenda UPT. PKK
adalah penelusuran alumni (tracer study) yang
saat ini telah dikembangkan secara daring dan
terintegrasi dengan database alumni. Tracer
study dilakukan selain dalam upaya
memperoleh umpan balik dari alumni untuk
perbaikan dan pengembangan kualitas dan
system Pendidikan, juga dapat digunakan untuk
menjembatani antara Unila dengan dunia usaha
dan industri. Pada tahun 2018, UPT. PKK Unila
menggelar even yang diberi label Begawi Karier
2018, dengan beberapa aktivitas di antaranya
Job Fair, Career Talkshow, Career Workshop,
dan Entrepreneurship Awards, merupakan hasil
kerjasama UPT PKK dengan Auto2000 dan
SMS Finance. Di tahun ytang sama UPT.
PKK/CCED Unila telah menghantarkan
Mahasiswa Universitas Lampung Memperoleh
Penghargaan Nasional yaitu Juara I
Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Award
yang diselenggarakan oleh Direktorat
Kemehasiswaan Kemenristekdikti RI.

Selain telah bekerjasama dengan berbagai
perusahaan dan pemerintah daerah di Lampung,
UPT. PKK juga terus menjalin kerjasama
dengan BUMN (PLN, Telkom Indonesia, Bank
BRI, Mandiri, BNI'46, dll.), swasta, Bank
Indonesia, dan perusahaan-perusahaan nasional
atau pun internasional (IBM, Microsoft).
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UPT PKLI
UPT PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL

Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kerja Sama dan Layanan Internasional (UPT PKLI)
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung . UPT PKLI berada di bawah koordinasi
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain
Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha, UPT PKLI memiliki 4 (empat) divisi yaitu Bidang
Administrasi Umum, Bidang Teknologi dan Informasi, Bidang Kerja Sama Luar Negeri, dan
Bidang Kerja Sama Dalam Negeri.
UPT PKLI Unila merupakan unit kerja yang
berperan aktif dalam melaksanakan
pengembangan kerja sama nasional dan
internasional, melaksanakan fasilitasi kerja
sama nasional dan internasional, melaksanakan
layanan pendidik, tenaga kependidikan dan
mahasiswa asing; serta melaksanakan promosi
internasional Unila. Sebagai unit utama
pendukung kerja sama, UPT PKLI terlibat aktif
dalam persiapan dan penyusunan Memorandum
of Understanding (MoU) dan perjanjian
kerjasama dengan mitra Unila baik di dalam
maupun luar negeri yang dilakukan unit kerja di
lingkungan Unila. UPT PKLI juga aktif
mendukung kerja sama antar-universitas (U2U)
dengan perguruan tinggi di dalam dan luar
negeri. Kerjasama yang lebih intens saat ini
terus dikembangkan melalui pola students
exchange, staﬀ exchange, joint research
collaboration, national/international
workshop, internship program, dan short
course atau summer course yang
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diselenggarakan setiap tahun. Adapun beberapa
kegiatan internasional yang telah diadakan oleh
fakultas melalui UPT PKLI dan dari
Kemenristekdikti, seperti ACP (Asian Campus
Program) dan Darmasiswa. ACP awalnya
adalah program yang diadakan oleh Fakultas
Ekonomi dan Bisnis bekerjasama dengan
Kansai University (Jepang) dalam hal Safety
Management.

Sedangkan program Pertukaran Mahasiswa
Tanah Air - Nusantara (PERMATA) di Unila
sudah berjalan sejak tahun 2016 hingga saat ini.
Ada juga Program Darmasiswa yang
merupakan wadah bagi mahasiswa asing dari
seluruh dunia melalui Kemendikbud RI untuk
dapat mempelajari Bahasa Indonesia melalui
kelas BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur
Asing) dan mengenal kebudayaan asli dari
Provinsi host university masing-masing yang
telah berlangsung sejak tahun 2008 dan
dilakukan 1 (satu) kali setahun setiap awal
semester ganjil dengan jangka waktu 1 tahun.
Kemudian, UPT. PKLI bersama Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga
mengelola Program SEA-Teacher (South East
Asian-Teacher) yang merupakan pertukaran
pelajar mahasiswa kependidikan dengan
memberi kesempatan mereka untuk mengajar
di negara-negara Asia Tenggara selama 1 bulan

di sebuah sekolah, yang dilakukan sejak akhir
tahun 2017 (Batch 4) dengan waktu
pelaksanaan 2 kali pertahun. Kegiatan-kegiatan
tersebut bersifat continue setiap tahunnya dan
menjadi program untuk memperkuat kinerja
kerjasama Universitas Lampung dalam
komunitas perguruan tinggi top nasional.

UPT PKLI juga melayani hospitality bagi
mahasiswa, dosen, peneliti, atau tamu asing
yang berkunjung ke Unila untuk studi,
penelitian, kerja sama atau pun kegiatan lain.
Selain itu, UPT PKLI juga membantu
pengurusan izin tinggal dan keimigrasian,
pendampingan pemenuhan akomodasi, serta
orientasi kampus dan kehidupan di Lampung.
Sebaliknya, UPT PKLI juga melayani kegiatan
internasional unit kerja dan promosi Unila
keluar negeri, termasuk membantu mengurus
izin keberangkatan keluar negeri untuk urusan
seminar, conference, studi lanjut, university
visit, MoU dengan perguruan tinggi luar negeri
dan sebagainya.
Kinerja UPT PKLI dalam lima tahun terakhir di
antaranya adalah menjalankan Muhibah Seni ke

Universitas Kentucky dan tiga sekolah di
Lexington, Kentucky, USA pada bulan Oktober
2014. Kedua kegiatan tersebut merupakan
pemerolehan kegiatan hibah kompetitif dari
Kemristekdikti. Yang terbaru di tahun 2019 ini,
Unila bekerjasama dengan Pemerintah
Palestina melalui Kedutaan Besar Palestina di
Jakarta memberikan bantuan beasiswa Program
Sarjana dan Magister bagi 4 orang pemuda
mahasiswa Palestina. UPT. PKLI menjadi
penyelenggara program ini sejak proses seleksi,
pengurusan izin belajar, orientasi, pelaksanaan
kelas BIPA, sampai dengan penyiapan proses
akademik dan pembelajaran di jurusan masingmasing.
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UPT KEARSIPAN
UPT Kearsipan Universitas Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014. UPT
Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan tata kelola arsip yang baik dan benar
sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan Undang-Undang. Tata kelola yang
dimaksud adalah pengelolaan arsip, pembinaan SDM kearsipan dan daftar
pencarian arsip (DPA). Kegiatan pengelolaan kearsipan yang dilakukan oleh UPT
Kearsipan Unila di antaranya metode, sistem penyimpanan, peminjaman,
penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan serta pemindahan dan
pemusnahan arsip. Ruang lingkup arsip tersebut meliputi arsip dinamis maupun
arsip statis, baik di dalam maupun di luar Universitas Lampung.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, UPT Kearsipan Unila terus
mengupayakan pengembangan sistem kearsipan berbasis TIK. Berbagai kegiatan
workshop, pelatihan, dan sosialisasi kepada unit-unit kerja di lingkungan
Universitas Lampung dilakukan. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang
kearsipan juga dijalin, misalnya dengan Lembaga Arsip Daerah, Lembaga Arsip
Nasional. UPT Kearsipan Unila juga tergabung dalam jejaring kerjasama
pengembangan arsip Indonesia.

VISI
“Sebagai pusat layanan informasi, penyimpanan arsip, pengembangan informasi kearsipan, riset
dan teknologi yang dapat di akses secara online baik tingkat nasional maupun internasiona untuk
mendukung visi Unila Top Ten pada tahun 2025”
.
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MISI
1. Melaksanakan tata kelola arsip yang baik dan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah
kearsipan;
2. Melaksanakan manajemen layanan secara profesional agar mudah diakses bagi pengguna;
3. Mewujudkan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi,
Informasi, dan Komunikasi (SIKD-TIK) dengan e-arsip di lingkungan Unila;
4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai intansi baik di tingkat daerah maupun di tingkat
nasional;
5. Mengadakan pelatihan, bimtek, dan workshop di lingkungan Unila, sebagai wujud
pengembangan SDM bagi tenaga kependidikan agar arsip dapat dikelola dengan baik dan
benar;
6. Target pada tahun 2019 tidak lagi mengirim surat keliling membawa ekspedisi di dalam
maupun di luar Unila, namun pengiriman cukup dengan menggunakan Program SIKD-TIK
berbasis e-arsip dari unit-unit kerja.

Tugas Pokok & Fungsi
Tugas Pokok :
UPT Kearsipan Universitas Lampung merupakan tempat penyimpanan dan pengalaman arsip
serta dokumentasi aset-aset di lingkungan Universitas Lampung.
Fungsi:
Penyusunan rencana, program dan anggaran UPT.
Pelaksanaan pengelolaan arsip.
Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
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BPU

BADAN PENGELOLA USAHA
Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas
Lampung merupakan hasil pengembangan unit
kerja Badan Usaha (BU) yang didirikan pada
tahun 2009 berdasarkan SK Rektor Unila No:
296/H26/2009. BPU disyahkan pendiriannya
berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Nomor:798/UN26/KU.02.01.05/ 2017.
Berdasarkan SK tersebut unit-unit Badan
Pengelola Usaha yang dikelola adalah: 1)
Fasilitas Olah Raga dan Kolam Renang
(Fasora) Unila, 2) Gedung Serba Guna (GSG)
Unila, 3) Percetakan dan Penerbitan Unila, dan
4) Rusunawa Unila.

latihan judo (Dojo), dan kolam renang yang
berstandar Internasional. Selain untuk
memfasilitasi aktivitas olah raga bagi sivitas
akademika Unila, Fasora juga terbuka untuk
umum.

Fasora yang dimiliki Unila merupakan yang
terlengkap untuk kampus-kampus PTN di
Indonesia. Unila memiliki lapangan sepak bola,
basket, tennis lapangan, bola volley, tempat
nyaman, aman, dan dekat dengan kampus.
Rusunawa juga memfasilitasi Program Aﬁrmasi
Dikti Papua dan Aﬁrmasi 3T angkatan 2012 –
2018.

Pada tahun 2018, BPU menerima tambahan dua
unit tower Rusunawa, melengkapi satu unit
Rusunawa yang sudah ada. Tambahan unit
Rusunawa tersebut satu berada di Kampus
Utama Unila Gedong Meneng, Bandar
Lampung, dan satunya lagi di Kampus PGSD
(Kampus B FKIP) Unila, Metro. Setiap tower
Rusunawa memiliki antara 95 – 110 kamar,
dengan kapasitas 2-3 orang per kamar.
Keberadaan Rusunawa sangat bermanfaat bagi
mahasiswa utuk memperoleh hunian yang
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Pada tahun yang sama, GSG Unila yang
memiliki kapasitas tempat duduk hingga 4000
orang telah dilakukan renovasi dengan tampilan
fasad yang lebih mencerminkan budaya
Lampung sehingga lebih cantik dan menawan.
Mulai 2018, BPU juga mengelola Retail (20
kios), Foodcourt (16 kios food court ekonomi
dan 10 kios food court bisnis), kantin-kantin
yang tersebar di berbagai fakultas, dan Parkir
Terpadu. Terdiri dari: Fakultas Pertanian (10
kios), Jurusan Perternakan (1 Kios), Fakultas
Teknik (11 Kios), FKIP (18 kios), Fakultas
Hukum (10 kios), Fakultas Kedokteran (1
Gedung Food Court), FISIP dan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (5 kios) serta di
Perpustakaan (2 Kios) dan Area Kolam Renang
(5 Kios).

BADAN PENGELOLA
INFRASTRUKTUR DAN GREENMATRIC
Badan Pengembangan Infrastruktur dan
GreenMetric (BPI-GM) adalah suatu badan
yang dibentuk oleh Rektor Universitas
Lampung dengan tugas pokok membuat
perencanaan, mengajukan usulan
pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur-infrastruktur di Unila serta
mengevaluasi, mengusulkan dan
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang
menopang indicator GreenMetric Unila secara
terpadu dan berkesinambungan. Pembentukan
badan ini merupakan upaya Unila untuk
mengakselerasi tugas-tugas manajemen dan
maintenance infrastruktur baik yang sudah
ada maupun yang sedang/akan dibangun.
Badan Pengembangan Infrastruktur dan
GreenMetric dibentuk sejak tahun2017
melalui Surat Keputusan Rektor Nomor
1024/UN26/KP/2017. Secara struktural,
badan ini bekerja di bawah naungan Rektor
melalui Wakil Rektor bidang Umum dan
Keuangan dan berkoordinasi dengan Wakil
Rektor bidang Perencanaan dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Meskipun BPI-GM baru berusia kurang lebih
3 tahun, capaian kinerja yang telah dihasilkan

cukup signiﬁkan. Berkat Integritas tim dan
komitmen yang kuat dalam meningkatkan
mutu infrastruktur Unila. BPI-GM
mencatatkan keberhasilan untuk memperoleh
dana bantuan lebih dari 142 Milyar dari pihak
eksternal. Capaian ini diantaranya adalah
penyediaan parker terpadu dan dibarengi
dengan pengadaan bus kampus yang berasal
dari CSR perusahaan dan bantuan operasional
Pemerintah Provinsi Lampung, pembangunan
foodcourt, pembangunan RSPTN Universitas
Lampung, penyampaian proposal PHLN
Universitas Lampung ke Bappenas,
penyampaian proposal SBSN Universitas
Lampung ke Kemenristekdikti, penyusunan
master plan tata ruang kampus Universitas
Lampung 2016-2026, penyusunan blok plan
Kampus II Kota Baru, pembangunan
Rusunawa, Gedung F Fakultas Kedokteran,
penyusunan proposal pengelolaan air,
penyusunan proposal pengelolaan sampah,
dan lain-lain.
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BP KLINIK
BADAN PENGELOLA KLINIK
Badan Pelaksana Klinik dibentuk berdasarkan
SK Rektor No 563/UN26/ DT.04/2017
Tanggal 17 April 2017. Secara struktural, BP
Klinik berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan
Teknologi Informasi. Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, BP Klinik dipimpin oleh
seorang Ketua dan seorang Sekretaris dan
memiliki struktur empat bidang, yaitu Bidang
Pelayanan Medik, Penunjang dan
Keperawatan, Bidang Sumberdaya Manusia,
Umum, Keuangan, dan Perencanaan, Bidang
Pendidikan dan Pelatihan, serta Bidang Humas
dan Kerjasama. BP Klinik merupakan Klinik
Pratama Unila (disingkat Klinik Unila),
merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) yang memberikan pelayanan
kesehatan/kedokteran primer.

Klinik Unila merupakan pengembangan dari
Klinik Mahasiswa Universitas Lampung yang
pengelolaannya di bawah Bagian
Kemahasiswaan, Biro Akademik dan
Kemahasiswaan. Klinik Unila pada
perjalanannya pernah dialihkan
pengelolaannya di bawah Fakultas
Kedokteran Unila. Saat pengalihan
pengelolaan ini, Klinik Unila mulai
berkembang dan pelayanan kesehatan
diperluas tidak hanya untuk mahasiswa dan
sivitas akademika Unila saja. Untuk
perkembangan lebih lanjut dan sebagai bagian
usaha pengembangan sarana prasarana Unila
khususnya untuk pendukung pendidikan mulai
tahun 2017 Klinik Unila dialihkan pengelolaan
dari Fakultas Kedokteran ke tingkat
universitas dalam bentuk Badan Pengelola
Klinik Universitas Lampung.

Beberapa bentuk layanan yang dilakukan oleh BP Klinik, di antaranya adalah (1) Pemeriksaan dan
Pengobatan Umum, (2) Pemeriksaan Buta Warna, (3) Cek gula darah, asam urat dan kolesterol, (4)
Pemeriksaan kebidanan dan layanan KB oleh Bidan, dan (5) Konsultasi kesehatan. Selain itu, Klinik
Unila juga memberikan pelayanan kesehatan dengan perjanjian dan persiapan terlebih dahulu,
seperti (1) Upaya Promosi kesehatan, (2) Pemeriksaan kesehatan dan buta warna bagi mahasiswa
baru Unila, (3) Khitanan, dan (4) Tim kesehatan kegiatan ad hoc tertentu.
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BP KKN

BADAN PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN)
dibentuk melalui SK Rektor No. 66/UN26/OT/
2015 yang disyahkan pada tanggal 3 Februari
2015. Dengan dikeluarkannya SK tersebut,
maka pengelolaan KKN berpindah dari Bidang
Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat (LPM) Unila menjadi unit
kerja mandiri.
Berdasarkan SK tersebut, BP KKN merupakan
unit kerja (badan) yang dibentuk oleh
Universitas Lampung untuk mengelola dan
menyelenggarakan perkuliahan Kuliah Kerja
Nyata (KKN). Bobot SKS KKN adalah 3 (0-3),
sehingga aktivitas kuliah seluruhnya berada di
lapangan (masyarakat).
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BP KKN
dikendalikan oleh seorang Ketua dibantu oleh
seorang Sekretaris dan beberapa personil yang
tersebar di lima bidang. Untuk saat ini, bidangbidang di bawah BP KKN adalah (i) Bidang
Kesekretariatan, (ii) Bidang Sistem Informasi
dan Komunikasi, (iii) Bidang Pendidikan dan
Pelatihan, (iv) Bidang Operasional, (v) Bidang
Pengembangan dan Kerjasama, serta (vi)
Bidang Evaluasi dan Pengendalian. Sesuai
dengan struktur organisasi, BP KKN dalam
menjalankan tugasnya bertanggungjawab
langsung kepada Rektor Universitas Lampung.
Kegiatan KKN di Universitas Lampung
dilaksanakan dua kali setiap tahunnya. Periode I
dilaksanakan pada bulan Januari – Februari dan
Periode II dilaksanakan pada bulan Juli –
Agustus. Jumlah mahasiswa KKN yang

dikelola berkisar antara 2000 hingga 3400 orang
mahasiswa setiap periodenya. Lokasi KKN
Reguler Unila telah menjangkau hampir seluruh
kabupaten di Provinsi Lampung. Selain KKN
Regular, BP KKN Unila juga berpartisipasi
dalam kegiatan KKN Kebangsaan dan KKN
Bersama BKS PTN Barat yang skala nasional
dan regional.

B ad an P elak s an a K u liah K er ja N y ata
Universitas Lampung sejak tahun 2015
menjalankan beberapa jenis KKN Tematik hasil
kerjasama dengan Pemerintah Pusat/ Lembaga
dan Pemerintah Daerah. Beberapa diantaranya
adalah (i) KKN Tematik Infrastruktur
Permukiman – Kementerian PUPR, (ii) KKN
Tematik Revolusi Mental – Kemenko PMK, (iii)
KKN Tematik BNP2TKI, (iv) KKN PPM
Kemenristekdikti, (v) KKN Tematik Ekspedisi
Nusantara Jaya (ENJ) – Kemenko Kemaritiman,
(vi) KKN Bilateral, dan (vii) KKN Tematik
Program Strategis dan Unggulan Kabupaten.
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Sejak 2018, sistem pengelolaan KKN sudah
sepenuhnya menerapkan teknologi informasi,
mulai dari pendaftaran calon peserta KKN,
pengelompokan mahasiswa, penempatan,
rencana program kerja dan pelaporannya,
evaluasi kegiatan, dan pengunggahan foto dan
video kegiatan KKN. Sistem yang digunakan
beralamat: e-kkn.unila.ac.id. Penerapan sistem
pengelolaan berbasis teknologi informasi
bertujuan untuk memudahkan pelayanan
kepada mahasiswa, pendokumentasian atau
pengarsipan hasil-hasil kegiatan, dan pelaporan
kepada stakeholders yang bekerjasama dalam
kegiatan KKN. Pada kegiatan KKN Periode I
Tahun 2019, BP KKN menerapkan Ujian
Pembekalan secara daring dan aplikasi
SIMANIS SIMPEL KKN (Sistem Informasi
Monitoring dan Pelaporan Lapang Kuliah Kerja
Nyata). SIMANIS SIMPEL KKN dapat
diunduh melalui playstore pada smart phone
berbasis android. Melalui SIMPEL KKN,
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mahasiswa melaporkan kegiatan KKN-nya
secara periodik melalui handphone-nya
sehingga keaktifan mahasiswa dan pencapaian
target kinerja program dapat dipantau oleh DPL
dan Tim BP KKN setiap saat.

BADAN
PENGELOLA REMUNERASI (BPR)
Unila selama 3 tahun ini telah berhasil
menggulirkan program remunerasi.
Sebagai institusi dengan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum
(BLU), Unila dalam menjalankan tugas
dan fungsinya perlu ditunjang dengan
sumber daya manusia yang profesional.
Oleh karenanya, tuntutan peningkatan
kinerja para pegawai akan diikuti dengan
peluang untuk bisa meningkatkan
kesejahteraan tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan di Unila melalui
sistem remunerasi. Badan Pengelola
Remunerasi dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Lampung
No. 75/UN26/KU.02.02.01/2018
tertanggal 18 Januari 2018 yang memiliki
tujuan yaitu sistem untuk menjalankan
sistem remunerasi yang akuntabel,
transparan,efektif dan eﬁsien bagi tenaga
pendidik maupun tenaga kependidikan di
lingkungan Universitas Lampung. Sistem
Remunerasi yang dikelola oleh BPR
berdampak sangat positif terhadap

akselerasi pengembangan Unila. Sistem
yang sudah terintegrasi dengan BKD
sehingga kinerja dosen yang dulunya
dikerjakan secara manual kini telah
terdata secara online. Tridharma tenaga
pendidik meroket ketika kinerja dihargai
secara maksimal. Sistem ini
memungkinkan bagi pimpinan untuk
memperoleh basis data dalam bentuk
laporan dan rekapan kinerja dosen seUnila sehingga monitoring dan evaluasi
kinerja dosen menjadi mudah dan sahih.
Pimpinanpun langsung mendapatkan
rekapan persentasi dosen yang memiliki
kinerja di atas standar, sesuai standar,
atau di bawah standar.Pada jangka
panjang, sistem ini diharapkan mampu
memotivasi dosen untuk mencapai kinerja
sesuai standar untuk mendapatkan
insentif remunerasi yang maksimal. Saat
ini dosen berlomba-lomba untuk
menghasilkan kinerja diatas standar
sehingga memperoleh insentif di atas
standar.
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BP MKU

BADAN PENGELOLA MATA KULIAH UMUM
Universitas Lampung saat ini telah memiliki
lebih dari 80 program studi tingkat sarjana (S1)
yang tersebar pada delapan fakultas. Mengingat
banyaknya program studi tersebut dan untuk
menjamin layanan akademik yang memenuhi
baku mutu maka layanan mata kuliah yang
sama yang diberlakukan bagi mayoritas
program studi, seperti Pendidikan Agama,

Bahasa Indonesia, Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan
Etika dan Kearifan Lokal. dikelola satu unit
kerja yang disebut dengan Badan Pengelola
Mata Kuliah Umum (BP MKU). Keberadaan
BP MKU dikukuhkan melalui SK Rektor No.
627/UN26/PP.04/2017 pada Tanggal 5 Mei
2017.

Visi BP MKU: “Menjadi Badan di Universitas Lampung Yang Mampu Mengantarkan Mahasiswa
Untuk Memiliki Karakter Akhlak Mulia Dengan Menjadikan Pancasila dan UUD 1945 Sebagai
Landasan Berpikir, Berperilaku, dan Berbahasa Santun dalam Pengembangan Kepribadian,
Keilmuan, dan Profesinya”.
Capaian kegiatan BP MKU adalah: tersedianya buku ajar untuk seluruh Mata Kuliah Umum dalam
bentuk softﬁle, tersedianya buku panduan praktikum untuk Pendidikan Agama dalam bentuk
softﬁle, tersedianya media pembelajaran Mata Kuliah Umum untuk 16 (enam belas) kali pertemuan
dalam bentuk softﬁle, tersedianya Website BP MKU, percontohan Kelas Interaktif MKU untuk
kelas tunggal maupun paralel yang berada di Gedung A FISIP.
Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah: Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran
MKU berbasis Authorware, Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran MKU berbasis Flash,
Peresmian Mata Kuliah Baru Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal, Kuliah Umum Pendidikan
Agama Islam untuk Mahasiswa Baru, Workshop Pembuatan Buku Standar Praktikum PAI,
Workshop Referensi Manajer, Cara Mensitasi dan Penulisan Daftar Pustaka PAI dengan Aplikasi
Zotero, dan Kegiatan Bakti Sosial sebagai Implementasi Nilai Pendidikan Pancasila dan Bela
Negara di Desa Wates Kabupaten Pringsewu.
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BPPMB
BADAN PENGELOLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor
No. 472/UN26/KL/2017 tertanggal 30 Maret
2017 yang memiliki tugas dan fungsi untuk
melakukan proses seleksi calon mahasiswa
Universitas Lampung yang berkualitas. Ada
beberapa jalur seleksi penerimaan mahasiswa

baru yang dilaksanakan, yakni Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN), Seleksi Mandiri Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan jalur
Simanila (Paralel-PMPAP-Prestasi KhususVokasi).

Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas serta kelancaran dalam proses seleksi calon
mahasiswa baru, BPPMP mengadakan beberapa kegiatan di antaranya adalah sosialisasi kepada para
Kepala Sekolah dan Operator PDSS SMA/MA/SMK sederajat Se-Provinsi Lampung, Siswa kelas
XII dan Orang tua/Wali siswa. BPPMP dalam proses seleksi juga memiliki kerjasama dengan Badan
Pelaksana yang lain seperti dengan BP Klinik khususnya untuk melakukan tes kesehatan bagi calon
mahasiswa untuk program studi tertentu.
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BP-ALKU

BADAN PENGELOLA ASET LUAR KAMPUS UNIVERSITAS LAMPUNG

Dibentuk berdasarkan SK Rektor Universitas Lampung Nomor: 950/UN26/LK.10/2018 tanggal
5 April 2018
Tujuan:
1.
2.
3.

Inventarisasi aset-aset luar kampus utama Universitas Lampung
Penentuan status Legal dan Formal aset-aset luar kampus utama Universitas Lampung
Pemanfaatan aset-aset luar kampus utama Universitas Lampung

DATA INVENTARIS TANAH MILIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11.12
13
14
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Peruntukan

No Sertiﬁkat

Luas di Sertiﬁkat

4591004

4720 M2

08-01-04-09-4-00020

1134 M 2

Gedong Meneng ( Tanah Bangunan
Pendidikan dan Latihan)
Gedong Meneng ( Tanah Bangunan
Pendidikan dan Latihan)
Rajabasa ( Tanah Bangunan
Pendidikan dan Latihan)
Metro ( Tanah Bangunan Pendidikan
dan Latihan)

08-01-07-02-4-00022

11.209 M 2

08-01-07-02-4-00023

10.000 M 2

4046560

469.316 M2

08-08-05-02-4-00001

42.250 M 2

Segala Mider ( Tanah Bangunan
Pendidikan dan Latihan)
Tanjung Karang (YP Unila) ( Tanah
Bangunan Pendidikan dan Latihan)
Rajabasa (Tanah Area parkir terpadu,
Food Court & Retail)
Rajabasa (Tanah Area parkir terpadu,
Food Court & Retail)
Rajabasa (Tanah Bangunan Rumah
sakit)
Rajabasa (Research center and
Student center)
Karang Anyar (Tanah Kosong Yang
sudah diperuntukkan)

1106616

25.000 M 2

08-01-05-01-4-00006

2.917 M2

08-01-12-01-4-00049

20.145 M 2

08-01-12-01-4-00050

973 M 2

08-01-12-01-4-00037

58.973 M 2

08-01-12-01-4-00039

22.604 M 2

08-02-15-18-1-00585

6.170 M2

Gunung Mas (Tanah Bangunan
Rumah Negara Golongan III)
Talang (Tanah Bangunan Rumah
Negara Golongan III)

15

Way Mengaku (Kebun percobaan)

08-05-03-03-4-00015

200.000 M2

16

Sukadanaham (Tanah Kebun
Percobaan)

08-01-01-06-1-02010

55.463 M 2

17

Muara Putih (Kebun Percobaan)

08-02-07-10-4-00001

32.522 M 2

18

Margasari (Tanah Hutan Lainnya)

08-10-06-08-3-00297

2500 M2

19

Gedong Air ( Tanah Kosong Yang
sudah Diperuntukkan)

8106183

2.275 M2

TIM PENYUSUN
PROFIL UNILA
No

Nama

Jabatan Tim

1

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

Pengarah

2

Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.

Anggota Pengarah

3

Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc.

Penanggung Jawab

4

Dr. Sutikno, M.Sc.

5

Harsono Sucipto, S.H., M.H.

6

Suratno, S.Pd., M.H.

Sekretaris

7

Tarmuzi

Anggota

8

Salammulloh

Anggota

9

Fitri Mugni Malalia, A.Md.

Anggota

10

Desnataria, S.E.

Anggota

11

Charla Adi Wijaya, A.Md.

Anggota

12

Devi Yustia Savitri, S.Hut.

Anggota

13

Mamanda Syahputra Ginting, S.H.

Anggota

Ketua
Wakil Ketua

Pusat Informasi
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedung Rektorat Lantai 3 Unila
Telp. 0721-701609 Ext. 142

