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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

Fakultas Teknik Universitas Gajah Putih Takengon secara resmi didirikan pada tanggal 11 Juli 

2008, sesuai dengan SK DIKTI No. 144/D/O/2008, tentang izin penyelenggaraan yang terdiri atas 1 

(satu) program studi yaitu: program studi Teknik Infromatika. Pada awal berdirinya Fakultas Teknik 

ditahun pertama 2008, proses belajar mengajar masih menggunakan gedung SMK 1 Takengon 

sebagai ruang kuliah, dimana perkuliahan dilakukan setelah siswa-siswi SMK pulang dengan jumlah 

mahasiswa 256 orang, kemudian ditahun kedua 2009 pindah ke SMP N. 2 Takengon selama 1 

semester (ganjil) dan dilajutkan ke SMA N. 1 Pegasing selama 1 semester (genap). 

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2010 Fakultas Teknik sudah mempunyai gedung senidri 

yaitu gedung untuk ruang belajar, laboratorium  dan ditambah gedung biro fakultas yang bertempat di 

daerah Belang Bebangka Kala Nareh. Dalam hal program studi sampai tahun 2014 belum ada 

pengembangan atau penambahan program studi baru. Hal ini disebabkan karena Fakultas Teknik 

masih fokus pada peningkatan dan pengembangan mutu program studi yang ada baik dari segi 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kualitas mahasiswa dan lulusan. 

Pada saat ini program studi yang sudah ada masih terakreditasi dengan nilai C dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menyebabkan sikap kompetitif ilmiah dan etos 

kerja civitas akademika untuk melaksanakan visi dan misi harus semakin meningkat sehingga dapat 

menambah dan menjadikan program studi pada Fakultas Teknik sebagai salah satu fakultas terbaik 

ditingkat lokal maupun nasional. 

Penyusunan Renstra Fakultas Teknik periode 2009–2014 disesuaikan dengan kebijakan dan 

strategi pencapaian visi dan misi untuk mempercepat capaian dan menyesuaikan dengan tuntutan 

masa depan. Pada tahap selanjutnya Fakultas Teknik memasuki era regionalisasi sehingga sangat 

memerlukan perencanaan, kebijakan dan strategi yang lebih efesien dan efektif agar dapat 

menyambut era globalisasi dan era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dari segi lokal, Fakultas 

Teknik merupakan satu-satunya Fakultas bidang teknik yang ada di wilayah tengah Provinsi Aceh, 

sehingga menjadi pelopor lulusan bidang teknik, khususnya bidang teknologi informasi yang 

professional dan diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2015. 

Pada rentang tahun pertama sampai tahun kelima, Fakultas Teknik mengupayakan 

peningkatan pada bidang akademik, organisasi dan manegemen. Fakultas Teknik masih memiliki satu 

program studi dan penambahan 1 dosen S-2. Pada bidang teknologi dan informasi, Fakultas Teknik 

sudah menggunakan sistem informsai akademik berbasis web yang semula masih berbasis desktop 

dan layanan free access Wi-Fi kerja sama BP3I – KPU USO/Kominfo Aceh Tengah dan dalam 
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peningkatan kemampuan bahasa inggris didirikan laboratorium bahasa inggris yang dikelola Fakultas 

Teknik. Pada periode resntra 2015 direncanakan akan dibuka 1 buah program studi S1dan 

penambahan 4 (empat) dosen S-2 bidang teknik informatika. 

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan keahlian mahasiswa, Fakultas Teknik mengupayakan 

penambahan laboratorium jarigan, laboratorium multimedia, laboratorium mikrocntroller. Dalam 

bidan information and technology Fakultas Teknik mengupayakan peningkatan layanan administrasi 

dan pembelajaran berbasis elektronik seperti Paperless Office (PLO), e-learning dan melakukan 

kompetensi pengembangan konten e-learning bagi staf pengajar. 

 

Adapun capaian target kinerja Fakultas Teknik periode Renstra Tahun 2009–2014 sebagaimana 

tersebut ditampilkan pada Tabel 1.1. 

 
No Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Ketersediaan 
Sistem Pendidikan 

yang Bermutu dan 
Relevan  

 

1.1. Rata-rata lama studi  Thn 0 0 0 4 5 5,5 

1.2. Masa tunggu lulusan mendapatkan 

pekerjaan ≤ 6 bulan  
% 0 0 0 100 50 20 

1.3. Rata-rata IPK lulusan  IPK 0 0 0 3,00 3,04 3,15 

1.4. Persentase lulusan bersertifikat 
kompetensi/ bersertifikat Profesi  

% 0 0 0 0 0 0 

1.5. Persentase lulusan yang langsung 

bekerja  
% 0 0 0 80 50 30 

1.6. Jumlah publikasi nasional  Judul 0 2 1 10 3 2 

1.7. Jumlah publikasi internasional 

bereputasi  
Judul 0 0 0 0 0 0 

1.8. Jumlah publikasi internasional tidak 

bereputasi  
Judul 0 0 0 0 0  

1.9. Jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, 

Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia 

Dagang, Desain Industri, DTLST)  

Buah 0 0 0 0 0 0 

1.10. Jumlah produk inovasi  Buah 0 0 0 0 0 0 

1.11. Jumlah mahasiswa berprestasi 

tingkat nasional  
Mhs 0 0 2 0 0  

1.12. Jumlah judul bimbingan Proposal 

Program Kreativitas Mahasiswa  
Judul 0 0 0 0 0 0 

1.13. Jumlah mahasiswa berprestasi 

tingkat internasional  
Mhs 0 0 0 0 0 0 

2 Keterjangkauan, 

Kesetaraan, dan 
keterjaminan, 

Akses untuk 

Memperoleh 
Perguruan Tinggi  

 

2.1. Persentase mahasiswa penerima 

beasiswa  
 

% 0 0 0,5 0 0,9  

3 

 
Mewujudkan 
Sistem 

Manajemen 

Pengelolaan 
Perguruan Tinggi 

yang Otonom dan 

Akuntabel 

3.1. Persentase Program Studi 
Akreditasi C 

% 0 0 0 0 100 100 

3.2. Persentase Program Studi yang 

menerapkan SPMI (Standard 
Penjaminan Mutu Internal)  

Prodi 0 0 0 0 0 0 

3.3. Jumlah laboratorium bersertifikat  Lab. 0 0 0 0 0 0 

3.4. Rasio dosen terhadap jumlah 

mahasiswa  
Rasio 1:43 1:78 1:62 1:78 1:187 1:218 

3.5. Persentase dosen bersertifikat 
pendidik  

% 0 0 0 0 0 0 

3.6. Persentase dosen berkualifikasi S3  % 0 0 0 0 0 0 
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1.2. Evaluasi Diri 

Untuk memahami situasi dan kondisi Fakultas Teknik dilakukan evaluasi diri melalui analisis 

SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) terhadap 7 komponen yaitu: Komponen A: Visi, 

Misi, Tujuan, dan Sasaran; Komponen B: Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 

Penjaminan Mutu; Komponen C: Mahasiswa dan Lulusan; Komponen D: Sumberdaya Manusia; 

Komponen E: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik; Komponen F: Pembiayaan, Sarana, 

Prasarana, dan Sistem Informasi; Komponen G: Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

Kerjasama;  

 

1.2.1 Kekuatan FTUGP 

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran: (a) Fakultas Teknik memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

dirumuskan secara jelas spesifik, relevan dan realistis; (b)  Visi, misi, tujuan dan sasaran telah 

dirumuskan berdasarkan komitmen pimpinan dan semua civitas akademika serta mencerminkan 

harapan dan realistis yang sesuai dengan kebutuhan. (c) Visi, misi, tujuan dan sasaran menjadi 

dasar dan acuan dalam pengembangan kebijakan & kurikulum yang relevan dengan kebutuhan  

masyarakat. (d) Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran jelas dan terukur.  

2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem  Pengelolaan dan Penjaminan Mutu: (a) Komitmen dan 

dukungan pimpinan terhadap upaya pengembangan institusi semakin baik. (b) Fakultas Teknik 

telah mempunyai Struktur organisasi personil yang jelas. (c) Tersedianya organisasi mutu baik 

ditingkat universitas maupun di prodi. (d) Terimplementasikannya sistem penjaminan utu 

internal dalam menjamin tercapainya perbaikan yang berkualitas. (e) Telah dilaksanakan audit 

internal yang mapan baik di bidang akademik maupun nonakademik secara berkesinambungan. 

(f) Tersedianya dokumen pengembangan lembaga (RENSTRA) dan dokumen mutu yang 

lengkap. (g) Memiliki personel yang loyal. (h) Hubungan yang baik antar civitas akademik. (i) 

Deskripsi kerja/ penempatan pembagian tugas jelas. (j) Tersedianya sistem informasi manajemen 

online yang mendukung implementasi tatakelola institusi yang sangat baik. (k) Tersedianya 

dukungan paperless management system dalama menjalankan administrasi dan pelayanan 

akademik. (l) Sumber daya manusia yang ada didalam Fakultas Teknik mendukung dan berperan 

aktif dalam pengelolaan Prodi.  

3. Mahasiswa dan Lulusan: (a) Fakultas Teknik hanya satu-satunya Prodi Teknik Informatika yang 

berada di Kabupaten Aceh Tengah. (b) Sistem rekrutmen mahasiswa yang selektif 

memungkinkan Fakultas Teknik mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. (c) 

Terdapatnya beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. (d) Terdapatnya 



4 

 

himpunan mahasiswa. (e) Dosen bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan dan diskusi. (f) 

Lulusan Fakultas Teknik sudah tersebar diberbagai institusi di Kabupaten Aceh Tengah. 

4. Sumberdaya Manusia: (a) Fasilitas dan program yang disediakan Universitas memotivasi dosen 

untuk mengembangkan diri. (b) Evaluasi kinerja dosen telah berjalan dengan sangat baik. (c) 

Komitmen dan motivasi dosen sangat baik dalam pengembangan diri. (d) Dukungan yang besar 

dari Fakultas Teknik dalam melanjutkan pendidikan. (e) Terdapatnya pedoman yang akurat 

dalam melakukan pengembangan dosen. 

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik: (a) Fakultas Teknik terus melakukan 

perbaikan dalam pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi secara berkala. (b) 

Interaksi yang baik antar civitas akademik didalam dan diluar kampus. (c) Sarana dan prasarana 

yang memadai serta suasana yang kondusif untuk melaksanakan kurikulum. (d) Memiliki 

kurikulum lokal yang sesuai dengan keinginan pasar dan merupakan tujuan lembaga. (e) Adanya 

lembaga penjaminan mutu dari pusat sampai ke Fakultas Teknik yang secara kontinyu 

memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran. (f) Memiliki mata kuliah yang membuka 

peluang bagi mahasiswa untuk berkarir dan mendapatkan pekerjaan. 

6. Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi: (a) Terdapatnya sarana dan prasarana 

akademik serta administrasi yang mememadai. (b)Terdapatnya laboratorium, ruang kuliah, ruang 

dosen, perpustakaan. (c) Fasilitas internet dan hot spot dilingkungan Fakultas Teknik yang terus 

berkembang dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan civitas akademika. (d) Sistem 

informasi Fakultas Teknik terus berkembang memudahkan dalam pencarian, pengolahan dan 

pelayanan data. (e) Transparansi sistem keuangan. (g) Transparansi sistem pengadaan barang. 

7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama: (a) Peran aktif mahasiswa dalam 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang mandiri dan yang dilakukan oleh dosen. 

(b) Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang relevan. (c) Tersedianya tempat 

untuk publikasi yang disediakan oleh Universitas. 

 

1.2.2 Kelemahan FTUGP 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi: (a) Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat luas masih perlu ditingkatkan. (b) Implementasi vusi, 

misi dan tujuan dalam sikap dan seluruh kegiatan akademik dan non akademik yang 

dilaksanakan oleh civitas akademika masih perlu dioptimalkan. (c) Perlu adanya evaluasi dan 

perbaikan berkala. (d) Sarana dan prasarana pendukung pencapaian sasaran masih perlu 

tingkatkan. 

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan penjaminan Mutu :  (a) Peranan jaminan 

mutu di tingkat Fakultas Teknik perlu diperkuat terutama dalam fungsi kontrol yang masih harus 
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dilaksanakan secara optimal dan efektif. (b) Belum seluruh civitas akademik memahami tentang 

standarisasi baku mutu manajemen perguruan tinggi. (c) Penelitian, Kerjasama, dan kemitraan 

dengan perguruan tinggi atau instansi lain masih dinilai kurang. (d) Pelacakan alumni belum 

dilakuakan secara menyeluruh, terlebih yang sudah lama lulus. 

3. Mahasiswa dan Lulusan: (a) Motivasi dan budaya akademik mahasiswa dan dosen masih perlu 

ditingkatkan. (b) Rendahnya kreativitas dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-

kegiatan ekstra kulikuler yang memberikan prestasi-prestasi kepada Fakultas Teknik. (c) Masih 

kurangnya kemampuan lulusan dalam menghadapi dunia kerja, khususnya dalam kemampuan 

bahasa inggris dan penggunaan teknologi informasi. 

4. Sumberdaya Manusia: (a) Jumlah dosen yang sesuai bidang Fakultas Teknik masih perlu 

penambahan. (b) Belum adanya Doktor serta minat dosen untuk melakukan studi lanjut S3 baik 

di dalam maupun luar negeri masih perlu ditingkatkan. (c) Rasio dosen – mahasiswa masih 

belum standar. (d) Masih rendahnya penelitian dosen. (e) Jabatan fungsional dan sertifikasi 

dosen masih perlu ditingkkatkan. 

5. Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik: (a) Monitoring dan evaluasi 

proses pembelajaran belum konsisten. (b) Belum tersedianya matakuliah pilihan. (c) Perlu 

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

mendukung konsep keilmuan mahasiswa yang lebih spesifik. (d) Kuantitas dan kualitas kegiatan 

ilmiah mahasiswa masih perlu ditingkatkan. (e) Penggunaan alat laboratorium dan buku teks 

belum optimal. (f) Tingkat pemanfaatan E-Learning yang belum optimal. 

6. Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi: (a) Biaya perawatan peralatan 

laboratorium yang masih terbatas. (b) Keterbatasan sumber dana rutin untuk pemuktahiran 

sarana dan prasarana. (c) Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan 

sistem informasi masih kurang. (d) Sumber dana utama diperoleh dari mahasiswa 

7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama: (a) Jumlah penelitian serta 

pengabdian kepada masyarakat perlu penambahan. (b) Hasil penelitian dosen belum ada yang 

dipatenkan. 

 

1.2.3 Peluang FTUGP 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi:  Semakin terbukanya sistem informasi secara 

global sebagai dukungan mewujudkan visi, misi dan tujuan program studi. 

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan penjaminan Mutu :  (a) Adanya dana 

hibah untuk penjaminan mutu program studi (seperti hibah SPMI) atau hibah-hibah penelitia dari 

DIKTI maupun instansi lain. (b) Banyaknya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 
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kemampuan manajemen serta organisasi untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi. 

(c) Terbukanya kerjasama akademik dan non akademik yang lebih luas dengan PT yang lebih 

maju. (d) Terbukanya pemanfaatan perkebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam mendukung pengelolaan tata pamong dan organisasi secara lebih efektif dan efisien. (e) 

Terbukanya pemanfaatan perkebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

mendukung pengelolaan, penjaminan mutu dan sistem informasi yang terintegrasi dan 

transparan. 

3. Mahasiswa dan Lulusan: (a) Tersedianya kesempatan mendapatkan beasiswa dari pemerintah 

bagi mahasiswa miskin dan berprestasi. (b) Tersedianya kesempatan bekerja dan berwirausaha 

yang relative masih cukup terbuka bagi lulusan Prodi di Provinsi Aceh dan Indonesia. (c) 

Tersedianya kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan diluar proses perkuliahan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa. (d) Terbentuknya kelompok-kelompok bidang 

minat/kajian yang dapat digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan kompetisi mahasiswa 

baik hard skill dan soft skill.  

4. Sumberdaya Manusia: (a) Adanya program beasiswa Universitas, DIKTI, LPDP dan Hibah 

Penelitian dan Pengabdian SIMLITABMAS. (b) Terbukanya kerjasama pelaksanaan Tridarma 

dengan pihak lain baik pemerintah dan swasta dalam maupun luar negeri. (c) Tersedianya 

Jaringan Internet di Fakultas Teknik yang memadai memudahkan akses informasi baik sain dan 

teknologi, penelitian maupun yang terkait dengan pengembangan diri. (d) Adanya program 

magang dosen yang diadakan oleh DIKTI untuk meningkatkan kualitas dosen.  

5. Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik: (a) Tersedianya hibah dari DIKTI 

untuk penyusunan kurikulum berbasis kopetensi. (b) Adanya dukungan dari berbagai instansi 

baik pemerintah maupun non pemerintah terhadap pelaksanaan Fakultas Teknik. (c) Telah 

terbentuknya kelompok-kelompok bidang minat/ kajian yang dapat digunakan sebagai wadah 

untuk interaksi antar civitas akademik untuk terciptanya suasana atmosfer akademik yang 

kondusif.  

6. Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi: (a) Adanya dana hibah kompetisi untuk 

peningkatan peralatan penunjnag pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah maupun non-

pemerintah. (b) Adanya pihak luar (perusahaan) yang menawarkan kerjasama penyediaan sarana 

dan prasarana.  

7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama: (a) Tersedianya peluang untuk 

melakukan kerjasama dengan instansi dalam negeri baik dalam bidang penelitian maupun 

pendidikan. (b) Kesempatan untuk mendapatkan dana hibah kompetisi, hibah penelitian, serta 

hibah pengabdian kepada masyarakat dari DIKTI/ lembaga lainnya cukup tinggi. 
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1.2.4 Ancaman FTUGP 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi:  (a) Banyak program studi sejenis, yang berusaha 

meningkatkan kualitas dan promosi. (b) Menyelaraskan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi 

dengan kebutuhan stakeholder.  

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan penjaminan Mutu :  (a) Butuh dana yang 

besar untuk operasional program studi yang berkualiatas. (b) Lingkungan sistem akademik terus 

berkembang dengan cepat. (c) Semakin tingginya tuntutan akan standar pengelolaan institusi. (d) 

Persaingan mutu perguruan tinggi semakin ketat. (f) Meningkatnya tuntutan stakeholder terkait 

dengan mutu, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kompetensi lulusan 

Program Studi.  

3. Mahasiswa dan Lulusan:  (a) Mahasiswa lebih memilih PTN. (b) Rendahnya kepercayaan dunia 

kerja terhadap lulusan PTS. (c) Tuntutan stakeholder terhadap kualitas lulusan semakin tinggi. 

(d) Tuntutan dunia kerja terhadap kemampuan tambahan dari lulusan. (e) Adanya lulusan dari 

perguruan tinggi lain yang menambah ketatnya persaiangan mencari kerja.  

4. Sumberdaya Manusia: (a) Semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana/ hibah dari 

Pemerintah/ DIKTI. (b) Regenerasi dosen dalam dan kualitas akan semakin cepat. (c) Keputusan 

akhir penerimaan dosen ditentukan oleh Universitas 

5. Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik: (a) Permintaan stakeholder akan 

lulusan yang berkualitas semakin tinggi. (b) Tuntutan penggunaan lulusan akan relevansi 

kurikulum dengan dunia kerja. (c) Tuntutan akan fasilitas pendukung pendidikan yang semakin 

canggih. 

6. Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi: (a) Persaingan semakin tinggi dalam 

mendapatkan dana hibah. (b) Tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

representatif. (c) Tuntutan menggunakan teknologi informasi. (d) Tingginya harga alat-alat 

laboratorium dan literatur 

7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama: (a) Adanya persaingan dalam 

mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (b) Perkembangan IPTEK secara 

Nasiona dan Internasional yang sangat pesat yang dapat langsung diakses oleh masyarakat. (c) 

Masih rendahnya tingkat kepercayaan/ penghargaan terhadap hasil penelitian. (d) Adanya 

permintaan dari masyarakat akan produk inovatif 
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BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1 Visi 

Visi Fakultas Teknik adalah “Menjadi Pusat Riset Dan Penggembangan SDM Bidang 

Teknik, Menghasilkan Sarjana Teknik Yang Profesional Dan Mampu Bersaing Tingkat 

Nasional Tahun 2019”.  

  

2.2 Misi 

 Misi Fakultas Teknik adalah: 

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan 

professional dalam menerapkan, mengembangkan serta memperkaya bidang ilmu Teknik 

Informatika. 

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

Bangsa dan Negara, baik nasional maupun Internasional. 

3. Menyelenggarakan proses belajar mengajar terencana, terintegrasi serta fleksibel dalam 

menghadapi perubahasn lingkungan yang strategis dengan menyiapkan sarana dan prasarana 

proses belajar mengajar sesuai arah perkembangan. 

4. Melaksanakan pengabdian dan penelitian ilmiah untuk menghasilkan temuan baru yang dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 

 

2.3 Tujuan Strategis  

 Tujuan Strategis Fakultas Teknik adalah: 

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

keunggulan di bidangnya yang memenuhi tuntutan nasional maupun internasional. 

2 Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan IPTEK. 

3 Menyiapkan lulusan Fakultas Teknik yang berkarakter dan dapat mengimplementasikan keahlian 

sesjai bidangnya, baik dalam teori maupun praktek. 

   

2.4 Sasaran Strategis  

Sasaran dirumuskan untuk mencapai tujuan program studi yang dikelompokkan pada sembilan 

(9) katagori program yaitu: 

1. Pendidikan dan Pengajaran,  
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2. Keilmuan dan Penelitian,  

3. Pengabdian Kepada Masyarakat,  

4. Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni,  

5. Sumber Daya Manusia,  

6. Keuangan, Sarana dan Prasarana,  

7. Organisasi dan Manajemen,  

8. Teknologi Informasi dan  

9. Kerjasama/kemitraan dengan instansi maupu industri.  

 Untuk merealisasikan sasaran pada setiap katagori program fakultas, maka dirumuskan strategi 

sehingga sasaran dapat tercapai dengan baik. Strategi dituangkan dalam rencana operasional program 

kerja yang dievaluasi dalam rapat kerja tahunan 

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

pembelajaran. Pencapaiannya dilakukan dengan mengavaluasi, memperbaharui metode 

pembelajaran, pemanfaatan teknologi sebagai alat pembelajaran secara selektif.  

2. Memperbaharui sistem manajemen pelayanan akademik. Pencapaiannya dilakukan dengan 

mengoptimalisasi sistem akademik dengan perencanaan kendali dan pembaharuan  sistematika 

program studi. Sehingga akan membantu mahasiswa dalam proses mempersingkat masa studi dan 

atau lulus tepat waktu dengan tetap mempertahankan mutu lulusan. 

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

perpustakaan dan asset pembelajaran lainnya. Sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas 

penelitian dan pengabdian berbasis potensi lokal. Dengan demikian, akan meningkatkan 

kerjasama kemitraan dengan stakeholder lokal sebagai pemangku kepentingan lainnya. 

4. Pemberdayaan kemampuan mahasiswa dalam bidang kecakapan lainnya dalam rangka persiapan 

diri dalam berkompetisi di dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan memberi ruang dan kesempatan 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian dan pembelajaran lainnya untuk peningkatan 

kualitas lulusan nantinya. 

5. Menghasilkan penelitian dosen minimal 1 setiap semester per dosen 

6. Menghasil pengabdian minimal 1 per team setiap semester. 

Strategi pencapaian kualitas pendidikan 2015-2020 yaitu .   

1. Pengembangan dosen : 

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

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

dalam forum pengembangan kualitas diri dan juga forum ilmiah di dalam maupun luar 

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

pertemuan. 

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

c. Meningkatkan kualitas layanan diperpustakaan melalui digital library untuk karya ilmiah 

seperti skripsi dan lap pkl mahasiswa. 

d. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal. 

4. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal dan Alumni : 

a. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta dan perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta lainnya. 
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b. Menjalin kerjasama dengan alumni untuk penyaluran lulusan, perbaikan kurikulum dan 

dukungan sarana. 

 

7. Pengembangan organisasi dan manajemen. 

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

kualitas administrasi 

2. Pembuatan standar kebijakan secara priodik 

3. Mendatangkan tean audit manajemen dan keuangan untuk menjamin pelaksaan organisasi 

yang efektif ,transaran dan akuntabel 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah Kebijakan Fakultas Teknik 

Arah dan kebijakan rencana stategis Fakultas Teknik tahun 2009-2014 telah dijalankan secara 

konsisten sampai dengan akhir tahun 2014 meliputi tiga sasaran strategis yaitu ketersediaan sistem 

pendidikan yang bermutu dan relevan, keterjangkauan, kesetaraaan dan keterjaminan akses untuk 

memperoleh perguruan tinggi dan mewujudkan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang otonom 

dan akutabel. Rencana strategis Fakultas Teknik tahun 2015-2020 mengacu kepada 4 Sasaran 

Startegis yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran; 

2. Meningkatnya relevansi, produktivitas dan daya saing hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat; 

3. Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan; dan 

4. Revitalisasi pendukung tridarma perguruan tinggi 

Visi, misi, tujuan dan sasaran diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan dan menjadi landasan 

strategi pengembangan Fakultas Teknik ke depan. Strategi Pengembangan Fakultas Teknik ke depan 

pada periode Renstra 2015-2020 meliputi:  

a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan 

yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;  

     Strategi Pengembangan:  

1. Memperpendek masa studi  

2. Meningkatkan persentase masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan ≤ 6 bulan  

3. Meningkatkan rata-rata IPK lulusan  

4. Meningkatkan Persentase Lulusan Bersertifikat kompetensi/ bersertifikat Profesi  

5. Meningkatkan Persentase Lulusan yang langsung bekerja  

b. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah dan 

nasional; 

Strategi Pengembangan:  

1. Meningkatkan Jumlah publikasi nasional  

2. Meningkatkan Jumlah publikasi internasional 

3. Meningkatkan Jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, 

Desain Industri, DTLST)  
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4. Meningkatkan Jumlah produk inovasi  

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;  

Strategi Pengembangan:  

1. Meningkatkan Jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, 

Desain Industri, DTLST)  

2. Meningkatkan Jumlah produk inovasi  

3. Jumlah Judul Bimbingan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)  

4. Jumlah Desa binaan Baru.  

d. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;  

Strategi Pengembangan:  

1. Meningkatkan Persentase mahasiswa penerima beasiswa  

2. Meningkatkan Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional  

e. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip 

transparansi, pastisipatif, efisiensi, dan produktif;  

Strategi Pengembangan:  

1. Meningkatkan Persentase Program Studi Akreditasi B 

2. Meningkatkan Persentase Program Studi yang menerapkan SPMI (Satuan Penjaminan Mutu 

Internal)  

3. Meningkatkan Jumlah laboratorium bersertifikat  

4. Mewujukan Rasio ideal dosen terhadap jumlah mahasiswa  

5. Meningkatkan Persentase dosen bersertifikat pendidik  

6. Meningkatkan Persentase dosen berkualifikasi S2 dan S3  

f. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan 

melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni  

Strategi Pengembangan:  

1. Meningkatkan Jumlah kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi.  

2. Meningkatkan Jumlah kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi  

3. Meningkatkan Jumlah kegiatan yang membangun komunikasi dengan pemerintah desa, 

kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium Unsyiah.  

4. Memperkuat institusi menjadi hasil pusat unggulan mendukung program nasional/daerah,  

5. Jumlah kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama akademik  
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3.2 Kerangka Kelembagaan 

3.2.1 Struktur Organisasi 

Dalam rangka mengemban mandate penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, disusun 

struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan STATUTA Universitas Gajah Putih 

tahun 2014, sebagai berikut: 

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas yang 

mempunyai tugas dan wewenang menjabarkan kebijakan dan menjaga norma yang ditetapkan 

universitas serta merumuskan kebijakan dasar pengembangan fakultas.\ 

2. Satuan Penjamin Mutu Internal (tidak tertera di STATUTA)  

3. Unsur Pimpinan terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan teritnggi yang bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaran dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tingkat fakultas 

4. Unsur pelaksana akademik terdiri dari program studi dan kelompok dosen merupakan usur 

pelaksana akademik yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. 

5. Penunjang Akademik terdiri dari perpustakaan dan laboratorium yang merupakan unsur pelaksana 

teknis bidang perpustakaan dan pelaksana teknis layanan laboratorium dan kegiatan praktikum.  

6. Unsur pelaksana administrasi terdidri dari Kepala Bagian Umum dan Administrasi dibantu oleh 

Staf Pelaksana Adminstrsi yang bertugas dalam pelaksanaan layanan adminstrasi sesuai jenis 

kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Fakultas Teknik 
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3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan STATUTA Universitas Gajah Putih Tahun 2014 Bagian Kelima Pelaksana 

Akademik pasal 31 s.d pasal 44, Fakultas Teknik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

atau meyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesi atau vokasi dalam satu perangkat 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu dan bila dianggap perlu fakultas dapat 

membuka program studi baru. 

Untuk melaksanakan tugasnya fakultas memiliki fungsi: 

a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;  

b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan  

e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.  

 

3.2.3 Sumber Daya Manusia 

 Sumberdaya manusia (SDM) pada Fakultas Teknik tersedia dan memenuhi kualifikasi baik dari 

sisi dosen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat  

menunjukkan dan memperlihatkan perkembangan yang lebih baik. 

 

3.2.3.1 Dosen 

Pada akhir tahun 2014 tenaga dosen Fakultas Teknik berjumlah tiga orang, diantaranya 2 

orang bergelar magister (S2) dan satu orang sarjana (S1), seperti yang terlihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Jumlah Dosen Fakultas Teknik berdasarkan Program Studi dan tingkat pendidikan 

No. Program Studi 
Tingkat Pendidikan 

S1 S2 S3 

1. Teknik Informatika 1 2  

Jumlah 

 
1 2  

3 

 

Rasio dosen terhadap mahasiswa dalam tahun 2015 belum stabil pada 1:218, untuk lebih rinci 

dapat dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Rasio Jumlah Dosen Fakultas Teknik Tahun 2015 

Uraian Jumlah 

Jumlah Mahasiswa S1 656 

Total Dosen 3 

Rasio 1:218 

 

Tabel 3.3 Jumlah Dosen Fakultas Teknik Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2015 

No. Jabatan Fungsional Jumlah % 

1. Tenaga Pengajar 1 33.33 

2. Asisten Ahli 2 33.67 

Jumlah 3 100 

 

 

3.2.3.2 Tenaga Kependidikan 

Sebagai penunjang akademik dibutuhkan pelayanan jasa kependidikan yang relative 

mencukupi kebutuhan Fakultas Teknik dan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik. 

Jumlah tenaga kependidikan dalam tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5. 

 

 Tabel 3.4 Jumlah Tenaga Kependidika Fakultas Teknik Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1. SLTA 3 27.27 

2. DIPLOMA 3 27.27 

3. S1 4 36.36 

4. S2 1 9.09 

Jumlah 11 100 

 

 Tenaga kependidikan Fakultas Teknik pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sebagai besar atau 

36.36%  tenaga kependidikan bergelar sarjana (S1). 
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 Tabel 3.5 Jumlah Tenaga Kependidika Fakultas Teknik Menurut Kepangkatan Tahun 2015 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1. Golongan I 3 27.27 

2. Golongan II 3 27.27 

3. Golongan III 5 45.45 

Jumlah 11 100 

 

 Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa 45.45% atau sebagaian besar kepangkatan tenaga 

kependidikan bergolongan III, kemudian diikuti 27,27% golongan II dan 27.27% golongan I.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tenaga kependidikan Fakultas Teknik sudah cukup 

dan memadai untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk meningkatkan 

kualitas tenaga kependidkan dilakukan upaya melalui pelatihan-pelatihan teknik dan non-teknik agar 

dapat menambah tingkat pengetahuan dan dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA 

 

4.1 Target Kinerja 

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode renstra 2015-2020, maka 

dapat ditetapkan indikator kinerja sasaran utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian 

indikator sasaran strategis tersebut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Sasaran Starategis dan Indikator Kinerja Utama Fakultas Teknik 

Sasaran Strategis (SS) / Inidkator Kinerja Utama (IKU) Sat. 
Target 

Ket. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SS 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran 

IKU 1.1  Rata-rata lama studi Thn 5 5 4,5 4,5 4 4  

IKU 1.2 Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan  

≤ 6 bulan  
% 10 10 10 10 10 10 

 

IKU 1.3 Rata-rata IPK Lulusan S1 IPK 3,15 3.15 3,20 3,20 3,25 3,25  

IKU 1.4 Persentasi Lulusan Bersitifikat kompetensi/ bersertifikat 
Profesi 

% 5 5 5 5 5 5 
 

IKU 1.5 Persentase Lulusan yang langsung bekerja % 30 30 30 30 30 30  

SS 2: Meningkatkan relevansi produktivitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

IKU 2.1 Jumlah Publikasi nasional Judul 6 6 6 6 6 6  

IKU 2.2 Jumlah Publikasi Internasional Judul 1 1 1 1 1 1  

IKU 2.4 Jumlah HKI yang dihasilkan ( Paten, Merek, Hak Cipta, 
PVT, rahasia dagang, desain industry, DTLST) 

Buah 1 1 1 1 1 1 
 

IKU 2.5 Jumlah Produk Inovasi Buah 1 1 1 1 1 1  

SS 3: Meningkatnya kualitas kegiatan mahasiswa 

IKU 3.1 Presentase mahasiswa penerima beasiswa % 1 1 1 1 1 1  

IKU 3.2 Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional Mhs 5 5 5 5 5 5  

SS 4: Revitaslisasi Pendukung Tridharma PT 

IKU 4.1 Persentase program studi akreditasi B % 100 100 100 100 100 100  

IKU 4.2 Meningkatkan Persentase Program Studi yang 

menerapkan SPMI (Satuan Penjaminan Mutu Internal)  

% 100 100 100 100 100 100  

IKU 4.3 Meningkatkan Jumlah laboratorium ersertifikat  Jml 1 1 1 2 2 3  

IKU 4.4 Mewujukan Rasio ideal dosen terhadap jumlah 
mahasiswa  

Rasio 1:100 1:50 1:25 1:25 1:25 1:25  

IKU 4.5 Meningkatkan Persentase dosen bersertifikat pendidik  % 30 30 50 50 50 100  

IKU 4.6 Meningkatkan Persentase dosen berkualifikasi S2 dan S3  % 60 100 100 100 100 100  
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BAB V 

PENUTUP 

 
Rencana strategis Fakultas Tenik pada periode 2015-2020 telah sejalan dengan visi misi 

Universitas Gajah Putih Takengon periode 20-20, maka fokus dan intinya adalah upaya peningkatan 

mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing dengan cara optimalisasi pelayanan adminstrasi dan 

akdemik. Sehingga diharapkan mampu memebuhi standar nasional pendidikan tinggi. 

Dalam kebijakan dan sasaran mutu pengembangan dan pembangunan Fakultas Teknik maka 

program yang menjadi target sasarannya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan 

kemahasiswaan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi, 

meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi, 

meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan menguatnya kapasitas 

inovasi. 

Adapun sasaran mutu dan kebijakan pengembangan Fakultas Teknik adalah meningkatnya 

kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, meningkatnya kualitas kelembagaan, meingkatnya 

relevansi, kualitas, kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi, meningkatkan produktivitas 

riset dan pengembangan dan mengguatnya kapasitas inovasi  

Dalam merealisasi program yang telah disusun dalam Renstra Fakultas Teknik periode tahun 

2015-2020 terkait dengan pencapaian sasaran mutu, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan dari 

seluruh civitas akademika Fakultas Teknik dalam merealisasikannya. Diharapkan dengan 

kebersamaan maka pencapaian visi dan misi Fakultas Teknik semakin cepat dan tanpa halangan yang 

berarti. 


