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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alla SWT, atas berkat dan rahmatnya tim 
penyusun Evaluasi Diri Program Studi Teknik Informatika telah dapat menyelesaikannya. 
Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada seluruh tim yang telah 
bersusah payah dalam menyelesaikan dokumen evaluasi diri dan tidak lupa juga kepada 
pihak-pihak yang ikut mendampingi tim penyusun terkhusus tim pembina akreditasi program 
studi dari UNSYIAH. 

Pembinaan yang dilakukan pada tahun 2018 ini sangat banyak memberikan tim 
penyusun masukan dan kritikan demi kesempurnaan dokumen Evaluasi Diri Program Studi 
Teknik Informatika, sehingga dokumen laporan ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur 
dari kemajuan Program Studi Teknik Informatika untuk masa yang akan datang. Dokumen 
laporan tersebut merupakan refleksi diri terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
yang ditinjau dari berbagai sudut pandang selama 5 (lima) tahun terakhir yang juga tersaji 
pada Borang Akreditasi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Gajah 
Putih Takengon. 

Dokumen laporan evaluasi diri ini berisi dan terbagi dalam 7 komponen, yaitu:  1) Visi, 
Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian, 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, 
Sistem Pengelolaan, Dan Penjaminan Mutu, 3) Mahasiswa Dan Lulusan, 4) Sumber Daya 
Manusia, 5) Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik, 6) Pembiayaan, Sarana Dan 
Prasarana, Serta Sistem Informasi, 7) Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada 
Masyarakat, Dan Kerjasama. Maisng-masing komponen memiliki karakteristik tersendiri, 
sehingga hasil analisa terhadap kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal 
dapat dipahami secara mendetail, sehingga didapat juga peluang dan ancaman terhadap 
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Gajah Putih. Pada akhir 
laporan ini disajikan juga analisis SWOT (Strenght,Weakness, Opportunity, Threat)  antara 
komponen dan perhitungan menggunakan variabel rating isu strategy LRAISE (Leadership & 
Institutional, Commitment, Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management & 
Organization, Sustainability, Efficiencies & Productivity). 

Dengan demikian profil lembaga yang komperhensif dapat dengan mudah dipahami 
stakeholders yang terkait dengan perkembangan program studi, sehingga evaluasi diri ini 
dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan terhadap target 
pencapaian mutu program studi.  
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 
 

Rumusan visi Prodi TI sudah konsisten dengan visi lembaga, dimana pada visi 
Universitas yang tertera dalam pernyataan “menghasilkan sumber daya manusia yang 
profesional, mandiri dan bertaqwa”, visi fakultas dalam pernyataan “menghasilkan sarjana 
teknik yang profesional dan mampu bersaing tingkat Nasional” serta pada visi Prodi TI dalam 
pernyataan “menciptakan lulusan yang inovatif” mengandung makna bahwa dari pernyataan 
tersebut lembaga berkeinginan untuk menghasilkan dan mengembangkan SDM yang 
profesional, mandiri dan bertakwa sehingga menghasilkan/ menciptakan sarjana teknik/ 
lulusan yang profesional, mampu bersaing di tingkat Nasional, serta inovatif. 
Misi Prodi TI dinilai sudah sejalan dengan misi Universitas dan Fakultas, dimana pada 
masing-masing misi menekankan pada penyelenggaran pendidikan yang bermutu serta 
penguatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Sehingga terciptanya 
lulusan yang berjiwa inovatif. 

Dengan Tujuan Prodi TI merujuk pada tujuan Universitas dan Fakultas, dimana tujuan 
tersebut adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang 
inovatif dan mampu bersaing secara global serta menghasilkan penelitian dan pengabdian 
kepada mayarakat di bidang teknik informatika dan usaha dalam memajukan modernisasi 
pertanian. 

Sehingga sasaran Prodi TI sudah relevan dengan misi Prodi TI. Pada misi Prodi TI 
berbunyi bahwa menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu, berperan aktif pada 
pengembangan riset, meningkatkan kerjasama, dan lulusan berperan aktif dalam menciptakan 
dunia usaha dan berjiwa inovatif. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 
meningkatkan mutu pembelajaran dengan sumber daya yang inovatif melalui sistem 
pembelajaran, meperbaharui sistem manajemen pelayanan akademik, meningkatkan fasilitas 
proses belajar mengajar dalam hal peningkatan laboratorium komputasi, perpustakaan dan 
asset pembelajaran lainnya sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan kemampuan mahasiswa dalam bidang 
kecakapan lainnya dalam rangka persiapan diri dalam kompetisi di dunia kerja. Seperti yang 
tertera pada sasaran Prodi TI. 

Pada standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan penjaminan 
Mutu Prodi TI dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Staf dan 
seorang koordinator laboratorium. Tugas dari Staf Prodi TI adalah untuk membantu tugas-
tugas Ketua Program Studi sesuai dengan arahan dari Ketua Program Studi, sedangkan 
koordinator laboratorium mempunyai tugas untuk mengkoordinir kegiatan praktikum. Adapun 
uraian pekerjaan Ketua Program Studi dan struktur organisasi Prodi TI dapat dilihat pada 
dokumen SOTK PSTI. 

Sistem kepemimpinan pada PSTI berdasarkan pada etika, norma, budaya dan tata 
kelola organisasi yang disepakati bersama oleh UGP. Pengambilan keputusan dalam 
penyelesaian masalah oleh Ketua program Studi dilakukan secara musyawarah dalam rapat 
PSTI. Rapat diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan, serta dilaksanakan sesuai 
kebutuhan. Rapat rutin dilaksanakan setiap awal semester guna untuk mempersiapkan 
perkuliahan dan setiap akhir semester untuk mengevaluasi hasil perkuliahan selama satu 
semester. 

Partisipasi Civitas akademika dalam pengembangan kebijakan sangat besar, seperti 
rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh dosen dan rapat-rapat terbatas lainnya. Civitas 
akademika juga diberikan hak. 

Sistem seleksi mahasiswa baru di UGP dilakukakan melalui jalur seleksi mandiri dan 
Lulusan Prodi TI sudah tersebar diberbagai institusi di Kabupaten Aceh Tengah. 
Adapun sumber daya manusia yang teridiri dari dosen dan tenaga kependidikan, Sistem 
perekrutan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih diatur berdasarkan 
pedoman tertulis pada Statuta Universitas Gajah Putih tahun 2014 pada bab tentang sistem 
seleksi perekrutan dosen dan tenaga kependidikan. 

Kurikulum pada PSTI belum mengacu pada Permendikbut no. 49 thn 2014 tentang 
SNDIKTI dan Perpres no. 8 thn 2012 tentang KKNI. Secara garis besar visi, misi, sasaran dan 
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tujuan PSTI adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa kurikulum PSTI sudah relevan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan PSTI. 

Dalam hal pembiayaan maka diperlukan perancangan Rencana Anggaran di PSTI 
dilakukan melalui rapat di tingkat fakultas ( FT UGP) yang dilaksanakan setiap awal semester 
sebelum dimulai perkulihan, Hasil Rapat menghasilkan rencana anggaran sesuai kebutuhan 
yang ada di PSTI, jabaran dari isi rancangan biaya tersebut  diantaranya gaji dosen, gaji 
tenaga pendidik, ATK, Perlengkapan, Peralatan, Dan lain lain. Selanjutnya diajukan kepada 
dekan, dan dekan mengajukan telaahan ke Universitas setiap bulan untuk gaji dosen dan gaji 
tenaga kependidikan, untuk biaya yang lainnya diajukan setiap awal Semester.  

Mutu dan kuantitas dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 
PSTI selalu dikedepankan, dimana upaya tersebut sesuai dengan program dari Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Putih Takengon. 
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PSTI dilaksanakan oleh dosen 
PSTI, kuantitas dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. 
Sumber dana penelitian dan pengabdian berasal dari dana hibah kompetisi, mandiri dan 
institusi sendiri, dimana penelitian yang bersumber dari dana hibah kompetisi belu diimbangai 
dengan dana mandiri dan institusi sendiri. Perlu adanya usaha yang lebih untuk meningkatkan 
mutu penelitian dan adanya informasi mengenai adanya hibah kompetisi, sehingga dosen 
PSTI mendapatkan dana hibah kompetisi tersebut. Dalam pelaksanan penelitian dan 
pegabdian kepada masyarakat, dosen PSTI masih berusaha untuk meningkatkan mutu serta 
kuantitas dengan cara monitoring dan evaluasi secara berkala setiap satu semester. 
Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat PSTI memperhatikan relevansi sasaran 
yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. 
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SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGAS 
 
 

Nama  : Husna Gemasih, S.Inf., M.Cs 
NIDN  : 1315029001 
Jabatan  : Ketua Program Studi Teknik Informatika  
Deskripsi Tugas  : Sebagai Ketua Program Studi yang bertanggung jawab terhadap 

keseluruhan isi dan proses penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Diri 
 

 

Nama  : Rayuwati, M.Kom. 
NIDN  : 0127028402 
Jabatan  : Dosen Program Studi Teknik Informatika 
Deskripsi Tugas  : Memberikan masukan dan data-data yang diperlukan pada standar 1 

dan 2 
 
 
Nama  : Drs. Amna, M.IT. 
NIDN  : 109047001 
Jabatan  : Dosen Program Studi Teknik Informatika 
Deskripsi Tugas  : Memberikan masukan dan data-data yang diperlukan pada standar 4 

dan 5 
 

 

Nama  : Richasanty Septima, S.Si., M.Mat. 
NIDN  : 1330098501 
Jabatan  : Dosen Program Studi Teknik Informatika 
Deskripsi Tugas  : Memberikan masukan dan data-data yang diperlukan pada standar 6 

dan 7 
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I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN 

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian 

A.1 Rumusan visi program studi yang konsisten dengan visi lembaga. 
 
Visi Universitas Gajah Putih (UGP): 
Terwujudnya Universitas Gajah Putih sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset yang 
menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan bertaqwa. 
 
Visi Fakultas Teknik (FT): 
Menjadi pusat riset dan pengembangan SDM bidang teknik, menghasilkan sarjana teknik 
yang profesional dan mampu bersaing tingkat Nasional tahun 2019. 
 
Visi Prodi Teknik Informatika (TI): 
Menjadi program studi informatika yang terkemuka di tingkat Lokal dan Nasional serta 
menciptakan lulusan yang inovatif dan mampu mendukung Pemerintah Daerah yang lebih 
maju, dan menunjang pertanian modern tahun 2025. 
 
Rumusan visi Prodi TI sudah konsisten dengan visi lembaga, dimana pada visi Universitas 
yang tertera dalam pernyataan “menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, 
mandiri dan bertaqwa”, visi fakultas dalam pernyataan “menghasilkan sarjana teknik yang 
profesional dan mampu bersaing tingkat Nasional” serta pada visi Prodi TI dalam pernyataan 
“menciptakan lulusan yang inovatif” mengandung makna bahwa dari pernyataan tersebut 
lembaga berkeinginan untuk menghasilkan dan mengembangkan SDM yang profesional, 
mandiri dan bertakwa sehingga menghasilkan/ menciptakan sarjana teknik/ lulusan yang 
profesional, mampu bersaing di tingkat Nasional, serta inovatif.  
 
visi universitas dan fakultas, yang menyatakan bahwa “menjadi pusat ilmu pengetahuan dan 
pusat riset”, dimana hal tersebut didukung dengan visi Prodi TI yang tertera dalam pernyataan 
“mendukung pertanian modern”. Mendukung pertanian modern ditunjang dengan adanya 
penelitian/ skripsi mahasiswa yang diarahkan pada bidang pertanian, seperti menciptakan/ 
membangun aplikasi untuk membantu masyarakat dalam bidang pertanian. 
 
Visi dari lembaga ini dirasa sudah cukup jelas serta realistis dapat dicapai sesuai dengan 
kurun waktu yang telah ditentukan. 
 
A.2 Rumusan misi program studi yang diturunkan dari misi lembaga. 
Misi UGP: 

1. Mengembangkan sumber daya manusia berlandaskan nilai-nilai keilmuan dan 
teknologi, dan berpartisipasi aktif membangun masyarakat yang mandiri dan 
mempunyai daya saing dalam menjawab tuntunan zaman. 

2. Mengembangkan sistem kelembagaan secara profesional yang menganut prinsip-
prinsip tata kelola manajerial perguruan tinggi yang baik didukung oleh teknologi. 

3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntunan 
pengembangan kualitas akademik. 

4. Membina dan mengembangkan sumber-sumber dana produktif dan efisiensi. 
5. Membangun dan membina kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan kemitraan 

dalam rangka pengembangan pendidikan yang berkualitas, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

 
Misi FT: 

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 
dan professional dalam menerapkan, mengembangkan serta memperkaya bidang ilmu 
Teknik Informatika. 
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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.  
 

Misi Prodi TI : 
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dengan penerapan ilmu 

pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. 
2. Berperan aktif pada pengembangan riset informatika dalam  pengambilan keputusan  

terhadap pembangunan daerah dibidang pertanian dan kebudayaan. 
3. Meningkatkan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, 

dunia usaha, alumni dan masyarakat. 
4. Lulusan berperan aktif dalam menciptakan dunia usaha dan berjiwa inovatif. 
 
Misi Prodi TI dinilai sudah sejalan dengan misi Universitas dan Fakultas, dimana pada 
masing-masing misi menekankan pada penyelenggaran pendidikan yang bermutu serta 
penguatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Sehingga terciptanya 
lulusan yang berjiwa inovatif.  
 
 
A.3 Rumusan tujuan program studi yang merujuk tujuan lembaga dan merupakan turunan 

dari misinya. 
 
Tujuan UGP: 

1. Terwujudnya Universitas Gajah Putih yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan atas 
disiplin keilmuan. 

2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik yang 
profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan mencipatakan ilmu pengetahuan 
yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

Tujuan FT: 
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 sesuai bidangnya, baik dalam teori maupun praktek.  

 
Tujuan Prodi TI 

1) Menghasilkan sumber daya yang berjiwa inovatif, berkemampuan aplikatif dibidang 
teknik informatika dan mampu bersaing secara global. 

2) Menghasilkan penelitian Teknik Informatika dan melakukan pengabdian masyarakat 
dalam usaha memajukan modernisasi pertanian.  

3) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan perguruan tinggi lain dalam menyebar 
luaskan dan menerapkan ilmu Teknik Informatika.  

4) Mewujudkan terselenggaranya pendidikan berkualitas melalui ketersediaan sarana dan 
prasarana, sumber daya manusia, dan didukung oleh sistem tata kelola yang kredibel, 
transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan. 
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Tujuan Prodi TI merujuk pada tujuan Universitas dan Fakultas, dimana tujuan tersebut adalah 
mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang inovatif dan 
mampu bersaing secara global serta menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada 
mayarakat di bidang teknik informatika dan usaha dalam memajukan modernisasi pertanian. 
 
Kaitan tujuan dengan misi Prodi TI, diketahui pada point ke 1 pada misi Prodi TI adalah 
menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu. Sehingga dari misi tersebut, diharapkan 
menghasilkan sumber daya yang berjiwa inovatif, berkemampuan aplikatif dibidang teknik 
informatika dan mampu bersaing secara global serta memiliki soft skill seperti yang tertera 
pada tujuan point ke 1.  
 
Point ke 2 pada misi Prodi TI, yaitu berperan aktif pada pengembangan riset informatika. 
Sehingga dapat menghasilkan penelitian teknik informatika dan melakukan pengabdian 
masyarakat dalam usaha memajukan modernisasi pertanian, seperti yang tertera pada point 
ke 2 pada tujuan Prodi TI. 
 
Sedangkan point ke 3 pada misi, yaitu meningkatkan kerjasama sudah sesuai dengan tujuan 
Prodi TI pada point ke 3 yang meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan perguruan tinggi 
lain dalam menyebarluaskan dan menerapkan ilu teknik informatika. Begitu pula pada point ke 
4 pada misi Prodi TI, yaitu lulusan berperan aktif dalam menciptakan dunia usaha dan berjiwa 
inovatif. Hal tersebut dapat terlaksana dengan mewujudkan terselenggaranya pendidikan 
berkualitas melalui ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan didukung 
oleh sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan 
berkeadilan seperti yang tertera pada tujan Prodi TI pada point ke 4. 
 
Dengan demikian menjadi jelas, bahwa tujuan yang ditetapkan oleh Prodi TI merupakan 
turunan dari misi yang ada. 
 
A.4 Rumusan sasaran program studi yang relevan dengan misinya. 
 
Sasaran Prodi TI: 

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 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. Memiliki jurnal online PSTI yang bereputasi tingkat nasional. 
7. Menghasil pengabdian minimal 1 per tim setiap semester. 

 
Strategi pencapaian Program Studi adalah: 

Strategi pencapaian kualitas pendidikan 2018-2023 yaitu .   
1. Pengembangan dosen : 
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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.   

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. Pengembangan ruang staf di program studi, ruang dosen, ruang pertemuan. 
b. Menyediakan layanan akses internet secara gratis melalui jaringan Wi-Fi. 
c. Meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan melalui digital library untuk karya 

ilmiah seperti skripsi dan lap pkl mahasiswa. 
d. Menyediakan layanan administrasi berbasis elektronik (seperti paperless office). 
e. 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. 
 

1. 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 tim audit manajemen penjaminan mutu prodi. 
 

Sasaran Prodi TI sudah relevan dengan misi Prodi TI. Pada misi Prodi TI berbunyi bahwa 
menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu, berperan aktif pada pengembangan 
riset, meningkatkan kerjasama, dan lulusan berperan aktif dalam menciptakan dunia usaha 
dan berjiwa inovatif. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu 
pembelajaran dengan sumber daya yang inovatif melalui sistem pembelajaran, meperbaharui 
sistem manajemen pelayanan akademik, meningkatkan fasilitas proses belajar mengajar 
dalam hal peningkatan laboratorium komputasi, perpustakaan dan asset pembelajaran lainnya 
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sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, dan pemberdayaan kemampuan mahasiswa dalam bidang kecakapan lainnya 
dalam rangka persiapan diri dalam kompetisi di dunia kerja. Seperti yang tertera pada sasaran 
Prodi TI. 

A.5 Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi 
 
Dalam rangka mencapai visi Prodi TI untuk menjadi program studi informatika yang terkemuka 
di tingkat lokal dan nasional serta menciptakan lulusan yang inovatif dan mampu mendukung 
pertanian modern tahun 2020. Prodi TI telah menetapkan misinya menjadi penyelenggara 
sistem ppendidikan yang bermutu, berperan aktif pada pengembangan riset, peningkatan 
kerjasama serta lulusan yang berperan aktif dalam menciptakan dunia usaha dan berjiwa 
inovatif. 
Berbekal pada visi dan misi tersebut, maka dirumuskan tujuan Prodi TI yaitu menghasilkan 
sumber daya yang berjiwa inovatif, menghasilkan penelitian dan pengabdian, meningkatkan 
kerjasama, serta mewujudkan terselenggaranya pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, 
untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Prodi TI, maka disusun sasaran-sasaran dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran dengan sumber daya yang inovatif, memperbaharui sistem 
manajemen pelayanan akademik, meningkatkan fasilitas proses belajar mengajar untuk 
mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pemberdayaan kemampuan 
mahasiswa dalam bidang kecakapan lainnya dalam rangka persiapan diri dalam berkompetisi 
di dunia kerja.  

Tabel 1. Analisa SWOT terhadap Komponen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi 
Pencapaian 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Prodi TI memiliki 
visi, misi, tujuan 
dan sasaran 
yang dirumuskan 
secara jelas 
spesifik, relevan 
dan realistis  

2. Visi, misi, tujuan 
dan sasaran 
telah dirumuskan 
berdasarkan 
komitmen 
pimpinan dan 
semua civitas 
akademika serta 
mencerminkan 
harapan dan 
realistis yang 
sesuai dengan 
kebutuhan. 

3. Visi, misi, tujuan 
dan sasaran 
menjadi dasar 
dan acuan dalam 
pengembangan 
kebijakan & 
kurikulum yang 
relevan dengan 
kebutuhan  
masyarakat. 

1. Pemahaman Visi, 
Misi, Tujuan dan 
Sasaran oleh 
dosen, 
mahasiswa dan 
masyarakat luas 
masih perlu 
ditingkatkan. 

2. Implementasi 
vusi, misi dan 
tujuan dalam 
sikap dan seluruh 
kegiatan 
akademik dan non 
akademik yang 
dilaksanakan oleh 
civitas akademika 
masih perlu 
dioptimalkan. 

3. Perlu adanya 
evaluasi dan 
perbaikan 
berkala. 

4. Sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pencapaian 
sasaran masih 
perlu tingkatkan. 
 

1. Semakin 
terbukanya 
sistem informasi 
secara global 
sebagai 
dukungan 
mewujudkan visi, 
misi dan tujuan 
program studi. 

1. Banyak program 
studi sejenis, 
yang berusaha 
meningkatkan 
kualitas dan 
promosi. 

2. Menyelaraskan 
visi, misi, tujuan 
dan sasaran 
prodi dengan 
kebutuhan 
stakeholder. 
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4. Strategi 
pencapaian visi, 
misi, tujuan, dan 
sasaran jelas 
dan terukur. 
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B. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan penjaminan Mutu 

 
B.1 Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya. 
 
Prodi TI dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Staf dan 
seorang koordinator laboratorium. Tugas dari Staf Prodi TI adalah untuk membantu tugas-
tugas Ketua Program Studi sesuai dengan arahan dari Ketua Program Studi, sedangkan 
koordinator laboratorium mempunyai tugas untuk mengkoordinir kegiatan praktikum. Adapun 
uraian pekerjaan Ketua Program Studi dan struktur organisasi Prodi TI dapat dilihat pada 
dokumen SOTK PSTI. 
 
B.2 Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta akuntabilitas pelaksanaan 

tugas. 
 
Sistem kepemimpinan pada PSTI berdasarkan pada etika, norma, budaya dan tata kelola 
organisasi yang disepakati bersama oleh UGP. Pengambilan keputusan dalam penyelesaian 
masalah oleh Ketua program Studi dilakukan secara musyawarah dalam rapat PSTI. Rapat 
diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan, serta dilaksanakan sesuai kebutuhan. Rapat rutin 
dilaksanakan setiap awal semester guna untuk mempersiapkan perkuliahan dan setiap akhir 
semester untuk mengevaluasi hasil perkuliahan selama satu semester. 
 
Ketua Program Studi PSTI dibantu oleh staf prodi, koordinator laboratorium, sehingga 
pengalihan tugas berjalan dengan lancar, bertanggungjawab dan dapat diawasi secara 
berkala. 
 
B.3 Partisipasi civitas academika dalam pengembangan kebijakan, serta pengelolaan dan 

koordinasi pelaksanaan program. 
 
Partisipasi Civitas akademika dalam pengembangan kebijakan sangat besar, seperti rapat 
pleno yang dihadiri oleh seluruh dosen dan rapat-rapat terbatas lainnya. Civitas akademika 
juga diberikan hak  
 
B.4 Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring pelaksanaannya sesuai 

dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program. 
 
B.5 Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan. 
 
B.6 Evaluasi program dan pelacakan lulusan. 
 
B.7 Perencanaan dan pengembangan program, dengan memanfaatkan hasil evaluasi 

internal dan eksternal. 
 
B.8 Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu pembelajaran 

mahasiswa. 
 
B.9 Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi (misalnya kajian 

kurikulum, monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen dan penguji 
eksternal). 

 
B.10 Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga. 
 
B.11 Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar 

mahasiswa. 
 
B.12 Metodologi baku mutu (benchmarking). 
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B.13 Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan.  
 
B.14 Evaluasi internal yang berkelanjutan. 
 
B.15 Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam perbaikan dan 

pengembangan program. 
 
B.16 Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu. 
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Tabel 2. Analisa SWOT terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 
penjaminan Mutu 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Komitmen dan dukungan 
pimpinan terhadap upaya 
pengembangan institusi 
semakin baik. 

2. Prodi TI telah mempunyai 
Struktur organisasi 
personil yang jelas. 

3. Tersedianya organisasi 
mutu baik ditingkat 
universitas maupun di 
prodi. 

4. Terimplementasikannya 
sistem penjaminan utu 
internal dalam menjamin 
tercapainya perbaikan 
yang berkualitas. 

5. Telah dilaksanakan audit 
internal yang mapan baik 
di bidang akademik 
maupun nonakademik 
secara 
berkesinambungan. 

6. Tersedianya dokumen 
pengembangan lembaga 
(RENSTRA) dan dokumen 
mutu yang lengkap. 

7. Memiliki personel yang 
loyal. 

8. Hubungan yang baik antar 
civitas akademik. 

9. Deskripsi kerja/ 
penempatan pembagian 
tugas jelas. 

10. Tersedianya sistem 
informasi manajemen 
online yang mendukung 
implementasi tatakelola 
institusi yang sangat baik. 

11. Tersedianya dukungan 
paperless management 
system dalama 
menjalankan administrasi 
dan pelayanan akademik. 

12. Sumber daya manusia 
yang ada didalam Prodi TI 
mendukung dan berperan 
aktif dalam pengelolaan 
Prodi.  

1. Peranan 
jaminan mutu 
di tingkat 
Prodi TI perlu 
diperkuat 
terutama 
dalam fungsi 
kontrol yang 
masih harus 
dilaksanakan 
secara 
optimal dan 
efektif. 

2. Belum 
seluruh 
civitas 
akademik 
memahami 
tentang 
standarisasi 
baku mutu 
manajemen 
perguruan 
tinggi.   

3. Penelitian, 
Kerjasama, 
dan 
kemitraan 
dengan 
perguruan 
tinggi atau 
instansi lain 
masih dinilai 
kurang. 

4. Pelacakan 
alumni belum 
dilakuakan 
secara 
menyeluruh, 
terlebih yang 
sudah lama 
lulus. 

 
 

1. Adanya dana 
hibah untuk 
penjaminan mutu 
program studi 
(seperti hibah 
SPMI) atau hibah-
hibah penelitia dari 
DIKTI maupun 
instansi lain. 

2. Banyaknya 
pelatihan-pelatihan 
untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
manajemen serta 
organisasi untuk 
meningkatkan 
mutu pengelolaan 
program studi. 

3. Terbukanya 
kerjasama 
akademik dan non 
akademik yang 
lebih luas dengan 
PT yang lebih 
maju. 

4. Terbukanya 
pemanfaatan 
perkebangan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
dalam mendukung 
pengelolaan tata 
pamong dan 
organisasi secara 
lebih efektif dan 
efisien. 

5. Terbukanya 
pemanfaatan 
perkebangan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
dalam mendukung 
pengelolaan, 
penjaminan mutu 
dan sistem 
informasi yang 
terintegrasi dan 
transparan. 

 

1. Butuh dana 
yang besar 
untuk 
operasional 
program studi 
yang 
berkualiatas. 

2. Lingkungan 
sistem 
akademik 
terus 
berkembang 
dengan cepat. 

3. Semakin 
tingginya 
tuntutan akan 
standar 
pengelolaan 
institusi. 

4. Persaingan 
mutu 
perguruan 
tinggi semakin 
ketat. 

5. Meningkatnya 
tuntutan 
stakeholder 
terkait dengan 
mutu, proses 
pembelajaran, 
penelitian, 
pengabdian 
masyarakat 
dan 
kompetensi 
lulusan 
Program 
Studi. 



 

 Borang Akreditasi Program Studi Teknik Informatika UGP 2018   16 

C. Mahasiswa dan Lulusan 

C.1 Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa. 
 Sistem seleksi mahasiswa baru di UGP dilakukakan melalui jalur seleksi mandiri. 
 
C.2 Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk kemandirian dan 

kreativitas). 
 
C.3 Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan. 
 
C.4 Kegiatan ekstra-kurikuler. 
 
C.5 Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan kebutuhan akan 

lulusan program studi). 
 
C.6 Pelayanan untuk mahasiswa: 

a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik. 
b. Informasi dan bimbingan karir. 
c. Konseling pribadi dan sosial. 

 
C.7 Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan. 
 
C.8 Hasil pembelajaran: 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 
b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat 

lulusan. 
c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi 

mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 
d. Kepuasan lulusan. 

 
C.9 Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 
 
C.10 Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil 

pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.  
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Tabel 3. Analisa SWOT terhadap Mahasiswa dan Lulusan 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Prodi TI hanya satu-
satunya Prodi 
Teknik Informatika 
yang berada di 
Kabupaten Aceh 
Tengah. 

2. Sistem rekrutmen 
mahasiswa yang 
selektif 
memungkinkan 
Prodi TI 
mendapatkan calon 
mahasiswa yang 
berkualitas. 

3. Terdapatnya 
beasiswa bagi 
mahasiswa 
berprestasi dan 
kurang mampu. 

4. Terdapatnya 
himpunan 
mahasiswa. 

5. Dosen bersedia 
meluangkan waktu 
untuk bimbingan 
dan diskusi. 

6. Lulusan Prodi TI 
sudah tersebar 
diberbagai institusi 
di Kabupaten Aceh 
Tengah. 

 
 

1. Motivasi dan 
budaya akademik 
mahasiswa dan 
dosen masih perlu 
ditingkatkan. 

2. Rendahnya 
kreativitas dan 
motivasi 
mahasiswa dalam 
mengikuti 
kegiatan-kegiatan 
ekstra kulikuler 
yang memberikan 
prestasi-prestasi 
kepada Prodi TI. 

3. Masih kurangnya 
kemampuan 
lulusan dalam 
menghadapi dunia 
kerja, khususnya 
dalam 
kemampuan 
bahasa inggris 
dan penggunaan 
teknologi 
informasi. 
 
 

1. Tersedianya 
kesempatan 
mendapatkan 
beasiswa dari 
pemerintah bagi 
mahasiswa 
miskin dan 
berprestasi. 

2. Tersedianya 
kesempatan 
bekerja dan 
berwirausaha 
yang relative 
masih cukup 
terbuka bagi 
lulusan Prodi di 
Provinsi Aceh 
dan Indonesia. 

3. Tersedianya 
kesempatan 
mengikuti 
pelatihan-
pelatihan diluar 
proses 
perkuliahan 
untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
mahasiswa. 

4. Terbentuknya 
kelompok-
kelompok bidang 
minat/kajian yang 
dapat digunakan 
sebagai wadah 
untuk 
meningkatkan 
kompetisi 
mahasiswa baik 
hard skill dan soft 
skill. 

1. Mahasiswa 
lebih memilih 
PTN. 

2. Rendahnya 
kepercayaan 
dunia kerja 
terhadap 
lulusan PTS. 

3. Tuntutan 
stakeholder 
terhadap 
kualitas lulusan 
semakin tinggi. 

4. Tuntutan dunia 
kerja terhadap 
kemampuan 
tambahan dari 
lulusan. 

5. Adanya lulusan 
dari perguruan 
tinggi lain yang 
menambah 
ketatnya 
persaiangan 
mencari kerja. 
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D. Sumber Daya Manusia 

D.1 Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 
Sistem perekrutan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih diatur 
berdasarkan pedoman tertulis pada Statuta Universitas Gajah Putih tahun 2014 pada bab 
tentang sistem seleksi perekrutan dosen dan tenaga kependidikan 
 
 
D.2 Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. 
D.3 Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, ketersediaan 

(kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa). 
a. Presntase Dosen Tetap dengan jabatan Fungsional 
b. Dosen tidak tetap 
c. Rasio dosen dengan mahasiswa 
d. Tenaga Kependidikan  
D.4 Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya). 
Penelitian  
 

Sumber Pembiayaan TS-2 TS-1 TS 

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

Pembiayaan sendiri oleh peneliti 0 0 0 

PT yang bersangkutan 3 3 2 

Depdiknas 0 0 0 

Institusi dalam negeri di luar 
Depdiknas 

2 0 1 

Institusi luar negeri 0 0 0 

 
Pengabdian 

Sumber Dana Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 
TS-2 TS-1 TS 

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

Pembiayaan sendiri oleh dosen 0 0 0 

PT yang bersangkutan 4 6 4 

Depdiknas 0 0 0 

Institusi dalam negeri di luar 
Depdiknas 

1 1 3 

Institusi luar negeri 0 0 0 

 
 
D.5 Peraturan kerja dan kode etik. 
D.6 Pengembangan staf. 
D.7 Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya. 

 
 

Tabel 4. Analisa SWOT terhadap Sumber Daya Manusia 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Fasilitas dan 
program yang 
disediakan 
Universitas 
memotivasi dosen 
untuk 
mengembangkan 
diri. 

2. Evaluasi kinerja 

1. Jumlah dosen 
yang sesuai 
bidang Prodi TI 
masih perlu 
penambahan. 

2. Belum adanya 
Doktor serta minat 
dosen untuk 
melakukan studi 

1. Adanya program 
beasiswa 
Universitas, 
DIKTI, LPDP dan 
Hibah Penelitian 
dan Pengabdian 
SIMLITABMAS 

2. Terbukanya 
kerjasama 

1. Semakin 
ketatnya 
persaingan 
untuk 
mendapatka
n dana/ 
hibah dari 
Pemerintah/ 
DIKTI. 
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dosen telah berjalan 
dengan sangat baik. 

3. Komitmen dan 
motivasi dosen 
sangat baik dalam 
pengembangan diri. 

4. Dukungan yang 
besar dari prodi TI 
dalam melanjutkan 
pendidikan. 

5. Terdapatnya 
pedoman yang 
akurat dalam 
melakukan 
pengembangan 
dosen. 

lanjut S3 baik di 
dalam maupun 
luar negeri masih 
perlu ditingkatkan. 

3. Rasio dosen – 
mahasiswa masih 
belum standar. 

4. Masih rendahnya 
penelitian dosen. 

5. Jabatan fungsional 
dan sertifikasi 
dosen masih perlu 
ditingkkatkan. 

 

pelaksanaan 
Tridarma dengan 
pihak lain baik 
pemerintah dan 
swasta dalam 
maupun luar 
negeri. 

3. Tersedianya 
Jaringan Internet 
di Prodi TI yang 
memadai 
memudahkan 
akses informasi 
baik sain dan 
teknologi, 
penelitian 
maupun yang 
terkait dengan 
pengembangan 
diri. 

4. Adanya program 
magang dosen 
yang diadakan 
oleh DIKTI untuk 
meningkatkan 
kualitas dosen. 

2.  

2. Regenerasi 
dosen dalam 
dan kualitas 
akan 
semakin 
cepat. 

3. Keputusan 
akhir 
penerimaan 
dosen 
ditentukan 
oleh 
Universitas. 
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E. Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

 
E.1 Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.  

Kurikulum pada PSTI belum mengacu pada Permendikbut no. 49 thn 2014 tentang 
SNDIKTI dan Perpres no. 8 thn 2012 tentang KKNI.  
 
Secara garis besar visi, misi, sasaran dan tujuan PSTI adalah untuk menghasilkan lulusan 
yang mampu bersaing. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum PSTI sudah relevan dengan visi, misi, 
sasaran dan tujuan PSTI. 

 
E.2 Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 
E.3 Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, penataan/ organisasi). 
E.4 Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu). 
E.5 Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat dan kepentingan 

internal lembaga. 
E.6 Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa secara 

individual/kelompok mahasiswa tertentu. 
E.7 Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan studi, 

mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi khusus 
sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan 
(transferable skills), terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan. 

E.8 Misi pembelajaran 
a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan. 
b. Efisiensi internal dan eksternal. 

E.9 Mengajar:    
a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan. 

 
 

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah. 
c. Efisiensi dan produktivitas. 
d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar. 
e. Penggunaan teknologi informasi. 

E.10 Belajar: 
a. Keterlibatan mahasiswa. 

Keterlibatan mahasiswa dapat dilihat dari daftar hadir perkuliahan yang diikutinya. Metode 
pembelajarannya terdiri dari diskusi, tanya jawab, serta praktikum. Sedangkan dari luar kelas, 
mahasiswa dapat mengikuti kegiatan lain seperti praktikum, seminar ilmiah, penelitian dan 
pengabdian.  
 
 

b. Bimbingan skripsi/tesis/disertasi. 
 
Pembimbing untuk bimbingan skripsi ditentukan disaat setelah mahasiswa mengajukan judul. 
Pembimbing ditentukan berdasarkan keterkaitan bidang dengan judul skripsi, terdiri dari dua 
orang dosen. Bimbingan dilakukan secara terus menerus baik didalam kampus maupun di 
luar kampus. Monitoring dan evaluasi bimbingan dilakukan melalui lembar kendali bimbingan. 
 

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:  
1)  pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya,  
2)  keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable),  
3)  pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri,  
4)  kemampuan belajar mandiri,  
5)  nilai, motivasi dan sikap.  
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Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam pengetahuan dan 
pemahaman materi khusus sesuai bidangnya, keterampilan umum, pemahaman 
dan pemanfaatan kemampuannya sendiri, kemampuan belajar sendiri dan nilai 
motivasi dan sikap sangat terbuka, dikarenakan telah tersedinya ruang belajar, 
laboratorium serta akses internet untuk menunjang hal tersebut.  

 
E.11 Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar: 

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa. 
 
Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa diatur dalam 
buku pedoman akademik. 
 

b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa. 
 
Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui 
evaluasi indek prestasi dan perolehan angka kredit. Evaluasi dilakukan setiap akhir semester. 
Mahasiswa yang mengalami masalah dapat menempuh semester pendek. 
 

c. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar seorang mahasiswa 
pada akhir jenjang pendidikan). 

 
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Yudisium apabila telah menyelesaikan skripsi, 
dinyatakan lulus, telah menyelesaikan perbaikan skripsi, dan telah memenuhi semua 
kewajiban administrasi. 
 
 

d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa. 
 
Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada 
mahasiswa terhadap proses pembelajaran setiap diakhir perkuliahan. Selajutnya hasil 
evaluasi dari kuisioner akan ditindaklanjuti, berupa teguran langsung kepada dosen 
pengampu mata kuliah. 
 
E.12 Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, baik di dalam 

maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan 
dan kegiatan akademik/profesional. 

 
Dosen dan mahasiswa berinteraksi di dalam ruang kelas yang dilengkapi dengan meja, kursi, 
proyektor dan akses internet. Interaksi juga dilakukan di dalam laboratorium untuk praktikum 
dan interaksi dalam bentuk bimbingan yang dapat dilaksanakan di ruang dosen dan di ruang 
lainnya. 
 
E.13 Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan civitas 

academika lainnya. 
 
Interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan civitas akademika berjalan dengan baik. 
Namun, perlu adanya peningkatan mutu dan kuantitas keterlibatan mahasiswa dengan dosen 
melalui penelitian secara khsusnya.  
 
E.14 Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif 

untuk pembelajaran, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat. 
 
Rancangan menyuluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk 
pembelajaran, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat telah tercantum 
dalam dokumen Program Kerja dan Manual Mutu.  
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E.15 Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar, simposium, 
diskusi, eksibisi) di kampus. 

 
PSTI mendapatkan informasi tentang kegiatan akademik dan kemudian diinformasikan 
kepada seluruh akademika dalam bentuk pengumuman. Civitas akademika dapat mengajukan 
permohonan bantuan dana untuk mengikuti kegiatan tersebut ke pihak Fakultas maupun 
Universitas. 
 
E.16 Pengembangan kepribadian ilmiah. 
 
Pengembangan kepribadian ilmiah dapat terbentuk oleh suasana akademik yang kondusif, 
baik didalam kelas, di luar maupun di dalam kampus. Serta kegiatan interaksi antar civitas 
akademika dalam kegiatan ilmiah dapat membantu tercapainya kepribadian ilmiah. 
Mahasiswa juga dapat mengembangkan kepribadian ilmiah melalui kegiatan di dalam kelas 
dan luar kelas dengan adanya materi soft skill dalam pembelajaran yang diberikan oleh dosen 
serta adanya kegiatan KKN-PPM yang memberi wawasan bagaimana seorang akademika 
berinteraksi dalam masyarakat atau dalam proyek. Hal penunjang lainnya adalah PSTI 
mengadakan dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kuliah umum. 
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Tabel 5. Analisis SWOT terhadap Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Prodi TI terus 
melakukan 
perbaikan dalam 
pengembangan 
kurikulum yang 
berbasis 
kompetensi 
secara berkala. 

2. Interaksi yang 
baik antar civitas 
akademik didalam 
dan diluar 
kampus. 

3. Sarana dan 
prasarana yang 
memadai serta 
suasana yang 
kondusif untuk 
melaksanakan 
kurikulum. 

4. Memiliki 
kurikulum lokal 
yang sesuai 
dengan keinginan 
pasar dan 
merupakan tujuan 
lembaga. 

5. Adanya lembaga 
penjaminan mutu 
dari pusat sampai 
ke Prodi TI yang 
secara kontinyu 
memonitor dan 
mengevaluasi 
proses 
pembelajaran. 

6. Memiliki mata 
kuliah yang 
membuka 
peluang bagi 
mahasiswa untuk 
berkarir dan 
mendapatkan 
pekerjaan. 

1. Monitoring dan 
evaluasi proses 
pembelajaran 
belum konsisten. 

2. Belum 
tersedianya 
matakuliah 
pilihan. 

3. Perlu perapian 
mata kuliah 
sesuai tingkat 
kesulitan dan 
dasar keilmuan 
secara umum 
yang akan 
mendukung 
konsep keilmuan 
mahasiswa yang 
lebih spesifik. 

4. Kuantitas dan 
kualitas kegiatan 
ilmiah mahasiswa 
masih perlu 
ditingkatkan. 

5. Penggunaan alat 
laboratorium dan 
buku teks belum 
optimal. 

6. Tingkat 
pemanfaatan E-
Learning yang 
belum optimal. 
 

1. Tersedianya hibah 
dari DIKTI untuk 
penyusunan 
kurikulum berbasis 
kopetensi. 

2. Adanya dukungan 
dari berbagai 
instansi baik 
pemerintah 
maupun non 
pemerintah 
terhadap 
pelaksanaan Prodi 
TI. 

3. Telah terbentuknya 
kelompok-
kelompok bidang 
minat/ kajian yang 
dapat digunakan 
sebagai wadah 
untuk interaksi 
antar civitas 
akademik untuk 
terciptanya 
suasana atmosfer 
akademik yang 
kondusif. 

1. Permintaan 
stakeholder akan 
lulusan yang 
berkualitas 
semakin tinggi. 

2. Tuntutan 
penggunaan 
lulusan akan 
relevansi 
kurikulum dengan 
dunia kerja. 

3. Tuntutan akan 
fasilitas 
pendukung 
pendidikan yang 
semakin canggih. 
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F. Pembiayaan, Prasarana, Sarana, Dan Sistem Informasi 

 

F.1 Sistem alokasi dana. 
 
Perancangan Rencana Anggaran di PSTI dilakukan melalui rapat di tingkat fakultas ( FT UGP) 
yang dilaksanakan setiap awal semester sebelum dimulai perkulihan, Hasil Rapat 
menghasilkan rencana anggaran sesuai kebutuhan yang ada di PSTI, jabaran dari isi 
rancangan biaya tersebut  diantaranya gaji dosen, gaji tenaga pendidik, ATK,Perlengkapan, 
Peralatan, Dan lain lain.  selanjutnya diajukan kepada dekan, dan dekan mengajukan 
telaahan ke Universitas setiap bulan untuk gaji dosen dan gaji tenaga kependidikan, untuk 
biaya yang lainnya diajukan setiap awal Semester.  
 
F.2 Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana. 
 
Anggaran yang dialokasikan untuk FT dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan 
pendidikan, yaitu untuk kegiatan akademis, administrasi dan pengelolaan studi 
(penyelenggaraan proses belajar mengajar, ujian akhir semester, pengembangan kurikulum 
dan akreditasi.) 
 
F.3 Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya. 
 
PSTI selain menerima dana dari fakultas maupun univeristas, belum ada sumber dana dari 
jalur lain. Tetapi PSTI masih tetap dalam mengupayakan sumber dana dari jalur lain, seperti 
program hibah. Hal tersebut akan terus dilakuakan agar pemanfaatan dana berjalan secara 
berkelanjutan dan diberikan secara maksimal dalam peningkatan kualitas pelaksanaan 
kegiatan tri darma. 
 
F.4 Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 
 
Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar telah dikelola, 
dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. PSTI berkoordinasi dengan FT dan Universitas 
dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang berada di PSTI, termasuk ruang kuliah, 
laboratorium, perpustakaan dan peralatan yang menunjang proses belajar lainnya.  
 
F.5 Ketersediaan dan mutu gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dll. 
 
PSTI memiliki 1 gedung pelayanan akademik, 2 ruang kelas, 2 ruang laboratorium, 1 ruang 
dosen, 1 ruang seminar, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang organisasi. Ruangan tersebut berada 
dalam beberapa gedung milik universitas dan dengan kondisi yang baik untuk menunjang 
proses pelayanan dan proses belajar mengajar.  
 
F.6 Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian. 
 
Sistem informasi yang diterapkan oleh PSTI dapat diakses oleh civitas akademika baik dari 
daldam maupun luar kampus. Untuk menunjang hal tersebut, PSTI memfasilitasi jaringan 
internet luas tanpa menggunakan kabel. Sehingga semua civitas akademika dapat 
mengakses sistem tersebut menggunakan komputer pribadi. Untuk menunjang kegiatan 
perkuliahan, PSTI mempunyai ruang laboratorium dasar dan laboratorium jaringan. Dimana 
pada ruangan tersebut sudah dilengkapi dengan komputer-komputer dan alat-alat untuk 
menunjang perkuliahan. 
 
F.7 Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana. 
 
 
PSTI memiliki sarana dan prasarana yang dirasa mencukupi dan sesuai untuk mendukung 
kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jumlah mahasiswa saat ini. Namun PSTI masih 
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perlu dalam meningkatkan fasilitas ruang kuliah dan laboratorium, seperti mengikuti 
perkembangan terbaru teknologi serta penambahan beberapa peralatan yang mendukung. 
 
F.8 Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. 
 
Keberlajutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perlu untuk 
diperhatikan, agar sarana dan prasarana yang ada masih tetap dapat memenuhi kebutuhan 
proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang ada di PSTI secara periodik di 
monitoring dan di evaluasi oleh pihak PSTI, FT dan Universitas. 
 
F.9 Rancangan pengembangan sistem informasi. 
 
Dalam rangka untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pengelolaan administrasi akademik, 
PSTI melalui website UGP telah menerapkan sistem informasi akademik yang dapat diakses 
oleh mahasiswa, dosen, maupun pengelola secara online. Serta melalui website FT telah 
menerapkan sistem informasi untuk mendukung administrasi serta proses belajar mengajar 
yang dapat diakses oleh semua kalangan. 
 
F.10 Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana pendukung untuk 

pemberdayaan sistem informasi. 
 
Sistem informasi dapat diakses secara online kapan dan dimanapun merupakan gambaran 
dari kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana terhadap pemberdayaan sistem 
informasi. Namun sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi ini masih dirasa 
kurang dikarenakan banyaknya infomasi yang harus disampaikan dan informasi yang terus 
berkembang pada saat ini. 
 
F.11 Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi. 
 
Efisien dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi terlihat dari mudahnya diakses serta 
digunakan secara online didalam maupun diluar kampus. Namun efektivitas perlu ditingkatkan 
dengan adanya penambahan komputer yang dapat digunakan secara bebasoleh mahasiswa. 
 
F.12 Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices (intranet). 
 
PSTI sampai saat ini belum memfasilitasi mahasiswa, dosen dan civitas akademik dengan 
sistem intranet.  
 
F.13 Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet). 
 
PSTI menyediakan jaringan internet wireless di seluruh lingkungan PSTI, yang dapat 
digunakan oleh seluruh civitas akademika. Penggunaan internet dikhususkan untuk 
pemanfaatan pendidikan seperti, studi pustaka sarta hal lainnya yang menunjang perkuliahan. 
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Tabel 6. Analisis SWOT untuk Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Terdapatnya 
sarana dan 
prasarana 
akademik serta 
administrasi yang 
mememadai. 

2. Terdapatnya 
laboratorium, 
ruang kuliah, 
ruang dosen, 
perpustakaan. 

3. Fasilitas internet 
dan hot spot 
dilingkungan Prodi 
TI yang terus 
berkembang dan 
bisa diakses oleh 
seluruh 
mahasiswa dan 
civitas akademika. 

4. Sistem informasi 
Prodi TI terus 
berkembang 
memudahkan 
dalam pencarian, 
pengolahan dan 
pelayanan data. 

5. Transparansi 
sistem keuangan. 

6. Transparansi 
sistem pengadaan 
barang. 

1. Biaya perawatan 
peralatan 
laboratorium yang 
masih terbatas. 

2. Keterbatasan 
sumber dana rutin 
untuk 
pemuktahiran 
sarana dan 
prasarana. 

3. Jumlah dan 
kompetensi 
sumber daya 
manusia dalam 
pengelolaan 
sistem informasi 
masih kurang. 

4. Sumber dana 
utama diperoleh 
dari mahasiswa. 

 

1. Adanya dana 
hibah kompetisi 
untuk peningkatan 
peralatan 
penunjnag 
pendidikan yang 
ditawarkan oleh 
pemerintah 
maupun non-
pemerintah. 

2. Adanya pihak luar 
(perusahaan) yang 
menawarkan 
kerjasama 
penyediaan sarana 
dan prasarana. 

1. Persaingan 
semakin tinggi 
dalam 
mendapatkan 
dana hibah. 

2. Tuntutan 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana yang 
lengkap dan 
representatif. 

3. Tuntutan 
menggunakan 
teknologi 
informasi. 

4. Tingginya harga 
alat-alat 
laboratorium dan 
literatur. 
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G. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama 

G.1 Mutu, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana penelitian dan 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

 
Mutu dan kuantitas dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam PSTI 
selalu dikedepankan, dimana upaya tersebut sesuai dengan program dari Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Putih Takengon. 
 
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PSTI dilaksanakan oleh dosen 
PSTI, kuantitas dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.  
 
sumber dana penelitian dan pengabdian berasal dari dana hibah kompetisi, mandiri dan 
institusi sendiri, dimana penelitian yang bersumber dari dana hibah kompetisi belu diimbangai 
dengan dana mandiri dan institusi sendiri. Perlu adanya usaha yang lebih untuk meningkatkan 
mutu penelitian dan adanya informasi mengenai adanya hibah kompetisi, sehingga dosen 
PSTI mendapatkan dana hibah kompetisi tersebut.  
 
Dalam pelaksanan penelitian dan pegabdian kepada masyarakat, dosen PSTI masih 
berusaha untuk meningkatkan mutu serta kuantitas dengan cara monitoring dan evaluasi 
secara berkala setiap satu semester. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat PSTI 
memperhatikan relevansi sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. 
 
 
G.2 Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada 

masyarakat. 
 
Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan secara berencana tidak 
bersifat sesaat sehingga program tersebut merupakan berkelanjutan.  
 
 
G.3 Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan 

mahasiswa. 
 
Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada PSTI dianjurkan untuk 
melibatkan mahasiswa, hal tersebut merupakan salah satu bentuk bimbingan dengan 
mahasiswa. Mahasiswa dilibatkan sebagai tenaga survey data, operator dll. 
 
 
 
G.4 Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh mahasiswa. 
 
Selain dalam penyelesaian tugas akhir, mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam penelitian 
dosen. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa melakukan pengabdian mandiri melalui 
kegiatan kuliah KKN-PPM. 
 
G.5 Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat. 
 
Dosen diwajibkan melaksanakan tridarma perguruan tinggi, sehingga hubungan antara 
pengajaran, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada mayarakat sangat berkaitan. 
Dimana keahlian yang diajarkan dalam perkuliahan menjadi dasar dalam melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu juga dengan hasil penelitian atau 
pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai bahan materi dalam kegiatan perkuliahan. 
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G.6 Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen. 
 
Jumlah penelitian dan publikasi dosen pada PSTI masih sangat kurang, hal tersebut 
dikarenakan jumlah dosen bidang ilmu yang sesuai dengan PSTI masih sangat sedikit. 
 
G.7 Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri. 
 
PSTI melakukan hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan berbagai instansi. 
Sedangkan kerjasama dengan instansi luar negeri selama kurun waktu 3 tahun ini belum ada. 
 
G.8 Mutu dan kurun waktu penyelesaian skripsi/tesis/disertasi (termasuk proses penulisan 

tesis dan pembimbingannya). 
 
PSTI mempunyai buku panduan penyusunan skripsi, dimana pada dasarnya mahasiswa PSTI 
melakukan proses pengecekan persyaratan skripsi, mengajukan judul kepada Ketua Program 
Studi, pemberitahuan pembimbing oleh Ketua Program Studi, mahasiswa melakukan proses 
bimbingan, mahasiswa melakukan seminar judul, mahasiswa melanjutkan bimbingan skripsi, 
mahasiswa mengikuti prasidang, mahasiswa mengikuti sidang meja hijau. 
 
Tahapan tersebut menujukkan bahwa PSTI berupaya untuk menjadikan mahasiswanya 
menjadi berkualitas, sehingga berada pada standar serta kurun waktu penyusunan skripsi 
mahasiswa yang tidak berlarut. PSTI telah berupaya mendorong mahasiswa dalam 
menyelesaikan skripsi selama 6 bulan. 
 
 
 
G.9 Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman skripsi/tesis/disertasi. 
 
Publikasi hasil penelitian, karya inovatif dan rangkuman skripsi mahasiswa dilakukan melalui 
publikasi dalam kampus maupun di luar. Beberapa karya mahasiswa ditampilkan di website 
FT. 
 
G.10 Kerjasama dengan instansi yang relevan. 
PSTI maupun FT telah bekerjasama dengan pihak-pihak yang relevan, seperti  
 
 
G.11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. 
 
Monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh pihak pengelola PSTI 
pada saat terlaksananya kegiatan kerjasama, guna untuk menjamin tercapainya kerjasama 
yang menguntungkan kedua pihak, efisiensi dan efektifitas proses, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas dan keberlanjutan. 
 
G.12 Hasil kerjasama yang saling menguntungkan. 
 
Bagi instansi yang terkait akan diuntungkan dengan terselesaikannya masalah yang dihadapi 
dilapangan sesuai dengan keilmuan teknik informatika. Sedangkan bagi PSTI manfaat yang 
didapat dengan melakukan kerjasama dalam bidang teknik informatika adalah civitas 
akademika dapat menerapkan dan mengembangkan kompetensi dalam kaitannya untuk 
penyelesaian masalah dilapangan. 
 
G.13 Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama 
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PSTI memberikan kuisioner perihal kepuasan pihak yang bekerjasama kepada pihak-pihak 
yang bekerjasama, bail dalam bidang pendidikan, penelitian serta pengabdiian kepada 
manyarakat. 
 
Tabel 7. Analisis SWOT terhadap Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat dan 

Kerjasama. 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1. Peran aktif 
mahasiswa dalam 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat baik 
yang mandiri dan 
yang dilakukan 
oleh dosen. 

2. Adanya kerjasama 
yang baik dengan 
instansi-instansi 
yang relevan. 

3. Tersedianya 
tempat untuk 
publikasi yang 
disediakan oleh 
Universitas. 

1. Jumlah penelitian 
serta pengabdian 
kepada 
masyarakat perlu 
penambahan. 

2. Hasil penelitian 
dosen belum ada 
yang dipatenkan. 

 

1. Tersedianya 
peluang untuk 
melakukan 
kerjasama 
dengan instansi 
dalam negeri baik 
dalam bidang 
penelitian 
maupun 
pendidikan. 

2. Kesempatan 
untuk 
mendapatkan 
dana hibah 
kompetisi, hibah 
penelitian, serta 
hibah 
pengabdian 
kepada 
masyarakat dari 
DIKTI/ lembaga 
lainnya cukup 
tinggi. 

 

1. Adanya 
persaingan dalam 
mengajukan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat. 

2. Perkembangan 
IPTEK secara 
Nasiona dan 
Internasional yang 
sangat pesat yang 
dapat langsung 
diakses oleh 
masyarakat. 

3. Masih rendahnya 
tingkat 
kepercayaan/ 
penghargaan 
terhadap hasil 
penelitian. 

4. Adanya 
permintaan dari 
masyarakat akan 
produk inovatif. 
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II. ANALISA SWOT PROGRAM STUDI SECARA KESELURUHAN 
 

Dalam rangka menggambarkan secara rinci permasalahan-permasalahan yang ada beserta 
potensinya untuk merumuskan strategi pemecahan masalah dan merencanakan perbaikan-
perbaikan mutu, Prodi TI telah melakukan analisis SWOT untuk setiap komponen. Hal ini 
dilakukan agar program-program pengembangannya secara berkelanjutan dapat dirancang 
dengan tepat, maka perlu dilakukan analisis berikut: 
1. Analisis Lingkungan Internal : analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan yang teridentifikasi pada Prodi TI. 
2. Analisis Lingkungan Eksternal : analisis ini bertujuan untuk mengetahui ancaman dan 

peluang yang dihadapi institusi yang teridentifikasi dari lingkungan eksternal jurusan. 
 
Berikut ini adalah hasil analisis SWOT dari Prodi TI merujuk berdasarkan deskripsi SWOT 
setiap komponen beserta strategi-strategi pemecahan. 
 
2.1 Pengukuran Komponen SWOT Berbasis LRAISE dan Alternatif Strategi 

Pengembanagan 
Berdasarkan hasil analisis SWOT sebelumnya, maka dapat dideskripsikan secara prioritas 
komponen SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) Prodi TI menurut eksistensi 
LRAISE (Leadership & Institutional, Commitment, Relevance, Academic Atmosphere, Internal 
Management & Organization, Sustainability, Efficiencies & Productivity). Melalui metode 
pengukuran kuatitatif terhadap indikator SWOT dan total skor setiap komponen SWOT. 
Dengan nilai rating 3, 2, atau 1 yang mana menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara 
indikator dalam komponen SWOT dengan LRAISE diperoleh hasil seperti pada Tabel 2.1. 
Total skor setiap komponen SWOT menurut eksistensi LRAISE ini lebih lanjut digunakan 
untuk membuat pilihan strategi dalam pengembangan Prodi TI. 
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Tabel 8. Pengukuran Komponen SWOT Berbasis LRAISE 

No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STRENGTH (KEKUATAN) 

1 Prodi TI memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas spesifik, relevan dan 

realistis  

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

2 Visi, misi, tujuan dan sasaran telah dirumuskan berdasarkan komitmen pimpinan dan semua civitas 

akademika serta mencerminkan harapan dan realistis yang sesuai dengan kebutuhan. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

3 Visi, misi, tujuan dan sasaran menjadi dasar dan acuan dalam pengembangan kebijakan & 

kurikulum yang relevan dengan kebutuhan  masyarakat. 

3 2 3 3 3 3 2,833 0,024 0,067 

4 Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran jelas dan terukur. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

5 Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap upaya pengembangan institusi semakin baik. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

6 Prodi TI telah mempunyai Struktur organisasi personil yang jelas. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

7 Tersedianya organisasi mutu baik ditingkat universitas maupun di prodi. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

8 Terimplementasikannya sistem penjaminan mutu internal dalam menjamin tercapainya perbaikan 

yang berkualitas. 

3 3 3 2 3 2 2,667 0,024 0,063 

9 Telah dilaksanakan audit internal yang mapan baik di bidang akademik maupun nonakademik 

secara berkesinambungan. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

10 Tersedianya dokumen pengembangan lembaga (RENSTRA) dan dokumen mutu yang lengkap. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

11 Memiliki personel yang loyal. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

12 Hubungan yang baik antar civitas akademik. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

13 Deskripsi kerja/ penempatan pembagian tugas jelas. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

14 Tersedianya sistem informasi manajemen online yang mendukung implementasi tatakelola 

institusi yang sangat baik. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

15 Tersedianya dukungan paperless management system dalama menjalankan administrasi dan 

pelayanan akademik. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

16 Sumber daya manusia yang ada didalam Prodi TI mendukung dan berperan aktif dalam 

pengelolaan Prodi.  

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

17 Prodi TI hanya satu-satunya Prodi Teknik Informatika yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 
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No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Sistem rekrutmen mahasiswa yang selektif memungkinkan Prodi TI mendapatkan calon 

mahasiswa yang berkualitas. 

3 3 3 3 3 2 2,833 0,024 0,067 

19 Terdapatnya beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

20 Terdapatnya himpunan mahasiswa. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

21 Dosen bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan dan diskusi. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

22 Lulusan Prodi TI sudah tersebar diberbagai institusi di Kabupaten Aceh Tengah. 3 3 3 3 3 2 2,833 0,024 0,067 

23 Fasilitas dan program yang disediakan Universitas memotivasi dosen untuk mengembangkan diri. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

24 Evaluasi kinerja dosen telah berjalan dengan sangat baik. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

25 Komitmen dan motivasi dosen sangat baik dalam pengembangan diri. 3 3 3 3 3 2 2,833 0,024 0,067 

26 Dukungan yang besar dari prodi TI dalam melanjutkan pendidikan. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

27 Terdapatnya pedoman yang akurat dalam melakukan pengembangan dosen. 3 3 3 2 3 3 2,833 0,024 0,067 

28 Prodi TI terus melakukan perbaikan dalam pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi 

secara berkala. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

29 Interaksi yang baik antar civitas akademik didalam dan diluar kampus 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

30 Sarana dan prasarana yang memadai serta suasana yang kondusif untuk melaksanakan kurikulum. 3 3 3 2 2 2 2,500 0,024 0,060 

31 Memiliki kurikulum lokal yang sesuai dengan keinginan pasar dan merupakan tujuan lembaga. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

32 Adanya lembaga penjaminan mutu dari pusat sampai ke Prodi TI yang secara kontinyu memonitor 

dan mengevaluasi proses pembelajaran. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

33 Memiliki mata kuliah yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk berkarir dan mendapatkan 

pekerjaan. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

34 Terdapatnya sarana dan prasarana akademik serta administrasi yang mememadai. 3 3 3 2 2 2 2,500 0,024 0,060 

35 Terdapatnya laboratorium, ruang kuliah, ruang dosen, perpustakaan. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

36 Fasilitas internet dan hot spot dilingkungan Prodi TI yang terus berkembang dan bisa diakses oleh 

seluruh mahasiswa dan civitas akademika. 

3 3 3 2 3 3 2,833 0,024 0,067 

37 Sistem informasi Prodi TI terus berkembang memudahkan dalam pencarian, pengolahan dan 

pelayanan data. 

3 3 3 2 2 2 2,500 0,024 0,060 

38 Transparansi sistem keuangan. 2 3 3 3 3 2 2,667 0,024 0,063 
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No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 Transparansi sistem pengadaan barang. 3 3 2 3 3 3 2,833 0,024 0,067 

40 Peran aktif mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang mandiri dan 

yang dilakukan oleh dosen. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

41 Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang relevan didalam negeri. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,024 0,071 

42 Tersedianya tempat untuk publikasi yang disediakan oleh Universitas. 3 3 2 3 3 3 2,833 0,024 0,067 

Jumlah 2,917 1,000 2,917 

WEAKNESS (KELEMAHAN) 

1 Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat luas masih 

perlu ditingkatkan. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,036 0,107 

2 Implementasi visi, misi dan tujuan dalam sikap dan seluruh kegiatan akademik dan non akademik 

yang dilaksanakan oleh civitas akademika masih perlu dioptimalkan. 

2 3 2 2 2 2 2,167 0,036 0,077 

3 Perlu adanya evaluasi dan perbaikan berkala. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,036 0,107 

4 Sarana dan prasarana pendukung pencapaian sasaran masih perlu tingkatkan. 3 3 3 2 2 2 2,500 0,036 0,089 

5 Peranan jaminan mutu di tingkat Prodi TI perlu diperkuat terutama dalam fungsi kontrol yang 

masih harus dilaksanakan secara optimal dan efektif. 

2 3 3 1 3 2 2,333 0,036 0,083 

6 Belum seluruh civitas akademik memahami tentang standarisasi baku mutu manajemen perguruan 

tinggi.   

2 1 2 3 3 1 2,000 0,036 0,071 

7 Penelitian, Kerjasama, dan kemitraan dengan perguruan tinggi atau instansi lain masih dinilai 

kurang. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,036 0,107 

8 Pelacakan alumni belum dilakukan secara menyeluruh, terlebih yang sudah lama lulus. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,036 0,071 

9 Motivasi dan budaya akademik mahasiswa dan dosen masih perlu ditingkatkan. 1 1 1 1 1 1 1,000 0,036 0,036 

10 Rendahnya kreativitas dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra 

kulikuler yang memberikan prestasi-prestasi kepada Prodi TI. 

1 2 2 2 2 3 2,000 0,036 0,071 

11 Masih kurangnya kemampuan lulusan dalam menghadapi dunia kerja, khususnya dalam 

kemampuan bahasa inggris dan penggunaan teknologi informasi. 

3 3 2 2 2 3 2,500 0,036 0,089 

12 Jumlah dosen yang sesuai bidang Prodi TI masih perlu penambahan. 1 1 1 1 1 1 1,000 0,036 0,036 

13 Belum adanya Doktor serta minat dosen untuk melakukan studi lanjut S3 baik di dalam maupun 

luar negeri masih perlu ditingkatkan. 

2 1 1 1 1 1 1,167 0,036 0,042 

14 Rasio dosen-mahasiswa masih belum standar. 2 1 1 1 1 1 1,167 0,036 0,042 
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No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 Masih rendahnya penelitian dosen. 2 1 2 2 2 2 1,833 0,036 0,065 

16 Jabatan fungsional dan sertifikasi dosen masih perlu ditingkkatkan. 2 1 1 1 1 1 1,167 0,036 0,042 

17 Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran belum konsisten. 2 2 1 2 2 2 1,833 0,036 0,065 

18 Belum tersedianya matakuliah pilihan. 2 3 1 2 2 2 2,000 0,036 0,071 

19 Perlu perapian mata kuliah sesuai tingkat kesulitan dan dasar keilmuan secara umum yang akan 

mendukung konsep keilmuan mahasiswa yang lebih spesifik. 

2 2 2 2 2 2 2,000 0,036 0,071 

20 Kuantitas dan kualitas kegiatan ilmiah mahasiswa masih perlu ditingkatkan. 1 2 2 2 2 2 1,833 0,036 0,065 

21 Penggunaan alat laboratorium dan buku teks belum optimal. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,036 0,071 

22 Tingkat pemanfaatan E-Learning yang belum optimal. 2 2 1 2 1 1 1,500 0,036 0,054 

23 Biaya perawatan peralatan laboratorium yang masih terbatas. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,036 0,071 

24 Keterbatasan sumber dana rutin untuk pemuktahiran sarana dan prasarana 2 2 2 2 2 2 2,000 0,036 0,071 

25 Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi masih kurang. 2 1 2 2 1 1 1,500 0,036 0,054 

26 Sumber dana utama diperoleh dari mahasiswa. 2 2 2 2 2 3 2,167 0,036 0,077 

27 Jumlah penelitian serta pengabdian kepada masyarakat perlu penambahan. 1 1 1 1 1 1 1,000 0,036 0,036 

28 Hasil penelitian dosen belum ada yang dipatenkan. 2 2 1 2 2 2 1,833 0,036 0,065 

Jumlah 1,911 1,000 1,911 

OPPORTUNITY (PELUANG) 

1 Semakin terbukanya sistem informasi secara global sebagai dukungan mewujudkan visi, misi dan 

tujuan program studi. 

2 3 2 3 2 3 2,500 0,048 0,119 

2 Adanya dana hibah untuk penjaminan mutu program studi (seperti hibah SPMI) atau hibah-hibah 

penelitia dari DIKTI maupun instansi lain. 

2 2 2 2 2 2 2,000 0,048 0,095 

3 Banyaknya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen serta organisasi 

untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi. 

2 3 2 2 3 2 2,333 0,048 0,111 

4 Terbukanya kerjasama akademik dan non akademik yang lebih luas dengan PT yang lebih maju. 2 2 2 2 3 2 2,167 0,048 0,103 

5 Terbukanya pemanfaatan perkebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

mendukung pengelolaan tata pamong dan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 

2 3 3 2 3 3 2,667 0,048 0,127 

6 Terbukanya pemanfaatan perkebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

mendukung pengelolaan, penjaminan mutu dan sistem informasi yang terintegrasi dan transparan. 

2 3 3 2 3 3 2,667 0,048 0,127 



 

 Borang Akreditasi Program Studi Teknik Informatika UGP 2018   35 

No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Tersedianya kesempatan mendapatkan beasiswa dari pemerintah bagi mahasiswa miskin dan 

berprestasi. 

2 2 1 2 2 2 1,833 0,048 0,087 

8 Tersedianya kesempatan bekerja dan berwirausaha yang relative masih cukup terbuka bagi lulusan 

Prodi di Provinsi Aceh dan Indonesia. 

2 1 1 2 2 1 1,500 0,048 0,071 

9 Tersedianya kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan diluar proses perkuliahan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa. 

2 3 2 2 3 2 2,333 0,048 0,111 

10 Terbentuknya kelompok-kelompok bidang minat/kajian yang dapat digunakan sebagai wadah 

untuk meningkatkan kompetisi mahasiswa baik hard skill dan soft skill. 

2 3 2 2 3 2 2,333 0,048 0,111 

11 Adanya program beasiswa Universitas, DIKTI, LPDP dan Hibah Penelitian dan Pengabdian 

SIMLITABMAS 

2 2 2 2 2 2 2,000 0,048 0,095 

12 Terbukanya kerjasama pelaksanaan Tridarma dengan pihak lain baik pemerintah dan swasta dalam 

maupun luar negeri. 

2 3 2 2 3 2 2,333 0,048 0,111 

13 Tersedianya Jaringan Internet di Prodi TI yang memadai memudahkan akses informasi baik sain 

dan teknologi, penelitian maupun yang terkait dengan pengembangan diri. 

2 1 1 1 2 2 1,500 0,048 0,071 

14 Adanya program magang dosen yang diadakan oleh DIKTI untuk meningkatkan kualitas dosen. 2 3 2 2 3 2 2,333 0,048 0,111 

15 Tersedianya hibah dari DIKTI untuk penyusunan kurikulum berbasis kopetensi. 3 3 3 3 3 3 3,000 0,048 0,143 

16 Adanya dukungan dari berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah terhadap 

pelaksanaan Prodi TI. 

2 2 3 2 2 2 2,167 0,048 0,103 

17 Telah terbentuknya kelompok-kelompok bidang minat/ kajian yang dapat digunakan sebagai 

wadah untuk interaksi antar civitas akademik untuk terciptanya suasana atmosfer akademik yang 

kondusif. 

2 2 2 2 2 2 2,000 0,048 0,095 

18 Adanya dana hibah kompetisi untuk peningkatan peralatan penunjang pendidikan yang ditawarkan 

oleh pemerintah maupun non-pemerintah. 

3 3 3 3 3 3 3,000 0,048 0,143 

19 Adanya pihak luar (perusahaan) yang menawarkan kerjasama penyediaan sarana dan prasarana. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,048 0,095 

20 Tersedianya peluang untuk melakukan kerjasama dengan instansi dalam negeri baik dalam bidang 

penelitian maupun pendidikan. 

2 3 2 2 3 2 2,333 0,048 0,111 

21 Kesempatan untuk mendapatkan dana hibah kompetisi, hibah penelitian, serta hibah pengabdian 

kepada masyarakat dari DIKTI/ lembaga lainnya cukup tinggi. 

1 2 1 2 2 2 1,667 0,048 0,079 

Jumlah 2,222 1,000 2,222 
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No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

THREAT (ANCAMAN) 

1 Banyak program studi sejenis, yang berusaha meningkatkan kualitas dan promosi. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,038 0,077 

2 Menyelaraskan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi dengan kebutuhan stakeholder. 2 2 1 1 1 2 1,500 0,038 0,058 

3 Butuh dana yang besar untuk operasional program studi yang berkualiatas. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,038 0,077 

4 Lingkungan sistem akademik terus berkembang dengan cepat. 2 1 2 2 2 1 1,667 0,038 0,064 

5 Semakin tingginya tuntutan akan standar pengelolaan institusi. 1 3 1 1 3 1 1,667 0,038 0,064 

6 Persaingan mutu perguruan tinggi semakin ketat. 1 2 2 1 1 1 1,333 0,038 0,051 

7 Meningkatnya tuntutan stakeholder terkait dengan mutu, proses pembelajaran, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan kompetensi lulusan Program Studi. 

1 3 1 1 3 1 1,667 0,038 0,064 

8 Mahasiswa lebih memilih PTN. 1 2 1 1 2 1 1,333 0,038 0,051 

9 Rendahnya kepercayaan dunia kerja terhadap lulusan PTS. 2 2 1 2 2 1 1,667 0,038 0,064 

10 Tuntutan stakeholder terhadap kualitas lulusan semakin tinggi. 1 3 1 1 2 2 1,667 0,038 0,064 

11 Tuntutan dunia kerja terhadap kemampuan tambahan dari lulusan. 1 3 1 1 2 2 1,667 0,038 0,064 

12 Adanya lulusan dari perguruan tinggi lain yang menambah ketatnya persaiangan mencari kerja. 1 2 1 1 2 1 1,333 0,038 0,051 

13 Semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana/ hibah dari Pemerintah/ DIKTI. 1 2 2 1 2 2 1,667 0,038 0,064 

14 Regenerasi dosen dalam dan kualitas akan semakin cepat. 2 2 2 2 2 2 2,000 0,038 0,077 

15 Keputusan akhir penerimaan dosen ditentukan oleh Universitas. 3 2 1 2 2 1 1,833 0,038 0,071 

16 Permintaan stakeholder akan lulusan yang berkualitas semakin tinggi. 1 3 1 1 2 2 1,667 0,038 0,064 

17 Tuntutan penggunaan lulusan akan relevansi kurikulum dengan dunia kerja. 1 2 2 2 2 2 1,833 0,038 0,071 

18 Tuntutan akan fasilitas pendukung pendidikan yang semakin canggih. 1 2 2 2 2 2 1,833 0,038 0,071 

19 Persaingan semakin tinggi dalam mendapatkan dana hibah. 1 2 2 1 2 2 1,667 0,038 0,064 

20 Tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif. 1 2 2 2 2 2 1,833 0,038 0,071 

21 Tuntutan menggunakan teknologi informasi. 1 2 2 2 2 2 1,833 0,038 0,071 

22 Tingginya harga alat-alat laboratorium dan literatur. 1 2 2 2 2 2 1,833 0,038 0,071 

23 Adanya persaingan dalam mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 1 2 2 1 2 2 1,667 0,038 0,064 
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No Faktor Internal/ Eksternal 
Rating Isu Strategi Rata-

rata 
Bobot Skor 

L R A I S E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Perkembangan IPTEK secara Nasional dan Internasional yang sangat pesat yang dapat langsung 

diakses oleh masyarakat. 

1 3 1 1 2 2 1,667 0,038 0,064 

25 Masih rendahnya tingkat kepercayaan/ penghargaan terhadap hasil penelitian. 2 3 1 1 2 2 1,833 0,038 0,071 

26 Adanya permintaan dari masyarakat akan produk inovatif. 1 2 1 1 2 2 1,500 0,038 0,058 

Jumlah 1,699 1,000 1,699 
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Strategi Pengembangan PSTI ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor strategi internal 
dan eksternal, dengan analisis SWOT menurut LRAISE. Berdasarkan skor indikator 
komponen SWOT menurut LRAISE dapat ditentukan pilihan strategi sesuai dengan kuadran  
dimana perpotongan diagonal dari perpotongan SWOT berada, seperti pada Gambar 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar diatas menunjukkan garis diagonal berpotongan di titik A, yang menunjukkan bahwa 
PSTI teridentifikasi berada pada kuadran I. Alternatif strategi pengembangan PSTI adalah 
strategi eksplorasi Kekuatan dengan menggunakan Peluang (PERLUASAN) yang ada 
untuk memperbaiki kelemahan dan menghadapi ancaman. 
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2.2 Analisa Antar Komponen 

2.2.1 Analisis SWOT untuk Komponen Masukan 

  FAKTOR INTERNAL 

  Kekuatan (S) 

  1. Prodi TI hanya satu-satunya Prodi Teknik 

Informatika yang berada di Kabupaten Aceh 

Tengah. 

2. Sistem rekrutmen mahasiswa yang 
selektif memungkinkan Prodi TI 
mendapatkan calon mahasiswa yang 
berkualitas. 

3. Terdapatnya beasiswa bagi mahasiswa 
berprestasi dan kurang mampu. 

4. Terdapatnya himpunan mahasiswa. 

5. Dosen bersedia meluangkan waktu untuk 
bimbingan dan diskusi. 

6. Lulusan Prodi TI sudah tersebar 
diberbagai institusi di Kabupaten Aceh 
Tengah. 

7. Fasilitas dan program yang disediakan 

Universitas memotivasi dosen untuk 

mengembangkan diri. 

8. Evaluasi kinerja dosen telah berjalan dengan 

sangat baik. 

9. Komitmen dan motivasi dosen sangat baik 

dalam pengembangan diri. 

10. Dukungan yang besar dari prodi TI dalam 

melanjutkan pendidikan. 

11. Terdapatnya pedoman yang akurat dalam 

melakukan pengembangan dosen. 

12. Prodi TI terus melakukan perbaikan dalam 

pengembangan kurikulum yang berbasis 

kompetensi secara berkala. 

13. Interaksi yang baik antar civitas 
akademik didalam dan diluar kampus. 

14. Sarana dan prasarana yang memadai 
serta suasana yang kondusif untuk 
melaksanakan kurikulum. 

15. Memiliki kurikulum lokal yang sesuai 
dengan keinginan pasar dan merupakan 
tujuan lembaga. 

16. Adanya lembaga penjaminan mutu dari 
pusat sampai ke Prodi TI yang secara 
kontinyu memonitor dan mengevaluasi 
proses pembelajaran. 

17. Memiliki mata kuliah yang membuka 
peluang bagi mahasiswa untuk berkarir 
dan mendapatkan pekerjaan. 

18. Terdapatnya sarana dan prasarana akademik 

serta administrasi yang mememadai. 

19. Terdapatnya laboratorium, ruang kuliah, 
ruang dosen, perpustakaan. 

20. Fasilitas internet dan hot spot 
dilingkungan Prodi TI yang terus 
berkembang dan bisa diakses oleh 
seluruh mahasiswa dan civitas 
akademika. 

21. Sistem informasi Prodi TI terus 
berkembang memudahkan dalam 
pencarian, pengolahan dan pelayanan 
data. 
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22. Transparansi sistem keuangan. 
23. Transparansi sistem pengadaan barang. 

 Peluang (O) SO Strategi 

 1. Tersedianya kesempatan mendapatkan 

beasiswa dari pemerintah bagi mahasiswa 

miskin dan berprestasi. 

2. Tersedianya kesempatan mengikuti 

pelatihan-pelatihan diluar proses 

perkuliahan untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa. 

3. Terbentuknya kelompok-kelompok 

bidang minat/kajian yang dapat 

digunakan sebagai wadah untuk 

meningkatkan kompetisi mahasiswa baik 

hard skill dan soft skill. 

4. Adanya program beasiswa Universitas, 

DIKTI, LPDP dan Hibah Penelitian dan 

Pengabdian SIMLITABMAS 

5. Terbukanya kerjasama pelaksanaan 

Tridarma dengan pihak lain baik 

pemerintah dan swasta dalam maupun 

luar negeri. 

6. Tersedianya Jaringan Internet di Prodi TI 

yang memadai memudahkan akses 

informasi baik sain dan teknologi, 

penelitian maupun yang terkait dengan 

pengembangan diri. 

7. Adanya program magang dosen yang 

diadakan oleh DIKTI untuk 

meningkatkan kualitas dosen. 

8. Tersedianya hibah dari DIKTI untuk 

penyusunan kurikulum berbasis 

kopetensi. 

9. Adanya dukungan dari berbagai instansi 

baik pemerintah maupun non pemerintah 

terhadap pelaksanaan Prodi TI. 

10. Telah terbentuknya kelompok-kelompok 

bidang minat/ kajian yang dapat 

digunakan sebagai wadah untuk interaksi 

antar civitas akademik untuk terciptanya 

suasana atmosfer akademik yang 

kondusif. 

11. Adanya dana hibah kompetisi untuk 

peningkatan peralatan penunjnag 

pendidikan yang ditawarkan oleh 

pemerintah maupun non-pemerintah. 

12. Adanya pihak luar (perusahaan) yang 

menawarkan kerjasama penyediaan 

sarana dan prasarana. 

13. Tersedianya kesempatan bekerja dan 

berwirausaha yang relative masih cukup 

terbuka bagi lulusan Prodi di Provinsi 

Aceh dan Indonesia. 

1. Pengembangan bidang soft-skill mahasiswa 

dan lulusan. 

2. Peningkatan kualitas SDM. 

3. Pengembangan proses belajar dan mengajar. 

4. Peningkatan sarana dan prasarana 

pendukung. 
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2.2.2 Analisis SWOT untuk Komponen Proses 
 

  FAKTOR INTERNAL 

  Kekuatan (S) 

  1. Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap 

upaya pengembangan institusi semakin baik. 

2. Prodi TI telah mempunyai Struktur 

organisasi personil yang jelas. 

3. Tersedianya organisasi mutu baik ditingkat 

universitas maupun di prodi. 

4. Terimplementasikannya sistem penjaminan 

utu internal dalam menjamin tercapainya 

perbaikan yang berkualitas. 

5. Telah dilaksanakan audit internal yang 

mapan baik di bidang akademik maupun 

nonakademik secara berkesinambungan. 

6. Tersedianya dokumen pengembangan 

lembaga (RENSTRA) dan dokumen mutu 

yang lengkap. 

7. Memiliki personel yang loyal. 

8. Hubungan yang baik antar civitas akademik. 

9. Deskripsi kerja/ penempatan pembagian 

tugas jelas. 

10. Tersedianya sistem informasi manajemen 

online yang mendukung implementasi 

tatakelola institusi yang sangat baik. 

11. Tersedianya dukungan paperless 

management system dalama menjalankan 

administrasi dan pelayanan akademik. 

12. Sumber daya manusia yang ada didalam 

Prodi TI mendukung dan berperan aktif 

dalam pengelolaan Prodi. 

 Peluang (O) SO Strategi 

 1. Adanya dana hibah untuk penjaminan 

mutu program studi (seperti hibah SPMI) 

atau hibah-hibah penelitia dari DIKTI 

maupun instansi lain. 

2. Banyaknya pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan manajemen 

serta organisasi untuk meningkatkan mutu 

pengelolaan program studi. 

3. Terbukanya kerjasama akademik dan non 

akademik yang lebih luas dengan PT yang 

lebih maju. 

4. Terbukanya pemanfaatan perkebangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam mendukung pengelolaan tata 

pamong dan organisasi secara lebih efektif 

dan efisien. 

5. Terbukanya pemanfaatan perkebangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam mendukung pengelolaan, 

penjaminan mutu dan sistem informasi 

yang terintegrasi dan transparan. 

 
 

1. Penguatan PSTI yang berstandar nasional. 

2. Penguatan tugas dan fungsi penjaminan mutu 

program studi. 
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2.2.3 Analisis SWOT untuk Komponen Keluaran (Penelitian dan Lulusan) 
 

  FAKTOR INTERNAL 

  Kekuatan (S) 

  1. Peran aktif mahasiswa dalam penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat baik yang 

mandiri dan yang dilakukan oleh dosen. 

2. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-

instansi yang relevan. 

3. Tersedianya tempat untuk publikasi yang 

disediakan oleh Universitas. 

4. Peningkatan kualitas lulusan. 

 Peluang (O) SO Strategi 

 1. Tersedianya peluang untuk melakukan 

kerjasama dengan instansi dalam negeri 

baik dalam bidang penelitian maupun 

pendidikan. 

2. Kesempatan untuk mendapatkan dana 

hibah kompetisi, hibah penelitian, serta 

hibah pengabdian kepada masyarakat dari 

DIKTI/ lembaga lainnya cukup tinggi. 

 

1. Pengembangan program penelitian dosen. 

2. Program pengembangan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Peningkatan kerjasama penelitian. 

4. Menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berdaya saing serta mampu membuka 

lapangan kerja sendiri. 

 

 
2.2.4 Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT 
 

Program Kegiatan Implementasi Program 

1. Pengembangan bidang soft-skill mahasiswa 

dan lulusan. 

1. Mengingkatkan kualitas dan kuantitas 

kegiatan kemahasiswaan terbimbing dan 

terorganisir, serta terpantau baik terkait 

akademik maupun non akademik. 

2. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan 

penelitian dosen. 

3. Meningkatkan ketersediaan beasiswa baik 

dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, 

dan lokal/ yayasan yang bersifat kompetitif 

dan bersyarat terkait pengembangan bidang 

soft skill. 

4. Memberikan dukungan dana dan moril 

terhadap kegiatan keorganisasian mahasiswa 

yang berbasis keilmuan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pengadaan pelatihan keterampilan bagi 

lulusan untuk melatih hard skill yang sesuai 

dengan kebutuhan stakeholder maupun 

wirausaha. 

6. Membangun jaringan atau oraganisasi alumni 

untuk berbagai informasi terkait lapangan 

pekerjaan, seminar/ pertemuan ilmiah, dll; 

2. Peningkatan kualitas SDM. 

 

1. Perencanaan program studi lanjut dosen dan 

tenaga kependidikan. 

2. Penguatan kemampuan Bahasa Inggris bagi 

staf pengajar. 

3. Penelusuran beasiswa bagi dosen. 

4. Peningkatan kerjasama dengan PT mitra 

terkait dengan studi lanjut. 

5. Mendukung pencapaian tridarma dengan 

mengikutsertakan dosen dalam pelatihan-

pelatihan atau seminar. 

6. Meningkatkan kualitas SDM tenaga 

kependidikan dan tenaga laboran dengan 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai 
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dengan bidang keahlian masing-masing. 

3. Pengembangan proses belajar mengajar 1. Perbaikan mutu kurikulum yang kompeten, 

sesuai dengan standar nasional dan 

memenuhi kebutuhan stakeholder. 

2. Melaksanakan seminar atau workshop 

kurikulum dengan mengundang pakar 

kurikulum, pengguna lulusan, alumni, 

mahasiswa dan dosen. 

3. Perbaikan dan evaluasi terhadap proses 

belajar dan metode pembelajaran oleh dosen. 

4. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi dan miskin. 

5. Peningkatan pelayanan melalui sistem 

manajemen PSTI yang handal terkait 

pengembangan proses belajar dan mengajar. 

4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung. 1. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan 

prasarana untuk mendukung proses belajar 

mengajar yang berstandar nasional. 

2. Pemenuhan sarana dan prasarana terhadap 

kediatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa. 

3. Pemenuhan kebutuhan fasilitas Laboratorium 

secara bertahap, konisisten dengan rencana 

capaian PSTI. 

4. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk 

penelitian.  

5. Mengikuti hibah terkait pengadaan sarana 

dan prasarana. 

5. Penguatan PSTI yang berstandar nasional. 

 

1. Penguatan manajemen PSTI yang efektif 

untuk pelayanan yang berkualitas. 

2. Penerapan sistem manajemen yang lebih 

terbuka dan komuikatif. 

3. Menciptakan suanana akademik yang lebih 

nyaman. 

6. Penguatan tugas dan fungsi penjaminan mutu 

program studi. 

1. Mengikutsertakan tim penjamin mutu dalam 

pelatihan terkait penjaminan mutu. 

2. Mengikuti hibah terkait penjaminan mutu. 

7. Pengembangan program penelitian dosen. 

 

1. Meningkatkan kompetensi dosen dan 

mahasiswa dalam meraih hibah kompetendi 

penelitian. 

2. Melaksanakan pertemuan ilmiah dengan ahli 

atau pakar penelitian. 

3. Meningktkan kompetensi dosen dalam 

publikasi karya ilmiah ditingkat nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan program-program 

pendayagunaan hasil penelitian. 

5. Memfasilitasi dosen dalam penulisan buku 

melalui pelatihan dan temu ilmiah baik 

ditingkat lokal maupun nasional. 

6. Meningkatkan dukungan institusi dalam 

pembiayaan penelitian dosen. 

7. Memperluas informasi dan pengumuman 

tentang pembukaan dan penerimaan hibah 

kompetisi dan hibah lainnya. 

8. Mengembangkan program-program 

peningkatan kinerja lembaga dan sumber 

daya LPPM. 

9. Mengembangkan pembangunan dan 

pendayagunaan produk penelitian untuk 

pengabdian kepada masyarakat. 

10. Mengadakan dan memberdayakan jurnal 

yang ada dilingkungan PT. 
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Perluasan jaringan dan kerjasama PT didalam 

maupun diluar negeri terkait seminar, 

pertemuan ilmiah, dan publikasi ilmiah. 

8. Program pengembangan pengabdian kepada 

masyarakat. 

1. Mengembangkan program-program 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan tanggung jawab sosial kepada 

masyrakat melalui penerapan ilmu 

pendidikan dalam upaya meningkatkan 

kontribusi bagi masyarakat. 

3. Meningkatkan kegiatan pelatihan bagi dosen 

dalam mendapatkan trik meraih hibah 

pendanaan pengabdian masyarakat. 

4. Membangun jaringan kerjasama dengan 

instansi lain untuk mendukung pelaksanaan 

pengabdian masyarakat yang berbasis 

pendidikan. 

9. Peningkatan kerjasama penelitian. 1. Peningkatan kerjasam dengan Universitas 

Negeri dan lembaga penelitian sebagai 

motivasi bagi dosen peneliti. 

2. Peningkatan kompetensi dosen dalam 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Peningkatan kerjasama dengan instansi 

pemerintah dan swasta untuk kepentingan 

pembelajaran seperti praktikum, PKL dan 

tugas akhir. 

4. Melakukan kerjasama dalam hal peningkatan 

kemampuan dosen dan mahasiswa. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan alumni dan 

pengguna lulusan untuk mengembangkan dan 

memperbaiki kurikulum. 

 

 

2.2.5 Prioritas Strategi Pengembangan 

Penentuan prioritas kegiatan/ program dilakukan berdasarkan metode USG. 
 
U = Urgent/ Penting 
S = Serious / Fokus 
G = Growth / Pertumbuhan 
Skala: 1 – 5 
 

No Rencana Kegitan 
Nilai Skor Total 

Skor 

Urutan 

Prioritas U S G 

1.  Mengingkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan 

terbimbing dan terorganisir, serta terpantau baik terkait akademik 

maupun non akademik. 

3 2 3 8 V 

2.  Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. 4 4 3 11 II 

3.  Meningkatkan ketersediaan beasiswa baik dari pemerintah daerah, 

pemerintah pusat, dan lokal/ yayasan yang bersifat kompetitif dan 

bersyarat terkait pengembangan bidang soft skill. 

3 2 2 7 VI 

4.  Memberikan dukungan dana dan moril terhadap kegiatan 

keorganisasian mahasiswa yang berbasis keilmuan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

1 3 3 7 VI 

5.  Pengadaan pelatihan keterampilan bagi lulusan untuk melatih hard 

skill yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder maupun wirausaha. 

4 3 3 10 III 

6.  Membangun jaringan atau oraganisasi alumni untuk berbagai 

informasi terkait lapangan pekerjaan, seminar/ pertemuan ilmiah, dll; 

3 3 3 9 IV 

7.  Perencanaan program studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 4 4 4 12 I 

8.  Penguatan kemampuan Bahasa Inggris bagi staf pengajar. 4 4 4 11 II 

9.  Penelusuran beasiswa bagi dosen. 4 3 3 10 III 
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10.  Peningkatan kerjasama dengan PT mitra terkait dengan studi lanjut. 3 4 4 11 II 

11.  Mendukung pencapaian tridarma dengan mengikutsertakan dosen 

dalam pelatihan-pelatihan atau seminar. 

2 3 3 8 V 

12.  Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan dan tenaga laboran 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang 

keahlian masing-masing. 

4 3 3 11 II 

13.  Perbaikan mutu kurikulum yang kompeten, sesuai dengan standar 

nasional dan memenuhi kebutuhan stakeholder.12 

4 4 4 12 I 

14.  Melaksanakan seminar atau workshop kurikulum dengan 

mengundang pakar kurikulum, pengguna lulusan2, alumni, 

mahasiswa dan dosen.3 

3 3 3 9 VI 

15.  Perbaikan dan evaluasi terhadap proses belajar dan metode 

pembelajaran oleh dosen. 

4 4 4 12 I 

16.  Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan miskin. 2 2 2 6 VII 

17.  Peningkatan pelayanan melalui sistem manajemen PSTI yang handal 

terkait pengembangan proses belajar dan mengajar. 

3 2 2 7 VI 

18.  Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses belajar mengajar yang berstandar nasional. 

4 3 4 11 II 

19.  Pemenuhan sarana dan prasarana terhadap kegiatan ekstrakurikuler 

bagi mahasiswa. 

3 2 3 8 V 

20.  Pemenuhan kebutuhan fasilitas Laboratorium secara bertahap, 

konisisten dengan rencana capaian PSTI. 

4 4 4 12 I 

21.  Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penelitian.  4 2 3 9 IV 

22.  Mengikuti hibah terkait pengadaan sarana dan prasarana. 2 2 2 6 VII 

23.  Penguatan manajemen PSTI yang efektif untuk pelayanan yang 

berkualitas. 

2 2 2 6 VII 

24.  Penerapan sistem manajemen yang lebih terbuka dan komuikatif. 2 3 3 8 V 

25.  Menciptakan suanana akademik yang lebih nyaman. 3 2 2 7 VI 

26.  Mengikutsertakan tim penjamin mutu dalam pelatihan terkait 

penjaminan mutu. 

3 4 2 9 IV 

27.  Mengikuti hibah terkait penjaminan mutu. 2 3 2 7 VI 

28.  Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam meraih hibah 

kompetendi penelitian. 

2 3 2 7 VI 

29.  Melaksanakan pertemuan ilmiah dengan ahli atau pakar penelitian. 4 3 2 9 IV 

30.  Meningktkan kompetensi dosen dalam publikasi karya ilmiah 

ditingkat nasional dan internasional. 

3 3 2 8 V 

31.  Mengembangkan program-program pendayagunaan hasil penelitian. 2 3 2 7 VI 

32.  Memfasilitasi dosen dalam penulisan buku melalui pelatihan dan 

temu ilmiah baik ditingkat lokal maupun nasional. 

2 2 2 6 VII 

33.  Meningkatkan dukungan institusi dalam pembiayaan penelitian 

dosen. 

4 2 3 9 IV 

34.  Memperluas informasi dan pengumuman tentang pembukaan dan 

penerimaan hibah kompetisi dan hibah lainnya. 

4 3 3 10 III 

35.  Mengembangkan program-program peningkatan kinerja lembaga dan 

sumber daya LPPM. 

2 3 2 7 VI 

36.  Mengembangkan pembangunan dan pendayagunaan produk 

penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat. 

3 2 2 7 VI 

37.  Perluasan jaringan dan kerjasama PT didalam maupun diluar negeri 

terkait seminar, pertemuan ilmiah, dan publikasi ilmiah. 

2 3 3 8 V 

38.  Mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat. 3 2 2 7 VI 

39.  Meningkatkan tanggung jawab sosial kepada masyrakat melalui 

penerapan ilmu pendidikan dalam upaya meningkatkan kontribusi 

bagi masyarakat. 

1 1 2 4 VII 

40.  Meningkatkan kegiatan pelatihan bagi dosen dalam mendapatkan trik 

meraih hibah pendanaan pengabdian masyarakat. 

2 3 3 8 V 

41.  Membangun jaringan kerjasama dengan instansi lain untuk 

mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbasis 

pendidikan. 

3 4 3 10 III 

42.  Peningkatan kerjasam dengan Universitas Negeri dan lembaga 

penelitian sebagai motivasi bagi dosen peneliti. 

2 4 3 9 IV 

43.  Peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan pengabdian 2 3 3 8 V 
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kepada masyarakat. 

44.  Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk 

kepentingan pembelajaran seperti praktikum, PKL dan tugas akhir. 

4 4 3 11 II 

45.  Melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kemampuan dosen dan 

mahasiswa. 

3 3 2 8 V 

46.  Meningkatkan kerjasama dengan alumni dan pengguna lulusan untuk 

mengembangkan dan memperbaiki kurikulum. 

4 3 3 10 III 

 


