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Perguruan Tinggi:
Pendidikan
Tinggi:

adalah
adalahsatuan
satuan
pendidikan
pendidikanyang
yang
menyelenggarakan
menyelenggarakan
Pendidikan
PendidikanTinggi.
Tinggi.

jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, dan program
profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU NO. 11 tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga
dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.

Penyelenggaraan
kesejehateraan sosial
ditujukan kepada
perseorangan, keluarga,
kelompok dan/atau
masyarakat

Tujuan
Pendi
dikan
Tinggi
(Pasal
5 UU
Pddk
Tinggi)

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan
bangsa;
b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing
bangsa;
c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi
kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat
manusia; dan
d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya
Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indeks pembangunan manusia 2019
• Meningkat menjadi 71,92. Posisi itu meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya (2018) sebesar 71,39.
• Dari sisi tingkat pengangguran juga ada perbaikan yaitu tingkat 5,28
persen. Ini lebih rendah dari tahun sebelumnya (2018) sebesar 5,34
persen.
• Dari sisi persentase penduduk miskin yang mencapai 9,22 persen itu
lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9,66 persen.

Dampak Covid-19
• Sudah mulai terlihat pada potret pada angka kemiskinan Maret 2020
yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juli lalu.
• Angka kemiskinan Maret 2020 melonjak ke level 9,78%. Angka ini
meningkat sebesar 0,56 persen poin dari kondisi September 2019 dan
0,37 persen poin dari kondisi Maret 2019.
• Secara absolut jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat
1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang terhadap September 2019.

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2020

Tujuan Negara a.l.:
Memajukan kesejahteraan Umum
• Setiap negara pasti memimpikan masa depan yang gemilang,
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
• Masa depan yang gemilang hanya dapat dibangun oleh SDM
yang berkualitas tinggi dan bukan dari kekayaan SDA nya
(Djojohadikusumo, 1993).

Meningkatkan
penghayatan nilai-nilai
keagamaan dan
pelestarian budaya
masyarakat
Meningkatan kelestarian
sumberdaya alam,
lingkungan hidup dan
kualitas penataan ruang

MISI 1
MISI 9

MISI 8

MISI 7

MISI 2
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
KABUPATEN
GROBOGAN YANG
SEJAHTERA
SECARA UTUH
DAN
MENYELURUH

MISI 6

MISI 5

Meningkatkan
produktivitas pertanian
dan ketahanan pangan

MISI 3

MISI 4

Pengembangan ekonomi
kerakyatan bidang UMKM,
industri, perdagangan,
koperasi dan pariwisata

Peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan
pemberdayaan masyarakat ,
keolahragaan pemuda, KB dan
pelayanan sosial dasar lainnya
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RPJMD
Tahun
2016-2021

Meningkatkan pemerataan
pendapatan, pembangunan
antar wilayah, kesetaraan
gender, perlindungan anak
dan penanggulangan
kemiskinan

Membangun dan meningkatkan
infrastruktur jalan-jembatan,
perhubungan, perumahanpemukiman, dan sumberdaya air

Meningkatkan kualitas sumber
daya aparatur, tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan
kualitas pelayanan publik

Mewujudkan iklim investasi yang
kondusif dan peningatan
penyerapan tenaga kerja

SDM yang berkualitas
dapat dibangun dan
dipersiapkan di
Perguruan Tinggi.

Kewajiban Perguruan Tinggi
Menyelenggarakan
tridharma Tinggi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,
dan negara.
.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian
suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah
kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

POLA DAN ARAH PERKEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT

1. Sumber Daya
Manusia

2. Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi

 SDM berkualitas perlu
pendidikan

 IPTEK dimiliki oleh SDM
yang berkualitas

3. Sumber Daya Alam

4. Kapasitas Produksi
yang Terpasang

SDM yang berkualitas yg
dapat mengelola dan
memanfaatkan SDA

SDM yg berkualitas yang
mampu merawat Kapasitas
produksi

SDM Berkualitas

PENDIDIKAN
FORMAL

(Pddk Dasar, Menengah dan
Tinggi)

NONFORMAL

INFORMAL

Pendidikan
Tinggi
Program Pendidikan Diploma,
Sarjana, Magister, Spesialis, Dan
Doktor

Diselenggarakan

Perguruan Tinggi

1)
2)
3)
4)
5)

akademi,
politeknik,
sekolah tinggi,
institut, atau
universitas

KONDISI KABUPATEN GROBOGAN SD 2019
Usia Harapan Hidup (Tahun)

•

•

Harapan Lama Sekolah (Tahun)

UHH terus
meningkat, dan
lebih tinggi dari
Jawa Tengah dan
nasional
Rata-rata lama
sekolah, harapan
lama sekolah dan
pengeluaran
perkapita yang
disesuaikan
masih dibawah
Jawa Tengah dan
Nasional

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu
Rupiah/Tahun)

Indeks Daya Saing Daerah Grobogan Periode 2019

Sumber Daya Manusia (human capital)
Teori human capital
•  pendidikan adalah sebagai investasi SDM yang memberi
banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang
lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan
tambahan pendapatan seseorang apabila mampu
menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di
bawahnya.
• Investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang
secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah
puluhan tahun.

Pendidikan dan Daya Saing Bangsa
• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”  misi kedua dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
• Kemdikbud merumuskan visi Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
2005-2025, ”Menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif”.
• Pendidikan akan meningkatkan daya saing teknologi dan ekonomi yang sangat
dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia," (Yohanes Surya, pendiri Surya University
dan Surya College of Education).
• Global Competitiveness Indeks (CGI) 2017-2018 yang disampaikan oleh World
Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat ke 36 dari 137 negara yang
disurvey. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih berada pada ranking ke-4, di
bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.
• Peringkat daya saing Indonesia 2019 menurun lima level dari posisi 45 pada tahun
lalu, ke peringkat 50. (World Economic Forum (WEF). (Kompas.com)

Daya Saing Bangsa
• RPJPN, berdaya saing tinggi adalah
kunci tercapainya kemajuan dan
kemakmuran bangsa.
• Pembangunan SDM harus diarahkan
pada pengembangan kemampuan
kompetitif yang tinggi (tentunya)
menurut ukuran-ukuran global.
• Hanya dengan daya saing tinggi
Indonesia akan siap dan mampu
bertahan menghadapi tantangantantangan global.

Kesimpulan
• Perguruan Tinggi berperan dalam menjadikan dan
mewujudkan kesejahteraan Rakyat.
• Hal ini dikarenakan Perguruan Tinggi dalam prosesnya akan
selalu mengkaji tentang added value di segala sendi
kehidupan bangsa, mulai dari teknologi, sosial budaya,
ekonomi, hukum dan berbagai keilmuan yang digunakan
untuk memajukan negara ini, melalui daya saing bangsa
yang kuat dengan SDM yang berkualitas.

Terima kasih

