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DATA DAN INFORMASI  

FAKULTAS TEKNIK 
 

IDENTITAS  

 
Nama Perguruan Tinggi  :  Universitas Gajah Putih Takengon 
Alamat     :  Jalan Takengon-Lukub Badak Kecamatan 
        Kabupaten Aceh Tengah 

No. Telepon    :  - 
No. Faksimili    :  - 
Homepage dan E-Mail  :  http://www.ugptakengon.ac.id 
Nomor dan Tanggal 

SK Pendirian Institusi  :  144/D/O/2008 18 Juli 2008 

Pejabat yang Menerbitkan SK   :  Direktur Jendral Pendidikan Tinggi 
   
 
Identitas berikut ini mengenai Fakultas (yang bersangkutan dengan PS) dari Perguruan 
Tinggi : 
Nama Fakultas   :  Teknik 
Alamat     :  Jalan Takengon-Lukub Badak Kecamatan 
        Kabupaten Aceh Tengah 

No. Telepon   :  085277773359 
No. Faksimili    :  - 
Homepage dan E-Mail  :  http://www.teknik.ugptakengon.ac.id  
        teknikinformatikaugp@gmail.com 
 
Nomor dan Tanggal 
SK Pendirian Fakultas  :  144/D/O/2008 18 Juli 2008 
 
Pejabat yang Menerbitkan SK :  Direktur Jendral Pendidikan Tinggi  
 
Program studi yang dikelola oleh Fakultas: 

1. PS Teknik Informatika (Jenjang pendidikan S-1) 
 

Isian selanjutnya adalah informasi yang mencakup semua program studi  
dalam Fakultas/Sekolah Tinggi 

 
 
Keterangan: 
 *  Untuk Universitas atau Institut, borang  ini diisi oleh Fakultas. 
**  Untuk Sekolah Tinggi, borang ini diisi oleh Sekolah Tinggi. 

http://www.teknik.ugptakengon.ac.id/
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Nama    :  Drs. Amna, M.IT 
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Nama    :  Richasanty Septima, S.Si., M.Mat 
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Tanda Tangan  :   
 
 
 
Nama    :  Muhammad Ihsan, S.T, M.Sc                                                        
NIDN    :  1322028601 
Jabatan   :  Anggota 
Tanggal Pengisian  :  05-02-2018 
Tanda Tangan  :   
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Tanggal Pengisian  :  05-02-2018 
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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI 
PENCAPAIAN 

 
1.1  Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas/Sekolah Tinggi 
 
1.1.1 Visi  
 

Menjadi pusat riset dan penggembangan SDM bidang Teknik, menghasilkan sarjana 

teknik yang profesional dan mampu bersaing tingkat Nasional tahun 2020 

 

 
1.1.2  Misi  
 

Misi  yang diemban oleh Fakultas Teknik berikut:                                    

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan serta memperkaya 

bidang ilmu Teknik Informatika. 

2. Menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 

kepentingan Bangsa dan Negara, baik nasional maupun Internasional. 

3. Menyelenggarakan proses belajar mengajar terencana, terintegrasi serta fleksibel 

dalam menghadapi perubahasn lingkungan yang strategis dengan menyiapkan sarana 

dan prasarana proses belajar mengajar sesuai arah perkembangan. 

4. Melaksanakan pengabdian dan penelitian ilmiah untuk menghasilkan temuan baru 

yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat  

 

 
1.1.3  Tujuan  
 

Tujuan Fakultas Teknik yaitu: 

1. Menghasilkan Sarjana Teknik (ST) yang bermutu, berakhlak mulia, berdaya saing, 

serta memiliki keunggulan di bidangnya yang memenuhi tuntutan nasional maupun 

internasional. 

2. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan 

IPTEK. 

3. Menyiapkan lulusan Fakultas Teknik yang berkarakter dan dapat 

mengimplementasikan keahlian sesjai bidangnya, baik dalam teori maupun praktek 

 

 
1.1.4  Sasaran dan strategi pencapaiannya 
 

Sasaran Fakultas Teknik  disusun sejalan dengan rencana strategis (renstra) Fakultas 

Teknik Universitas Gajah Putih Takengon. Sasaran dirumuskan untuk mencapai tujuan 

program studi yang dikelompokkan dalam beberapa kategori program yaitu: 

 1) Pendidikan dan Pengajaran,  

2) Keilmuan dan Penelitian,  

3) Pengabdian Kepada Masyarakat,  

4) Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni,  

5) Sumber Daya Manusia,  

6) Keuangan, Sarana dan Prasarana,  
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7) Organisasi dan Manajemen,  

8) Teknologi Informasi dan  

9) Kerjasama/kemitraan dengan instansi maupu industri.  

Untuk merealisasikan sasaran pada setiap katagori program fakultas, maka dirumuskan 

strategi sehingga sasaran dapat tercapai dengan baik. Strategi dituangkan dalam rencana 

operasional program kerja yang dievaluasi dalam rapat kerja tahunan 

1. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan sumber daya yang inovatif melalui sistem 

pembelajaran. Pencapaiannya dilakukan dengan mengavaluasi, memperbaharui 

metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi sebagai alat pembelajaran secara 

selektif.  

2. Memperbaharui sistem manajemen pelayanan akademik. Pencapaiannya dilakukan 

dengan mengoptimalisasi sistem akademik dengan perencanaan kendali dan 

pembaharuan  sistematika program studi. Sehingga akan membantu mahasiswa 

dalam proses mempersingkat masa studi dan atau lulus tepat waktu dengan tetap 

mempertahankan mutu lulusan. 

3. Meningkatkan fasilitas proses belajar mengajar, baik peningkatan dalam laboratorium 

komputasi, perpustakaan dan asset pembelajaran lainnya. Sehingga dapat 

mendukung peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian berbasis potensi lokal. 

Dengan demikian, akan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan stakeholder lokal 

sebagai pemangku kepentingan lainnya. 

4. Pemberdayaan kemampuan mahasiswa dalam bidang kecakapan lainnya dalam 

rangka persiapan diri dalam berkompetisi di dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan 

memberi ruang dan kesempatan mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian dan 

pembelajaran lainnya untuk peningkatan kualitas lulusan nantinya. 

5. Menghasilkan penelitian dosen minimal 1 setiap semester per dosen 

6. Menghasil pengabdian minimal 1 per team setiap semester. 

Strategi pencapaian kualitas pendidikan 2015-2020 yaitu .   

1. Pengembangan dosen : 

a. Peningkatan kualifikasi dosen dengan melakukan studi lanjut ke jenjang S2/S3  

b. Meningkatkan keikutsertaan sumber daya manusia (tenaga pengajar atau tenaga 

administrasi) dalam forum pengembangan kualitas diri dan juga forum ilmiah di 

dalam maupun luar universitas. 

c. Sosialisasi dan peningkatan semangat melaui pemberian intensif bagi tenaga 

pengajar maupun laboran dalam melakukan penelitian dan pengabdian. Sehingga 

diharapkan tenaga pengajar Progra Studi Teknik Informatika dapat meningkatkan 

tulisan karya ilmiah dan juga peningkatan kemitraan dengan stakeholder dalam 

rangka pengabdian masyarakat. 

d. Peningkatan fasilitas peralatan akademik, sarana dan prasarana akademis dosen 

dalam proses belajar mengajar. Sebagai salah satu penunjang utama dalam 

kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnnya.  

2. Pengembangan mahasiswa dan lulusan : 

a. Mengevaluasi kurikulum dan melakukan Peninjauan minimal 2 tahun sekali yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (Stakeholder) lulusan Teknik Informatika. 

b. Melaksanakan sistem pembelajaran yang menghasilkan lulusan berkompetensi 

khusus bidang Teknik Informatika dan berkompetensi umum seperti kewirausahaan.  

c. Membangun suasana akademis yang terpadu antara kegiatan kurikuler dan non 

kurikuler, seperti fasilitasi publikasi ilmiah, Praktek Kerja Lapangan (PKL), 

Bimbingan dan utusan Mahasiswa dalam forum ilmiah.   
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d. Memfasilitasi kegiatan pengembangan diri, diskusi ilmiah, seminar nasional, 

workshop dan kuliah umum.  

e. Memfasilitasi perkembangan minat dan bakat Mahasiswa secara keorganisasian 

dan individu melalui kegiatan dibidang kesenian dan olah raga. 

f. Memfasilitasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam mengadakan kegiatan 

perlombaan, pameran dan forum diskusi ilmiah. 

g. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi swasta dalam 

penyaluran lulusan.  

3. Sarana dan Prasarana : 

a. Peengembangan ruang staf di Fakultas di setiap program studi, ruang dosen, 

ruang pertemuan. 

b. Menyediakan layanan akses internet secara gratis melalui jaringan Wi-Fi. 

c. Meningkatkan kualitas layanan diperpustakaan melalui digital library untuk karya 

ilmiah seperti skripsi dan lap pkl mahasiswa. 

d. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal. 

4. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal dan Alumni : 

a. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta dan 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta lainnya. 

b. Menjalin kerjasama dengan alumni untuk penyaluran lulusan, perbaikan kurikulum 

dan dukungan sarana. 

 

5. Pengembangan organisasi dan manajemen. 

1. Membentuk team penjamin mutu ditingkat fakultas dan program prodi untuk 

menjamin kualitas administrasi 

2. Pembuatan standar kebijakan secara priodik 

3. Mendatangkan tean audit manajemen dan keuangan untuk menjamin pelaksaan 

organisasi yang efektif ,transaran dan akuntabel 

 

 
1.2  Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi,  serta tingkat pemahaman sivitas akademika 

(dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan 
Fakultas/Sekolah Tinggi. 

 

1. Dimuat dalam bentuk online melelaui website Fakultas Teknik 

http://www.teknikugptakengon.ac.id. 

2. Ditulis di dalam buku panduan seperti panduan skripsi,pkl, dan buku pedoman lainnya. 

3. Pembuatan melalui baner yang di pajang di sekitar area program studi 

4. Penyebaran Melalui brosur PPMB 

5. Pembuatan slide pada saat pelaksanaan wisuda.  

6. Sosialisasi saat ada kunjungan tamu.  

7. Sosialisasi pada saat penyerahan peserta pkl di tempat peserta pkl  
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STANDAR 2.  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 
PENJAMINAN MUTU 

 
2.1   Tata Pamong 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem 
pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi 
yang mengelola program studi.  Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong 
termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem 
penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 
Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/Sekolah 
Tinggi dalam mengelola program studi.  

 
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas/Sekolah Tinggi 
untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, 
transparan, bertanggung jawab dan adil. 
 

Sistem tata pamong FT-UGP  tertuang pada sekumpulan  peraturan yayasan 

Universitas Gajah Putih, Tata Pamong dirancang secara bertahap  untuk memperoleh 

budaya organisasi dan mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan 

melaksanakan strategi pencapaian sasaran FT-UGP dengan mencerminka beberapa 

aspek yaitu: 

1. Kredibel, dapat dicerminkan dalam tata cara pemilihan pimpinan di lingkungan 

Universitas Gajah Putih yang tertuang dalam statuta dan surat keputusan rektor 

No:  012/UGP/00/001/SK/I/2014 guna mendapatkan sumber daya yang ahli 

dibidangnya. 

Tata cara pemilihan Pinmpinan (dekan) di FT UGP  di pilih melalui pemilihan oleh 

anggota Senat di Fakultas sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan pada statuta 

Yayasan UGP nomor 03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang Statuta Universitas Gajah 

Putih pada pasal 50 yang berbunyi: 

 

(1) Pimpinan fakultas adalah dekan, yang dibantu oleh wakil dekan bidang 

akademik dan wakil dekan bidang nonakademik. 

(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan 

oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. 

(3) Dekan dapat diberhentikan oleh rektor sebelum masa jabatannya berakhir 

berdasarkan usulan senat fakultas. 

(4) Masa jabatan dekan adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari   2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

(5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dekan berakhir masa 

jabatannya, maka senat fakultas mengusulkan dilakukan 

penyelenggaraan pemilihan dekan kepada rektor. 

(6) Dalam hal dekan berhalangan tidak tetap, dekan melimpahkan tugas-

tugas dekan kepada wakil dekan bidang akademik sebagai pelaksana 

tugas harian dekan. 
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(7) Apabila dekan berhalangan tetap maka jabatan dekan dimaksud dijabat 

sementara oleh wakil dekan bidang akademik sebagai pelaksana tugas 

dekan sampai ditetapkan penggantinya secara defenitif dengan keputusan 

rektor. 

(8) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dekan berhalangan  tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) senat fakultas menyelenggarakan 

pemilihan dekan. 

(9) Prosedur pemilihan dekan fakultas melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Senat fakultas menyelenggarakan rapat senat untuk menetapkan: 

persyaratan dekan, tatacara pemilihan dan panitia pemilihan sesuai 

dengan statuta universitas dan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Persyaratan, tatacara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada poin 

(a) ditetapkan oleh senat fakultas dengan surat keputusan dan 

disetujui oleh rektor. 

c. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin (a) terdiri atas 

ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari pelaksana 

administrasi fakultas yang bukan anggota senat fakultas. 

d. Persyaratan dekan fakultas yang ditetapkan sebagaimana pada poin 

(b) adalah: 

1. Beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Berjiwa Pancasila; 

3. Sehat jasmani dan rohani; 

4. Status dosen tetap dan aktif; 

5. Minimal memiliki ijazah magister (S-2) yang rumpun ilmunya sama 

dengan fakultas; 

6. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); 

7. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor 

8. Tidak sedang dalam pembebasan tugas sebagai dosen tetap; 

9. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan 

dekan; 

10. Bersedia dicalonkan menjadi rektor yang dinyatakan secara tertulis; 

11. Memiliki pengalaman manajerial dilingkungan perguruan tinggi 

paling rendah sebagai ketua jurusan/prodi sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun; 

12. Berdomisili sesuai dengan tempat dimana PTS berada pada saat 

menjabat dekan; 

13. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana 

minimal 6 bulan; 

14. Surat Izin dari pimpinan tertinggi PTN/PTS bagi calon dosen 
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PTN/PTS lain, disertai rekomendasi Kopertis  khusus bagi dosen 

PTS; 

15. Tidak sebagai anggota partai politik 

16. Tidak rangkap jabatan di instansi lain; 

e. Panitia pemilihan akan mengumumkan dan melakukan menjaringan 

calon dekan fakultas sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (9) 

poin b. 

f. Penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan dengan menerapkan 

prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan 

bertanggung jawab. 

g. Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dekan untuk 

mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dekan. 

h. Apabila bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada point (g) 

terpenuhi, maka senat universitas menyampaikan bakal calon dekan 

ke rektor dan yayasan untuk mendapat persetujuan rektor dan yayasan 

untuk dilakukan pemilihan dekan. 

i. Panitia pemilihan menyiapkan penyelenggaraan rapat senat fakultas 

pemilihan dekan, terdiri dari: 

1. Kelengkapan administrasi, yaitu: undangan rapat senat dengan 

mengikut sertakan perwakilan pengurus yayasan, perwakilan 

pimpinan universitas, perwakilan dosen dari masing-masing 

program studi yang bukan anggota senat     fakultas,     dan     

perwakilan     pengurus     harian    organisasi 

kemahasiswaan fakultas (BEM) sebanyak 2 (dua) orang, berita 

acara rapat senat dan daftar hadir. 

2. Kelengkapan administrasi persyaratan calon dekan. 

3. Kelengkapan sarana dan prasarana penyelenggaraan rapat senat 

fakultas. 

j. Panitia pemilihan menyelenggarakan rapat senat fakultas untuk 

memberi pertimbangan kelayakan calon dekan, dengan prosedur: 

1. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon dekan dalam 

rapat senat fakultas melalui pemungutan suara. 

2. Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 

anggota senat fakultas. 

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan 

dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak satu suara. 

4. Penetapan dekan terpilih didasarkan atas peringkat perolehan 

suara terbanyak. 

k. Panitia pemilihan menyampaikan hasil pertimbangan senat fakultas 

kepada rektor melalui ketua dan/atau sekretaris senat fakultas, disertai 

dengan kelengkapan administrasi calon dekan. 
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l. Rektor mengangkat, menetapkan, dan melantik dekan terpilih dengan 

persetujuan yayasan. 

m. Rektor melaporkan pengangkatan dekan fakultas kepada yayasan, 

dengan melampirkan: 

a. SK pengangkatan dan naskah pelantikan; 

b. Berita acara rapat senat fakultas dan daftar hadir; 

c. Fotocopy ijazah magister (S.2), dan ijazah terakhir; 

d. SK. dosen tetap ; 

e. SK. jabatan fungsional akademik; 

f. Surat Izin dari pimpinan tertinggi PTN/PTS bagi calon dosen 

PTN/PTS lain, disertai rekomendasi Kopertis  khusus bagi dosen 

PTS; 

g. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; 

h. Surat keterangan aktif dan tidak sedang dalam pembebasan tugas 

sebagai dosen tetap dari ketua program studi; 

i. Surat pernyataan bersedia menjadi rektor; 

j. Surat keterangan pengalaman manajerial perguruan tinggi

 dari pimpinan perguruan tinggi; 

k. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan 

perbuatan tindak pidana; 

 

l. Surat pernyataan berdomisili sesuai dengan tempat dimana  PTS 

berada pada saat menjabat dekan; 

m. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan di instansi lain; 

n. Pasphoto terbaru; 

o. Curriculum vitae; 

p. Foto copy KTP. 

 

2. Transparan, dapat dicerminkan dengan adanya pertemuan secara rutin dengan 

bawahan baik unsur dari struktural dan fungsional  dalam hal pengelolaan 

akademik, seperti dokumen yang menyangkut tentang akademik sudah tertera 

didalam website FT UGP. Melakukan monitoring  secara periodik setiap akhir 

semester 

 

3. Akuntabel, mencerminkan bukti tanggung jawab kerja FT-UGP yang disampaikan 

oleh ketua Dekan  melaui rapat dengan bawahan setiap  akhir semester. 

Audit ekstrenal oleh auditor mutu akademik dan audit internal oleh Lembaga 

Jaminan Mutu (LPM) Universitas Gajah Putih, program audit dikoordinasikan 

melalui LPM UGP. 

Akuntabilitas FT-UGP juga dicerminkan melaui pemilihan dekan FT-UGP yaitu 

melalui melalui pemilihan oleh anggota Senat di Fakultas sesuai dengan 
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mekanisme yang dijelaskan pada pasal 50 di statuta Yayasan UGP nomor 

03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang Statuta Universitas Gajah Putih. 

 

4.Tanggung Jawab, Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)  secara berkelanjutan dan 

dilakukan evaluasi.penyusunan laporan akhir semester sesuai dengan SK Rektor 

No: 027/UGP/00/001/SK/I/2015 melalui Lembaga Jaminan Mutu (LPM) Universitas 

Gajah Putih 

 

5. Adil, Kegiatan akademik dan non akademik telah dijalankan dengan sebaik baiknya 

mencerminkan  keadilan yang bersipat objektif sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dan mengupayakan dengan itikat baik melaui 

musyawarah dengan semangat kekeluargaan dalam pengelolan manajemen 

operasional FT-UGP.  

  

Keadilan dicerminkan melalui pengusulan tenaga kependidikan di fakultas maupun 

di Program Studi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Universitas 

Gajah Putih yang di tertuang dalam statuta nomor 03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang 

Statuta Universitas Gajah Putih.  

 

 
2.2   Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas/Sekolah Tinggi 

  Gambarkan struktur organisasi  Fakultas/Sekolah Tinggi serta tugas/fungsi dari tiap unit 
yang ada. 

 

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKTOR 

Ka. Lab 

PR I PR II 

DEKAN 

Wakil  Dekan 

Senat Fakultas 

Ka. Perpustakaan 

Bag.Kemahasiswa
aan 

Bag Adm Akademik 

Ketua Program Studi 

Kelompok Dosen 

TIM SPMI 
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(1) Struktur Organisasi 

Mekanisme Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Gajah Putih Takengon 

secara rinci telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi  saat ini seperti  dapat 

digambarkan dalam job diskripsi masing-masing tugasnya sebagai berikut. 

Struktur organisasi di tingkat Fakultas Teknik terdiri dari: 

a. Dekan 

b. Pembantu Dekan 

c. Senat Fakultas 

d. Program Studi 

e. Dosen, 

f. Tata Usaha  

g. Unsur Penunjang. 

 

 (2) Mekanisme kerja Fakultas 

a. Dekan 

Dekan mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga 

administrasi dan fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh satu orang pembantu Dekan. 

 

b.  Pembantu Dekan  

     Pembantu Dekan mempunyai tugas: 

a. Membantu Dekan dalam memimpin  pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

b. Membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi umum. 

c. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta 

layanan kesejahteraan mahasiswa. 

 

 c.   Senat Fakultas 

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan 

fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan 

Universitas Gajag Putih Takengon untuk fakultas yang bersangkutan. 

 

Tugas pokok Senat Fakultas adalah sebagai berikut. 

a. Merumuskan kebijakan akdemik fakultas. 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akdemik dan kecakapan serta 

kepribadian dosen. 

c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas. 

d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan 

akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam point  a. 

e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Gajah Putih 

Takengon mengenai calon  yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan 

fakultas. 

f. Senat fakultas terdiri atas  pimpinan fakultas, Ketua Program Studi dan wakil    

dosen. 

g. Senat fakultas diketahui oleh Dekan yang didampingi oleh sekretaris yang 

dipilih di antara anggota. 
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d.    Program Studi 

(1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam bagian 

atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 

(2) Program studi dipimpin oleh ketua  program studi yang dipilih di antara 

dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua  program studi dibantu oleh unsur-unsur 

penunjang yang dibutuhkan oleh pihak program studi. 

 

Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau 

profesional dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian tertentu. 

 

e.    Dosen 

Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang tersebar di masing-

masing program studi.  Dosen terdiri dari : 1) dosen tetap yayasan, 2) dosen 

luar biasa, dan 3) dosen Kopertis. Jenis dan jenjang kepangkatan dosen 

tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya diangkat oleh yayasan atas usul Rektor dengan tugas mengajar 

Universitas Gajah Putih Takengon. 

 

f.    Bagian Administrasi 

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan di fakultas. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi 

sebagai berikut. 

a. Melaksanakan administrasi pendidikan. 

b. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan. 

c. Melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian. 

d. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni. 

 

g. Unsur Penunjang  

a. Bagian Perpustakaan merupakan unsur penunjang Universitas Gajah Putih 

Takengon dalam pengelolaan perpustakaan. 

b. Bagian Laboratorium Komputer merupakan unsur penunjang Universitas 

Gajah Putih Takengon dalam mengkoordinasikan penggunaan laboratorium 

komputer untuk pembelajaran, pnelitian dan pengabdian masyarakat. 

 

(3) Mekanisme Koordinasi  

Sesuai dengan struktur organisasi  Universitas Gajah Putih Takengon, koordinasi 

dilakukan menurut jenjang hierarki, dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Dekan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dalam hal-hal tertentu 

dilimpahkan kewenangannya pada Pembantu Dekan. 

b. Pembantu Dekan mengkoordinasikan kegiatan, yaitu: mengkoordinasikan 

kegiatan bidang akademik, mengkoordinasikan kegiatan bidang keuangan dan 

mengkoordinasikan kegiatan bidang kemahasiswaan. 

 



 

 

BAN-PT: Portofolio Fakultas Teknik UGP, Akreditasi PS Sarjana 2018 
 

15 

(4) Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Untuk pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis di tingkat fakultas 

dilakukan langsung oleh Dekan dan keputusan yang sifatnya teknis dilakukan oleh 

Wakil Dekan. 

 

(5) Kepemimpinan  

Berdasarkan statuta, Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah 

mendapat pertimbangan Senat  Universitas. Bilamana Dekan  berhalangan, Wakil 

Dekan bertindak sebagai pelaksana harian. Bilamana Dekan berhalangan tetap, 

Rektor mengangkat Pejabat Dekan, sebelum ada pengangkatan Dekan yang baru. 

 

(6) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam 

berbagai jenjang hierarki sebagai berikut : 

a. Wakil  Dekan, Ketua Program studi dan Kabag Akademik melakukan 

monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar, administrasi akademik, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Wakil Dekan dan Kabag Keuangan melakukan monitoring dan evalasi 

pengelolaan keuangan lembaga. 

c. Wakil Dekan dan Kabag Akademik melakukan monitoring dan evaluasi dalam 

kaitannya dengan kemahasiswaan dan kegiatan alumni. 

 

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan fakultas, adanya 

dokumen pendukung yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan di fakultas dan Program 

Studi yaitu surat keputusan Yayasan UGP Nomor 03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang statuta 

YGP dan beberapa Surat keputusan Rektor. 

Fakultas menerapkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran tersebut. 

Sistem penyelenggaraan tersebut sudah dan selalu disosialisasikan kepada seluruh sivitas 

akademika  di tingkat fakultas dan  program studi. Dengan demikian jelas bahwa seluruh 

staf dapat memahami dan menghayati sistem yang diberlakukan di lingkungan kerjanya. 

Selain itu, sistem yang diberlakukan juga dapat menciptakan suasana akademis yang 

kondusif dan menciptakan susana kerja yang harmonis. 

Untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, dikendalikan oleh penjamin mutu 

LPM, UJMP dan UJMF . Teknik evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan angket 

yang disebarkan ke seluruh mahasiswa dan dosen sejawat pada setiap akhir semester. 

Selain itu juga dilakukan evaluasi kinerja lulusan di lapangan dengan cara menyebarkan 

angket kepada pengguna lulusan. Hasil dari evaluasi tersebut selalu dijadikan acuan 

untuk perbaikan kinerja program studi, fakultas, dan bahkan  Universitas Gajah Putih 

Takengon di masa mendatang 

 
2.3   Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 
program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati 
bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi 
yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan 
pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual 
dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan 
arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam 
menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan 
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organisasi, dan kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional berkaitan dengan 
kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.  
Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam 
organisasi perguruan tinggi.  Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan 
menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 
 
Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. 

Kepemimpinan pimpinan fakultas sangat diperlukan dalam mendorong tercapainyai visi 

misi Dan tujuan dari suatu organisasi. Kepemimpinan Fakultas diatur dalam statute YGP 

yang tertera pada Bab I ketentuan Umum pasal 1 No 11 yaitu Pimpinan fakultas adalah 

dekan dan wakil dekan bidang akademik dan bidang nonakademik. 

Untuk mendapatkan kepemimpinan yang transparan, kredibel,akuntabel telah diatur dalam 

surat keputusan yayasan nomor   03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang statuta YGP dan 

penjelasan tentang tata cara pengangkatan pimpinan pada Bab VIII pasal 50 di bagian 

kelima. 

1. Kepemimmpinan operasional. 

Pelaksanaan  kepemimpinan ini untuk mencapai visi misi di dadasari oleh beberapa 

dokumen di antaranya  

a. Sk Pengurus yayasan Gajah Putih nomor  03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang statuta 

YGP 

b. Rencana Strategis FT-UGP untuk tahun 2015-2020 

c. SK rektor tentang Standar Mutu No: 293.B/UGP/SK/XII/2014 

2. Kepemimpinan Organisasi 

Kepemimnan ini telah dilaksanakan  dengan baik sebagai upaya untuk mencapai visi 

misi dan tujuan fakultas melalui rapat koordinasi melalui unsur pimpinan yang bersipat 

isendensil dan terstruktur. 

3. Kepemimpinan Publik 

Kepemimpinan publik adalah cerminan pengakuan publik atas kredibilitas civitas 

akademika FT-UGP 

Kepemimpinan publik yang disandang oleh para pimpinan di FT-UGP 

a. Lembaga Pemerintah. Rayuwati,Skom.M.kom 1)menjadi Tim Indevenden 

pelaksanaan UAN Tingkat SMA/SMK sederajat, SMP dan MTsN tahun 2011 s/d 

2014 di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah) Menjadi Anggota Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah  selama 4 

Priode tahun 2014.s/d 2017  

b. Lembaga non Pemerintahan 

Rayuwati.S.Kom, M.Kom. Menjadi Pengurus Galeri BEI Universitas Gajah Putih 

c. Kelembagaan Profesi 

      Rayuwati.S.Kom.M.Kom berperan aktif dalam organisasi sebagai anggota dan 

ketua bidang seperti IPADI, dll. 

 
2.4    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, 
organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal. 
 
Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas/Sekolah Tinggi serta ketersediaan Renstra dan 
Renop. 

 

Sistem penggelolaan FT-UGPI dilaksanakan berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kelola 

(SOTK)  yang telah disusun oleh FT , dan mengacu juga pada rencana Strategis FT  yang 
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mencakup aspek sebagai berikut. 

1. Planning, diwujudkan dalam bentuk  

a. Statuta Yayasan UGP 

b. Rencana Strategis FT-UGP untuk tahun 2015-2020  

c. SK rektor tentang Standar Mutu No: 293.B/UGP/SK/XII/2014 

 

2. Organizing 

Pungsi organizing telah ditetapkan dalam beberapa peraturan yang menjadi landasan 

operasional di YGP yang termuat dalam statuta YGP yang dijelaskan pada bab VII 

tentang susunan Organisasi, dan bagian kelima tentang pelaksana Akaademik yang 

dijelaskan pada pasal 31 tentang Pelaksana akademik universitas adalah fakultas dan 

lembaga. 

(1) Organisasi Fakultas terdiri dari: 

a. Senat fakultas. 

b. Unsur pimpinan : dekan dan wakil dekan. 

c. Unsur pelaksana akademik : program studi, kelompok dosen 

d. Penunjang akademik : perpustakaan, laboratorium, pusat penelitian, bengkel, 

kebun percontohan, pusat bisnis dan upt lainnya yang dibutuhkan. 

e. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha. 

(2) Organisasi dan tata kerja fakultas merupakan bagian dari organisasi tata kerja 

universitas. 

(3) Fakultas melaksanakan koordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik 

dan/atau profesi atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni tertentu. bila dianggap perlu fakultas dapat 

membuka program studi baru. 

 

3. Staffing 

Pungsi staffing yang mengatur tugas pokok dan pungsi dari satuan kerja masing yang 

telah dijabarkan pada BabII pasal 32 statuta YGP nomor 03/YGP/AT/SK/IV/2013 

tentang Statuta Universitas Gajah Putih. 

 

4. Leading 

Pungsi leading sangat berpengaruh besar dalam pengelolaan fakultas sebagamana 

yang telah diatur dalam statuta YGP tentang kepemimpinan, dan jabarkan kembali 

dalam  beberapa surat keputusan Rektor tentang rapat rutin pimpinan UGP. 

 

5. Controlling 

Pungsi Controlling diwujudkan dalam bentuk 

1. Sistem Monev internal oleh LPM 

2. Audit Internal Oleh Auditor 

3. SK Rektor No. 027/UGP/00/001/SK/I/2018 tentang Monitoring kinerja dosen 

dilaksanakan di setiap akhir semester yang diatur dalam 

4. Monev LPPM tentang Penelitian dosen secara Internal dan eksternal Faukultas. 

5. Adanya Sanksi kepegawaian yang diatur dalam SK Rektor No: 

106.a/UGP/00/006/SK/I tentang Peraturan Kepegawaian Tenaga Kependidikan 
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dalam Lingkungan Universitas Gajah Putih Takengon. 

6. Penjelesan tentang kepegawaian baik dosen dan tenaga pendidik yang diatur dalam 

Statuta YGP 

 
2.5    Sistem Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Tinggi 

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam Fakultas/Sekolah Tinggi.  Jelaskan pula 
standar mutu yang digunakan. 

  

FT menjalankan jaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi 

tuntutan stackholder, maka dari itu FT telah mempersiapakan beberapa dokumen 

mengenai. 

1. Pernyataan mutu 

PSTI memeliki penyataan mutu bahwa semua kegiatan pengelolaan FT harus 

mempunyai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh LPM, UJMP dan UJMF 

(dijelaskan dalam Standar Mutu) 

2. Kebijakan Mutu 

Kebijakan penjaminan mutu melalui proses penilaian melalui Sistem penjamin Mutu 

Internal (SPMI) dan system penjamin mutu eksternal (SPME) melalui BAN-PT serta 

relevansi keseluruhan program dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian 

sasaran serta tujuan FT, Untuk mengoperasionalkan kebijakan penjaminan mutu, 

terdapat beberapa sistem yang dijalankan, antara lain: 

1. Sistem Pendokumentasian  

Dokumen di FT telah didokumentasikan dengan baik, misalnya Kebijakan SPMI, 

Standar Mutu, dan Manual Mutu. Setiap item tersebut didokumentasikan dengan 

menggunakan bantuan teknologi informasi, Sistem pendokumentasi di PSTI, 

dijelaskan dalam dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu dan Manual Mutu. 

Untuk mewujudkan pengendalian mutu yang baik. Umpan balik bagi pengelolaan 

PFT sangat diperlukan, penjaringan isi umpan balik dilakukan melaui rapat dan 

penyebaran quisinoner kepada dosen dan mahasiswa, alumni dan pengguna 

lulusan.  

a. Rapat Rutin 

Dalam satu semester, rapat ini diselenggarakan minimal satu kali setiap Awal 

Semester, yang dihadiri oleh dosen Program Studi, tenaga kependidikan dan 

Ketua Program Studi. Rapat tersebut membahas mengenai persoalan-persoalan 

akademik yang dihadapi oleh FT dan PSTI dan dicari cara solusi penyelesaian 

masalah dan tindak lanjutnya. Bukti adanya rapat rutin yang telah dilakukan  

b. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa(EPOM) 

Menjelang akhir perkuliahan semester mahasiswa diberi angket untuk menilai 

pelaksanaan kuliah yang mencakup aspek akademik, sosial, pribadi dan 

interaksinya serta kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana kuliah.  

c. Evaluasi pelayanan Akademik oleh Dosen (EPAOD) 

Setiap akhir semester dosen diberikan angket untuk mengisi tentang kepuasan 

pelayan civitas akdemika terhadap dosen mencakup layannan akademik dan non 

akademik. 

 

2. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut atas umpan balik pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan mulai dari 

kajian kurikulum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait sebagai stakeholder dan 

ditindaklanjuti penerapannya yaitu meliputi: 
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a. Rencana untuk melakukan perubahan kurikulum minimal empat tahun sekali 

mengacu dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 49 tahun 2014. 

b. Rencana Perubahan atau apdate bahan ajar dosen/memperkaya materi ajar. 

c. Dosen membuat Garis garis besar program Pengajaran GBPP dan Satuan 

acara Perkuliahan (SAP) sesuai dengan mata kuliah yang diasuh, dapat dilihat 

dalam Dokumen SAP dan GBPP 

d. Melakukan monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar melalui 

mekanisme: 1) GBPP dan SAP, 2) Presensi mahasiswa & Dosen dan berita 

acara perkuliahan, 3) Pembaharuan Bahan Ajar, dan 4) Evaluasi hasil ujian dari 

mahasiswa, dijelaskan dalam Dokumen evaluasi proses belajar dan mengajar 

e. Mengevaluasi hasil EPOM dan EPAOD dengan menayangkan di rapat rutin 

setiap awal semester, dapat dilihat dalam Dokumen evaluasi EPOM dan 

EPAOD 
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STANDAR 3.  MAHASISWA DAN LULUSAN 
 
3.1   Mahasiswa 
 
3.1.1  Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya 

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi 
dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas 
wilayah, kemampuan ekonomi dan jender). 
Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk 
menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi 
pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi. 

 
Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada 
Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya. 
 

Sistem rekruitmen mahasiswa dilakukan dengan: 

 

1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 

Penerimaan Mahasiswa baru di Fakultas Teknik UGP Takengon dilaksanakan 

oleh kepanitiaan yang pelaksanaanya terpusat pada tingkat Universitas. 

Pelaksanaan  mahasiswa baru tersebut dilakukan secara serentak dari 

beberapa fakultas yang ada pada UGP Takengon dengan tidak membedakan 

jenis kelamin, agama, suku dan ras, kecacatan tubuh, kedudukan sosial dan 

tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa. 

Kebijakann penerimaan mahasiswa baru UGP dengan memperhitungkan daya 

tampung setiap program study. Proses penerapan daya tampung dimulai dari 

usulan masing-masing program study untuk dibahas pada tingkat Fakultas 

dengan mempertimbangkan kapasitas kelas, kapasitas laboratorium dan rasio 

dosen dan mahasiswa 

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengrekrut mahasiswa baru seperti 

promosi ke kampus kesekolah SMA/SMK sederajat, melalaui penyebaran 

spanduk, brosur dan penyebaran informasi melalui radio dan  Website 

Universitas. 

      

2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru 

Terdapat 2 kriteria penerimaan mahasiswa baru yaitu jalur reguler dan 

Nonreguler, jalur non reguler dibuka bagi program studi yang sudah mendapat 

akreditasi B dan untuk program studi yang nilai akreditasinya C hanya 

menerima mahasiswa baru jalur reguler saja. 

Persyaratan Penerimaan mahasiswa baru dijabarkan dalam buku pedoman 

akademik 

 

3. Prosedur Penerimaan mahasiswa Baru 

Proses penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa tahapan 

a. Pengisian Formulir Pendafataran 

b. Melengkapi dokumen persyaratan 

c. Pendataan calon Mahasiswa Baru 

d. Seleksi Calon Mahasiswa Baru 

e. Keputusan Lulus  atau Tidak Lulus 

f. Daftar Ulang 
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Gambaran dari proses penerimaan mahasiswa baru 

1. Mengisi formulir yang sudah disediakan oleh panitia penerimaan mahasiswa 

baru 

2. Membayar Uang pendaftaran ke Bank Mandiri/BRI melalaui no Rekening 

3. Menerima kartu peserta ujian seleksi Mahasiswa baru 

4. Pelaksanaan Tes tulis yang meliputi Pengetahuan Umum, Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia dan Matematika 

5. Pengumuman Hasil tes 

6. Daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan lulus 

 

Peserta yang telah lulus seleksi dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor 

disampaikan kepada masing masing Fakultas  

Penerimaan mahasiswa pada Fakultas Teknik UGP Takengon juga dilakukan melalui 

jalur pindahan (Transfer). Mahasiswa pindahan dari Universitas/Sekolah Tinggi yang 

lain dapat diterima apabila Program Study asal sama dengan program study yang 

akan dipilihnya. Penerimaan mahasiswa dengan jalur pindahan dilakukan juga 

melalui Bidang Akademik UGP Takengon, sedangkan verifikasi terhadap mata kuliah 

yang telah dilaksanakan mahasiswa akan dilakukan di Fakultas. 

 

 
3. 1.2  Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing 

program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di Fakultas/Sekolah 
Tinggi sesuai dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Hal 

Jumlah Mahasiswa pada PS: Total 
Mahasiswa 

pada 
Fakultas 

PS-1  
… … 

…  

PS-2 
… … 

…  

PS-3 
… … 

…  

dst 
… … 

…  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Program 
reguler 

1. Mhs. baru 
bukan transfer 

40 40 
   

2. Mhs. baru 
transfer  

0 0 
   

3. Total mhs. 
regular 
(Student Body) 

40 40 
   

2 Program 
non-
reguler 

1. Mhs. baru 
bukan transfer 

0 0 
   

2. Mhs. baru 
transfer  

0 0 
   

3. Total mhs. non-
reguler (Student 
Body) 

0 0 
   

Catatan:  
(1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan 

secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).  
(2)  Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program 

pendidikan secara paruh waktu.  
(3)  Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan 

mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT 
maupun luar PT. 
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3.1.3   Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa 

transfer.  Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan  transfer.  
 

Pertimbangan Fakultas dalam penerimaan mahasiswa transfer adalah  

a. Untuk membantu mereka agar dapat meneruskan pendidikannya sesuai dengan 

minatnya masing-masing. 

b. Pada umumnya mahasiswa transfer itu dikarenakan, ingin meneruskan kejenjang 

pendidikan Program Strata Satu untuk mereka yang telah memperoleh jenjang 

pendidikan D3 dari berbagai program studi. Untuk mahasiswa pindahan dari berbagai 

program studi baik berasal dari PTN/PTS, karena ingin pindah program studi yang 

sesuai dengan minatnya, dan juga karena pindah tempat tinggal atau pindah kerja. 

 
3. 2   Lulusan 
 
3.2.1  Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari 

mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh 
Fakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format  tabel berikut: 

 

No. Program Studi 
Rata-rata Masa Studi 

(tahun) 
Rata-rata IPK 

Lulusan 

(1) (2) (3) (4) 

1 PS 1:Teknik Informatika 5 3,04 

Rata-rata di Fakultas 5,00 3,04 

 
3.2.2    Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang rara-rata masa studi dan rata-

rata IPK lulusan, yang mencakup aspek : kewajaran, upaya pengembangan, dan 
upaya peningkatan mutu.  Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

 

Sesuai dengan buku Pedoman Akademik, bahwa untuk membantu mahasiswa dalam 

pengambilan mata kuliah pada setiap semesternya telah disusun mata kuliah-mata kuliah 

untuk tiap semester dengan masa studi 8 semester. 

Untuk Semester I mata kuliah yang diambil masih berupa paket, tetapi untuk semester-

semester berikutnya pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa disesuaikan dengan Indek 

Prestasi Semester (IPS), Dengan demikian apabila seorang mahasiswa dapat mengambil 

mata kuliah dengan bobot sksnya sesuai dengan distribusi mata kuliah yang ditetapkan, 

mereka akan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, yaitu delapan semester (4 tahun) 

termasuk menyelesaikan tugas akhirnya. 

Sesuai dengan data yang ada, Indek Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh 

mahasiswa yang lulus tepat waktu rata-rata memperoleh IPK > 3,04. 

Dengan demikian dilihat dari aspek IPK, tingkat kewajaran maupun lama masa studi 

sangat baik. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan, yaitu: 

a. Meningkatkan peran Dosen Penasehat Akademis agar lebih optimal dalam 

memberikan bimbingan, mengarahkan dan mendorong mahasiswa untuk 

meningkatkan belajarnya supaya mendapatkan IPK yang baik dan menyelesaikan studi 

tepat waktu. 

b. Meningkatkan peran Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) agar mahasiswa dapat 

menyelesaikan dengan baik tugas akhirnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi kepada dosen mata 

kuliah di luar jam kuliah. 
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Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah: 

a. Terdapat mahasiswa yang pada pertengahan kuliah mendapatkan pekerjaan, sehingga 

pelaksanaan kuliahnya terganggu, karena tidak dapat membagi waktu dengan baik. 

b. Ada beberapa mahasiswa yang pada saat pengisian Kartu Rencana Studi terlambat 

karena berbagai hal, antara lain belum membayar uang herregistrasi, sakit, bahkan 

tugas kerja, sehingga terpaksa cuti akademis, sehingga masa studinya lebih lama. 
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STANDAR 4.  SUMBER DAYA MANUSIA 
 
4.1    Dosen Tetap 
 
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan 
sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, 
dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. 
Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan 
mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu. 
 
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 

 
4.1.1  Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing 

PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan jabatan fungsional dan 
pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Hal 

Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas  
pada Program Studi:  

Total di 
Fakultas 

PS-1  
Teknik 

Informatika 

PS-2  
… … … 

… 

PS-3  
… … … 

… 

dst 
… … … 

… 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A Jabatan Fungsional :      

1 Asisten Ahli 4    4 

2 Lektor 1    1 

3 Lektor Kepala      

4 Guru Besar/Profesor      

 TOTAL 5    5 

B Pendidikan Tertinggi :      

1 S1 1    1 

2 S2/Profesi/Sp-1 8    8 

3 S3/Sp-2      

 TOTAL 9    9 

 
4.1.2   Tuliskan banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap 

yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas/Sekolah Tinggi 
dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Hal 
PS-1  

… … … 
… 

PS-2  
… … … 

… 

PS-3  
… … … 

… 

dst 
… … … 

… 

Total di 
Fakultas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Banyaknya dosen 
pensiun/berhenti 

0    0 

2 Banyaknya perekrutan 
dosen baru  

4    4 

3 Banyaknya dosen tugas 
belajar S2/Sp-1 

4    4 

4 Banyaknya dosen tugas 
belajar S3/Sp-2 

1    1 
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4.1.3    Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, 
yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. Jelaskan 
kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap. 

 

1. Aspek kecukupan 

- rasio dosen tetap dengan mahasiswa yang terjadi saat ini 1 : 14,3 untuk Program 

Studi Teknik Informatika.  

2. Aspek kualifikasi 

- Kualifikasi tenaga pengajar yang telah direkrut Fakultas Teknik terdiri dari berbagai 

macam jenjang kepangkatan yang dimulai dari  dari asisten Ahli  sampai lector. 

3. Aspek pengembangan karir 

- Dosen diberikan berbagai macam kebebasan untuk mengembangkan 

kompetensinya sesuai dengan bidang ajar masing-masing diantaranya melalui 

seminar, workshop, pelatihan. 

4. Kendala yang dihadapi 

- Belum semua Dosen tetap mempunyai jenjang kepangkatan  

- Belum semua Dosen tetap memiliki gelar S2 

- Proses perekrutan Dosen belum maksimal dilakukan 

- Tidak semua dosen menulis jurnal ilmiah. 

 
 
4.2  Tenaga kependidikan 
 
Tuliskan data tenaga kependidikan  yang ada di Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa 
PS dengan mengikuti format tabel berikut: 

No
. 

Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir 

Unit Kerja 
S3 S2 S1 D

4 
D
3 

D
2 

D
1 

SMA/SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pustakawan *   1      Universitas Gajah 
Putih 

2 Laboran/ 
Teknisi/ Analis/ 
Operator/ 
Programer 

  1   1   Program Studi 
Teknik 
Informatika 

3 Administrasi  1 1  1 2  1 Program Studi 
Teknik 
Informatika 

4 Lainnya : …        1 Program Studi 
Teknik 
Informatika 

Total   1 3  1 3  2  

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 
 

Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, 
dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan. 
 

1. Aspek kecukupan 

- Tenaga pustakawan 1 pustakawan, 6 staff administrasi, 2 laboran, 1 lainnya 

2. Aspek kualifikasi 

- Staff administrasi 1 orang lulus S-2, 1 orang lulusan S-1, 1  orang lulusan DIII, 2 
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orang DII dan 1 orang lulusan SMK/SMA  

- Pustakawan 1 orang lulus SI   

- Labran 1 orang lulus DII dan 1 orang lulus S1 

3. Kendala yang dihadapi 

- Program pelatihan belum maksimal 

- Rasio tenaga kependidikan belum maksimal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAN-PT: Portofolio Fakultas Teknik UGP, Akreditasi PS Sarjana 2018 
 

27 

STANDAR 5.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 
 
5.1    Kurikulum 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan 
kurikulum untuk program studi yang dikelola. 
 

Peran fakultas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk program studi 

yang dikelola. 

- Fakultas sebagai mediasi prodi untuk meninjau kurikulum dengan melibatkan pihak- 

pihak yang terkait seperti dosen, praktisi, alumni dan dunia kerja. 

- Fakultas memiliki kebijakan untuk memfasilitasi program studi untuk melakukan 

rencana pengembangan dan pemuthakiran kurikulum secara berkala dan 

berkesinambungan. 

- Fakultas menyiapkan sumber dana dan sumber daya yang dibutuhkan oleh program 

studi didalam mengembangkan program studi 

 
5.2    Pembelajaran 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi 
pembelajaran. 

 

Peran fakultas dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran. 

- Peningkatkan sistem dan proses pembelajaran yang adil, akuntabel dan obyektif 

dalam mengantisipasi persaingan dengan perguruan tinggi yang lain. 

- Memantau kondisi fisik dan layanan pembelajaran 

- Menyediakan fasilitas pembelajaran  

- Melakukan monitoring pembelajaran dengan melibatkan dosen dan mahasiswa 

- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian matakuliah terhadap dunia usaha dengan 

melibatkan program studi 

 
 
 
5.3    Suasana Akademik 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong  suasana akademik yang 
kondusif, terutama dalam: (1)  Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan  
prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di 
luar kelas. 

 

1. Kebijakan Fakultas 

Untuk menjamin suasana akademik yg kondusip dinyatakan dalam keputusan yayasan 

gajah putih tentang Statuta  dan surat keputusan rektor diantaranya 

1. keputusan yayasan gajah putih no 03/YGP/AT/SK/IV/2013 tentang Statuta 

Universitas Gajah Putih 

2. Surat Keputusan rektor Nomor :111a/UGP/00/001/SK/XII/2014 tentang kode Sivitas 

Akademika Universitas Gajah Putih 

3. Surat Keputusan rektor Nomor :106a/UGP/00/006/SK/I/2015 tentang peraturan 

kepegawaian Tenaga Kependiikan 

4. Surat Keputusan rektor Nomor :301.B/UGP/00/001/SK/XII/2014 tentang Formulir 

SPMI Universitas Gajah Putih 

5. Buku Panduan Laporan Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat Universitas 

Gajah Putih 

6. Surat Keputusan rektor Nomor :722/B/UGP/00/SK/XIII/2015 tentang Pedoman dan 
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Prosedur Pelayanan Universitas Gajah Putih. 

7. Surat Keputusan Rektor Nomor :301.c/UGP/00/001/SK/XII/2014 tentang Prosedur 

PBM Universitas Gajah Putih. 

8. Surat Keputusan Rektor Nomor :293.B/UGP/SK/XII/2014 tentang Standar Mutu 

Universitas Gajah Putih. 

9. Surat Keputusan Rektor Nomor :282.B/UGP/SK/XI/2014 tentang Manual Sistem 

Penjamin Mutu Internal Universitas Gajah Putih. 

10. Surat Keputusan Rektor Nomor :14/UGP/SK/00/012/II/2017 tentang  Beban Kerja 

Dosen Universitas Gajah Putih. 

11. Surat Keputusan Rektor Nomor :14/UGP/SK/00/012/II/2017 tentang  Beban Kerja 

Dosen Universitas Gajah Putih. 

12. Surat Keputusan Rektor Nomor :311.B/UGP/SK/001/XI//2014  tentang  Kebijakan 

SPMI Beban Kerja Dosen Universitas Gajah Putih. 

 

Bentuk Kebijakan untuk mendukung suasana akademik  seperti 

- Meningkatkan Kegiatan Kuliah Umum/Kuliah Tamu 

- Adanya peraturan Akademik untuk mendorong proses pembelajaran yang berkualitas 

- Mendorong Dosen melakukan  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

melibatkan unsur dosen dan mahasiswa 

- Meningkatkan kegiatan seminar, pelatihan, WorkShop, bagi dosen dan tenaga 

pendidik 

- Memfasilitasi program studi untuk membuat pusat pusat studi 

- Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa, sehingga terdapat umpan balik dari 

mahasiswa dan dosen bisa memperbaiki proses mengajar untuk menjamin mutu dari 

proses belajar mengajar 

- Adanya evaluasi proses pembelajaran mahasiswa, terciptanya transparansi penilaian 

dosen terhadap mahasiswa 

- pengembangan sarana yang sudah ada, kelengkapan koleksi buku perpustakaan, 

koleksi jurnal ilmiah nasional, ketersediaan ruang Hotspot, Ruang Wifi dan lainnya 

- Adanya unit kegiatan mahasiswa untuk pengembangan soft skil mahasiswa 

- Dukungan dari Universitas terciptanya suasana akademik yang baik dilihat dari 

terwujudnya beberapa kegiatan seminar yang bersipat nasional 

-  
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STANDAR 6.  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM 
INFORMASI 

 
6.1    Pembiayaan 
 
6.1.1  Tuliskan jumlah dana termasuk gaji dan upah yang diterima  di Fakultas/Sekolah 

Tinggi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti  format tabel berikut: 
 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PT sendiri 
/Mahasiswa 

SPP 588,228 576,192 444,451 

SKS 37,343 30,225 23,305 

Final 11.915 8,775 6,225 

Infaq 20,470 11,000 14,605 

Penelitian dan Pengabdian 21 21 21 
Almamater 3,895 1,090 3,040 

PKL 54,745 69,96 26,905 

Sidang 76,27 251,985 145,18 

Praktikum 85,313 51,385 53,805 

Semester Pendek 0 51,35 43,55 

Yayasan     

    

    

Diknas     

    

    

Sumber lain Kerjasama BappedaKab. 
Aceh Tengah 

99,495 0 48,26 

    

    

Total 998,674 1.062,062 830,326 

 
Penggunaan dana: 
 

No. Jenis Penggunaan 

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase 

TS-2 TS-1 TS 

Rp % Rp % Rp % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pendidikan 677,900 68,58 846,174 79,23 604,708 73,73 
2 Penelitian 101,295 10,25 18 1,69 50,060 6,10 
3 Pengabdian kepada 

Masyarakat 
9 0,91 9 0,84 9 1,10 

4 Investasi prasarana 8,531 0,86 5,139 0,48 5,381 0,66 
5 Investasi sarana  76,782 7,77 46,247 4,33 48,425 5,90 
6 Investasi SDM 79,287 8,02 98,968 9,27 70,726 8,62 
7 Lain-lain 35,679 3,61 44,535 4,17 31,827 3,88 
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Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma per program studi: 
 

No. Nama Program Studi 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Teknik Informatika 788,195 873,174 663,768 

 
6.1.2    Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi  tentang perolehan dana pada 

butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya. 
Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

Aspek Kecukupan: Biaya perkuliahan yang dibebankan kepada mahasiswa menjadi satu-

satunya sumber penerimaan terbesar yang terdiri dari biaya PKL, biaya Sidang, biaya 

Praktikum dan biaya semester pendek. Penerimaan tersebut sangat mendukung 

terlaksananya biaya penyelenggaraan tridarma di program Studi . Rencana penerimaan 

dan pengeluaran dapat ditingkatkan dan sumber dana lain. Pendanaan lain dapat digali 

dari dana Hibah yang disediakan oleh DIKTI, dana yang dihimpun oleh dosen dan 

mahasiswa yang mengikuti lomba kegiatan ilmiah, minat dan bakat dan dana yang berasal 

dari lembaga masyarakat lainnya  

 

 

 

 
6.2    Sarana 
 
6.2.1  Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin 

penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup 
aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan 
dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan 
sarana. 

1. Aspek kecukupan dan kewajaran 

- Jumlah ruang dosen 1 dengan ukuran 32 m2 dan kapasitas masing-masing lebih 

dari 8 Dosen. 

- Ruang kantor dan ruang kuliah sudah ber-wifi  

- Ruang laboratorium computer dan bahasa sudah ada 

- Ruang pendukung (ibadah, kantin, olah raga dll.) cukup memadai 

2. Aspek pengembangan  

- Jumlah LCD perlu ditambah 5 unit untuk keperluan diskusi dan pengajaran 

- Jumlah buku dan judul buku dalam 5 tahun kedepan ditambah minimal 50% dari 

jumlah saat ini 

- Ruang dosen dalam 5 tahun jumlahnya perlu ditambah untuk mengantisipasi 

perkembangan jumlah dosen. 

- Laboratorium 5 tahun mendatang direncanakan bertambahnya  laboratorium 

Multimedia, Jaringan dan Laboratorium  MicroControler serta selalu disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi terbaru 

3. Kendala yang dihadapi 

- Jumlah Dana operasional belum optimal 

- Ruang kantor dan peralatan kerja masih kurang memenuhi kebutuhan 

- Jumlah SDM fakultas masih minimal untuk mendukung operasional akademik  
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6.2.2  Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program 

Tridarma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. 
Uraikan pula  rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan 
mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Jenis Sarana 

Tambahan 

Investasi Sarana 
Selama Tiga 

Tahun Terakhir 
(Juta Rp) 

Rencana Investasi Sarana dalam Lima 
Tahun Mendatang 

Nilai Investasi (Juta 
Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 fasilitas Absensi 
mahasiswa, 
dosen, 
karyawan,   
secara online  

58 1.50 Yayasan    

2 Peningkatan 
jumlah buku 
pelajaran  
(referensi), 
jurnal eksternal 
diperpustakaan 

15 30 Yayasan   

3 Pengadaan 
ruang dan 
fasilitas alat 
laboratorium 

50 300 Yayasan   

 
 
6.3   Prasarana 
 
6.3.1   Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki, 

khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: 
kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun 
mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana. 

 

1.  Aspek ketersediaan 

    - ruang kuliah 8 unit, luas  576 m2 

    - ruang kantor 2 unit, luas 100 m2 

    - perpustakaan 1 unit, luas 30 m2 

    - laboratorium 3 unit, luas 216 m2 

    - ruang himpunan kemahasiswaan 1 unit, luas 5 m2 

    - aula dan auditorium 1 unit, luas 100 m2 

    - fasilitas Ibadah 1 unit, luas 192 m2 

    - ruang sidang tugas akhir 1 unit, luas 30 m2 

    - jumlah buku teks 445  exemplar 

2.Aspek pengembangan 

    - diperlukan ruang untuk pojok kompetisi keahlian mahasiswa 

    - diperlukan tambahan ruang diskusi untuk mahasiswa 

    - diperlukan tambahan laboratorium komputer dan bahasa 

    - diperlukan tambahan sarana ruang kuliah 

 3.Kendala yang dihadapi 

    - budget/anggaran belum memadai 

    - jumlah personel terbatas 
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    - tidak semua program kerja dapat berjalan  

 
6.3.2  Sebutkan prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola dalam tiga 

tahun terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun 
mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi 
Prasarana 

Selama Tiga 
Tahun Terakhir 

(Juta Rp) 

Rencana Investasi Prasarana dalam Lima 
Tahun Mendatang 

Nilai Investasi (Juta 
Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pengadaan dan 
pengembangan 
sarana 
pembelajaran, 
sistem informasi 
akademik 
berbasis IT 

100 250 Yayasan, instansi 
pemerintah dan 
mahasiswa 

2 Pengadaan 
Media 
Pembelajaran 

100 250 Yayasan, instansi 
pemerintah dan 
mahasiswa 

3 Pengadaan  Lab 
Komputer 

60 150 Yayasan, instansi 
pemerintah dan 
mahasiswa 

 
 
6.4   Sistem Informasi    
 
6.4.1  Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses 
penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, 
SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning.  Jelaskan 
pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan 
institusi.   

 

Sistem informasi dikelola secara terpusat ditingkat Fakultas Teknik dicentralisasi ditingkat 

universitas, penanggung jawab sistem informasi adalah Kepala Teknologi Informasi. 

Sistem Informasi yang diterapkan melingkupi sistem administrasi akademik, sistem 

kepegawaian, sistem keuangan dan perpustakaan secara terpadu dalam bentuk LAN. 

Disamping hal tersebut, bagi dosen dan mahasiswa juga disediakan fasilitas web (internet) 

untuk kegiatan pembelajaran maupun pelayanan akademik melalui SIAKAD seperti 

pengisian KRS online, Cetak KHS, informasi Jadwal Kuliah yang bisa diakses oleh 

mahasiswa  dan Penginputan nilai mahasiswa oleh dosen . 
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6.4.2  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom per baris) dengan 
aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut. 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan Lokal 

(LAN) 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     
1. Mahasiswa √ √ √ √ 

2. Kartu Rencana Studi 
(KRS) 

  
 √ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 

4. Nilai mata kuliah    √ 

5. Transkrip akademik    √ 

6. Lulusan    √ 

7. Dosen √ √   

8. Pegawai √ √   

9. Keuangan √ √   

10. Inventaris √ √   

11. Pembayaran SPP √ √   

12. Perpustakaan  √   

 
6.4.3   Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Fakultas/ 
Sekolah Tinggi (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail,sms, buletin). 
 

Dalam penyebaran informasi untuk civitas akademika di Fakultas Teknik (FT-UGP) melalui  

1) layanan administrasi berbasis elektronik (seperti paperless office), 2) layanan secara 

manual surat pemberitahuan yang langsung disampaikan kepada yang bersangkutan 

melalui bidang umum dan melalui pengumuman yang ditempel pada mading/papan  

3) Dan sudah dikembangkan penyebaran informasi ini melalui web site FT-UGP melalui 

Link http://www.teknik.ugptakengon.ac.id. 

 

 
6.4.4   Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya 

pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 
 

Rencana pengembangan yang diinginkan: 

1. Ingin Memiliki sistem aliran data dan otorisasi akses data dan blue print yang di 

integrasikan. 

2. Ingin memiliki sistem pendukung keputusan (decision support sistem) untuk evaluasi 

diri dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif 

 

Kendala yang dihadapi terkait dengan jumlah dana yang masih terbatas  dan SDM yang 

belum memadai 

 

 
 
 
 
 

http://www.teknik.ugptakengon.ac.id/
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

 
7. 1   Penelitian 
 
7.1.1  Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di 

lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti 
format tabel berikut: 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Judul Penelitian Total Dana Penelitian (Juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 PS 1: Teknik 
Informatika S1 

5 3 3 
101,295 18 50,06 

 Total 5 3 3 101,295 18 50,06 

… …       

 Total na=5 nb=3 nc=3 nd=101,295 ne=18 nf=50,06 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat 
sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.  

 
7.1.2   Uraikan pandangan pimpinan  Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.1.1, 

dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya 
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 

1. Aspek kecukupan dan kewajaran 

- Penelitian yang dilakukan masih bersifat lokal 

- Data penelitian masih bersifat data sekunder 

- Belum semua dosen melakukan penelitian setiap tahunnya 

2. Aspek pengembangan dan peningkatan mutu 

- Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah dan focus, rekam jejak 

penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem 

kompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual. 

- Pelaksanaan penelitian merupakan agenda tahunan 

- Peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan penelitian, keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian.  

- Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian 

- Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat  

- Penelitian dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk setiap dosen 

Kendala yang dihadapi terkait dengan jumlah dana yang masih terbatas, peneliti senior 

masih sedikit dan obyek penelitian belum variatif 

 

 

 
7. 2   Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, 
dsb.) 

 
7.2.1  Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir 
dengan mengikuti format tabel berikut: 

 
 

No. Nama Program Jumlah Judul Kegiatan Total Dana  
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Studi Pelayanan/Pengabdian 
kepada Masyarakat 

Kegiatan Pelayanan/ 
Pengabdian kepada Masyarakat 

(Juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 PS 1: Teknik 
Informatika S1 

5 7 7 6 9 6 

        

… …       

Total na=5 nb=7 nc=7 nd=6 ne=9 nf=6 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai 
kegiatan PS yang relevansinya paling dekat. 

 
7.2.2  Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1 dalam 

perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya 
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 

1. Aspek kewajaran 

- Pengabdian masyarakat sudah berjalan 

- Pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

- Kunjungan ke industry 

- Kunjungan ke perguruan tinggi lain 

2. Aspek pengembangan dan peningkatan mutu 

- Setiap dosen harus melakukan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 

satu tahun. 

- Melakukan kerjasama dengan dunia usaha untuk pengabdian dan riset. 

- Membentuk badan pengabdian masyarakat di tingkat Sekolah Tinggi. 

3. Kendala yang dihadapi 

- Program kerja yang belum riil 

- Anggaran terbatas 

- Lokasi/tempat yang belum spesifik 

- Pelaksanaan belum bersifat rutin 

 
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*  dengan Fakultas/Sekolah 

Tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No
. 

Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu Kerja 
Sama 

Manfaat yang Telah 
Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 PT. Bursa Efek 
Jakarta 

Galeri BEI 2017 2019 Memudahkan Mahasiswa 
dan Civitas Akademika 
dan Masyarakat Umum 
dalam berinvestasi di 
pasar Saham 

2 UPT Bandar 
Udara Rembele 
Kab. Bener 
Meriah 

1. Workshop 
2. Praktek Kerja 
Lapangan 

2017 2022 1. Mahasiswa dapat 
mengetahui lebih dalam 
tentang manfaat Bandar 
Udara 
2. Mempermudah 
mahasiswa tingkat akhir 
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mendapat tempat PKL 

3 Perpustakaan 
Daerah Kab. 
Aceh Tengah 

Pelatihan 
Pengelolaan 
Buku Pustaka 

2018 2021 Mendapatkan fasilitas 
pelatihan dalam 
pengelolaan buku 
perpustakaan dan 
software manajemen 
pustak 

4 Unsyiah Pembinaan 
Akreditasi 
Program Studi 

2018 2018 Mendapatkan pembinaan 
penyusunan borang 
akreditasi program studi 

 RSUD Datu Beru Praktek Kerja 
Lapangan 

2016 2018 Mempermudah 
mahasiswa tingkat akhir 
mendapat tempat PKL 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
 
7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*  dengan Fakultas/Sekolah 

Tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu Kerja 
Sama 

Manfaat yang Telah 
Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

dst.      

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
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DAFTAR  LAMPIRAN 
 
 

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI 
FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI   
 

No. Nomor Butir Keterangan 

1 - Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi 

2 1.1 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi. 

 
 

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI PADA 
SAAT ASESMEN LAPANGAN   
 

No. Nomor Butir Keterangan 

1 2.1 Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. 

2 2.5 Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ 
Sekolah Tinggi 

3 3.1.1 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: 
(1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru  
(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru 
(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru  
(5) sistem pengambilan keputusan 

4 5.1 Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan 
kurikulum. 

5 6.1.1 Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun 
terakhir. 

6 6.4 Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. 

7 7.1.1 Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam 
borang. 

8 7.2.1 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang 
jumlah judulnya ada dalam borang. 

9 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi 
dengan instansi dalam negeri 

10 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi 
dengan instansi luar negeri 

 
 
 


