
 



 



 



KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

 Universitas Muhammadiyah Palembang (selanjutnya disebut UM Palembang) 
sampai saat  ini (2013) telah berusia 34 tahun semenjak dikeluarkan ijin oleh Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  dengan Surat Keputusan  Nomor: 
010/YPTM/79  tanggal 15 Juni 1979, tertanggal 19 Juni 1979. Perjuangan dalam menjaga 
dan meningkatkan  intelektualitas  bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, dan  
menyebarkan visi  dan misi Muhammadiyah. Telah seperempat abad  lebih, reputasi dan 
ciri khas keunggulan baik dedikasi maupun komitmen  sivitas akademika bersama para 
alumni UM Palembang dalam berkontribusi kepada masyarakat , bangsa , negara dan umat  
manusia selalu diakui secara luas sampai di tingkat nasional. Dengan berjalannya waktu, 
bersamaan dengan dinamika perubahan peradaban manusia  yang semakin dinamis, 
kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi yang mendunia., tantangan  yang 
dihadapi universitas untuk tetap pada posisi dan perannya  di masyarakat nasional dan 
internasional menuntut  kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif dan 
Islami. Untuk menjawab tantangan  tersebut diperlukan pandangan yang visioner, 
didukung kemampuan merumuskan  langkah-langkah  strategis. Langkah strategis tersebut 
dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam 
pelaksanaan  menuju pencapaian visi jangka panjang.  
 
 
 Selanjutnya rencana strategis dibuat dengan cermat dan tepat. Sejak pertengahan 
tahun 2012 upaya penyusunan  Rencana Strategis Universitas  2013 – 2022 telah dimulai 
dengan membentuk tim untuk mempelajari pengalaman sebelumnya dalam rangka 
merumuskan perbaikan kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Hasil 
proses tersebut telah dipelajari bersama dengan seluruh sivitas akademika dan alumni 
melalui  acara roadshow per kluster fakultas, forum Rpat Kerja Universitas, pengiriman 
draft ke  stakeholder, forum dosen dan karyawan serta penawaran masukan melalui email 
kepada fihak-fihak tertentu. Masukan yang telah diterima dan sangat bernilai yang 
kemudian diolah secara iteratif serta dipertimbangkan dan diakomodasi dalam 
penyempurnaan draft Rencana Atrategis Universitas 2013 – 2022.  
 
 
 Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada kontributor atas masukan 
yang sangat bernilai untuk pengayaan dan koreksi. Kepada para dosen, karyawan, 
mahasiswa, pengurus fakultas, alumni, serta anggota Senat Akademik baik periode 2013 – 
2022 maupun periode sebelumnya yang telah berpartisipasi  pada penyusunan dan 
penyempurnaan, disampaikan  penghargaan dan terima kasih secara khusus atas perhatian 
terhadap rencana strategis universitas. Setelah sampai pada saat Rencana Strategis  
(RENSTRA) UM  Palembang 2013 – 2022 telah disetujui Senat Universitas dengan 
beberapa perbaikan yang disarankan untuk dioptimalisasi. Berikut ini dengang rasa syukur 
kehadirat Allah Yanf Maha Kuasa disampaikan RENSTRA UM Palembang 2013 – 2022. 
Rencana  Strategis ini merupakan hasil kerja kolektif warga UM Palembang dalam 
menetapkan fokus dan prioritas pengembangan universitas dua belas tahun ke depan.  
 
 
 Untuk implementasi RENSTRA ini, penjabaran selanjutnya akan disusun dalam 
bentuk Rencana Operasional (RENOP) UM Palembang 2013 – 2016 untuk periode 
pertama. Analisis yang lebih rinci diperlukan untuk mendapatkan target pencapaian  



indikator sasaran  yang optimal  dan mantap dalam rangka pencapaian tujuan UM 
Palembang pada periode 2017 – 2022.  
 
 
 Akhirnya kami mengajak segenap warga UM Palembang dengan mengacu pada 
RENSTRA ini untuk menyusun kegiatan berdasarkan program-program yang 
komprehensif, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.  
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BAB I PENDAHULUAN 

niversitas Muhammadiyah Palembang (UM Palembang)  
merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) 
resmi berdiri berdasarkan Piagam Pendirian Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah Nomor: 010/YPTM/79 tanggal 15 Juni 1979. 

Untuk membantu institusi mengembangkan dan menerapkan strategi 
yang efektif dalam kerangka mencapai tujuannya, perlu adanya perencanaan 
strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang memenuhi 
kriteria  dalam menunjang manajemen  untuk pengambilan keputusan. 
Perencanaan strategis disusun secara sistematis dan berkesinambungan 
dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang 
mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang 
berorientasi pada hasil (result oriented) yang ingin dicapai selama kurun 
waktu tertentu,  satu sampai dengan empat  tahun. Proses tersebut 
menghasilkan rencana strategis, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, 
sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan 
kegagalan dalam pelaksanaan rencana strategis. 

Beberapa keuntungan yang bisa dipetik oleh institusi dengan adanya 
rencana strategis, yaitu: pertama, rencana strategis dapat memajukan 
pemikiran dan tindakan strategis. Hal tersebut pada gilirannya akan 
mengarah pada pengumpulan informasi yang  lebih  sistematis, 
meningkatnya perhatian terhadap pembelajaran institusi,  mengklarifikasi 
arah institusi ke depan, dan memantapkan prioritas tindakan institusi. 

Kedua, rencana strategis dapat meningkatkan kualitas pembuatan 
keputusan. Rencana strategis memfokuskan perhatian pada isu-isu dan 
tantangan penting yang dihadapi oleh institusi, serta membantu pimpinan 
dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Rencana strategis dapat 
membantu institusi merumuskan dan mengomunikasikan secara jelas 
maksud-maksud strategisnya. 

Ketiga, rencana strategis dapat memicu kecepat tanggapan institusi 
yang semakin tinggi dan kinerja yang semakin baik. Institusi didorong untuk 
mengklarifikasi dan mengenali isu-isu strategis, memberi respon secara 
cepat terhadap tuntutan dan tekanan internal dan eksternal, serta mampu 
mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat secara efektif. 

Keempat, rencana strategis dapat memberi keuntungan langsung 
pada orang-orang di dalam institusi. Pembuat kebijakan dan pembuat 
keputusan kunci dapat memenuhi peran dan tanggung jawab mereka secara 
lebih baik.Teamwork dan keahlian juga semakin diperkuat di antara anggota 
institusi. 
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