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KATA PENGANTAR 

 

 
Rencana Operasional selanjutnya disebut Renop Fakultas Teknik Universitas Islam 

Sumatera Utara (UISU) Tahun 2018 merupakan rancangan program kerja yang mengacu kepada 

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik UISU tahun 2019-2023 berdasarkan berbagai 

kebijakan dasar yang disusun untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknik 

UISU. Penyusunan Renop Fakultas Teknik UISU ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai 

dinamika internal dan eksternal Fakultas setiap tahunnya, serta mengevaluasi capaian-capaian 

Renop sebelumnya. 

Beberapa dokumen yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renop ini antara lain 

Renstra UISU Tahun 2015-2018, Rencana Induk Pengembangan (RIP) UISU Tahun 2011 – 

2042, Renstra Fakultas Teknik UISU Tahun 2019-2023. Hal ini merupakan bagian tak 

terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan layanan pendidikan menuju Fakultas 

berstandar nasional yang didasari nilai-nilai islami, serta layanan pendidikan bagi semua lapisan 

masyarakat Indonesia. Berbagai indikator capaian program pun menggambarkan upaya yang 

harus dilakukan agar kriteria-kriteria Fakultas berstandar nasional dapat dipenuhi. 

Renop Fakultas Teknik UISU Tahun 2019 dapat dijadikan upaya untuk mencapai Visi 

dan Misi Fakultas Teknik UISU. Renop ini merupakan penjabaran Program Kerja Tahunan 

Dekan satu periode dan menjadi pedoman bagi penyusunan Renop Program Studi di lingkungan 

Fakultas Teknik UISU. 

Medan, 30 Desember 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada visi pendidikan nasional yakni 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah sejalan dengan 

globalisasi yang sedang mengemuka saat ini. Keberhasilan penyelenggarakan pendidikan tinggi 

oleh suatu Perguruan Tinggi akan sangat tergantung kepada serangkaian rencana tindakan dan 

kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 

Pentingnya rencana, tindakan dan kegiatan mendasar ini adalah dalam rangka melaksanakan 

Renstra Universitas dan Renstra Fakultas. Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara 

(UISU) Medan sebagai salah satu Fakultas di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi tunduk kepada kedua prinsip tersebut. Hal ini ditandai dengan mukaddimah 

Statuta UISU yang menyatakan bahwa cita-cita dan tujuan didirikannya UISU adalah dalam 

rangka turut serta berperan dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sebagai upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Oleh karenanya penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UISU harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Maknanya kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

dilaksanakan harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

1.2. VISI FAKULTAS TEKNIK 

Menjadi Fakultas Teknik yang Islami, andal dan teruji bermartabat mulia dicintai oleh 

masyarakat dan diridhai Allah SWT. 

Makna Visi : 

 
Dalam visi Fakultas Teknik UISU terdapat kata-kata Islami, Andal, Teruji, bermartabat 

mulia, dicintai masyarakat, dan diridhai Allah SWT. 
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Masing-masing kata ini bermakna: 

 
 Islami : Warga Fakultas Teknik UISU memiliki keilmuan, 

ketaqwaan, dan integritas/akhlak yang tinggi/baik. 

Fakultas Teknik UISU menghendaki seluruh 

warganya mengamalkan nilai–nilai keislaman 

yang harus terwujud pada kepemilikan/penerapan 

ilmu yang tinggi, yang bukan hanya melaksanakan 

ibadah, namun juga memiliki kepekaan sosial dan 

akhlak yang mulia. 

 

 Andal 

 

: 
 

Warga Fakultas Teknik UISU merupakan personal 

yang terpercaya dan professional. 

FT. UISU menghendaki seluruh warganya 

menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, 

kreatif, inovativ, mampu bekerja dalam tim, jujur 

dan adil serta bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

 

 Teruji 

 

: 
 

Warga Fakultas Teknik UISU merupakan personal 

yang tangguh,memiliki konsistensi (istiqomah), 

dan kompetensi yang baik pada setiap bidang 

keahliannya. 

FT.UISU menghendaki seluruh warganya menjadi 

personal yang tangguh, peka terhadap kondisi 

lingkungan di sekitarnya, dan mampu menemukan 

solusi bagi setiap permasalahan baik pribadi, 

institusi, maupun masyarakat, konsisten antara 

perkataan    dengan    perbuatan,    serta   memiliki 

kompetensi   yang   memberikan   kontribusi   bagi 
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  pengembangan institusi dan masyarakat sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

 

 Bermartabat Mulia 

 

: 
 

Warga Fakultas Teknik UISU merupakan personal 

yang menjunjung tinggi etika dan moral.FT. UISU 

menghendaki seluruh warganya menjadi personal 

yang menjaga kehormatan dan harga dirinya, 

dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan 

masyarakat, dengan senantiasa belajar sepanjang 

hidup demi meningkatkan kualitasnya. 

 

 Dicintai Masyarakat 

 

: 
 

Civitas akademika Fakultas Teknik UISU 

memiliki produk ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 

FT. UISU mengarahkan dan mengembangkan 

potensi serta kemampuan civitas akademikanya 

untuk kreatif dan aktif menemukan dan 

mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

 

 Diridhai Allah SWT 

 

: 
 

Warga Fakultas Teknik UISU melaksanakan amar 

ma’ruf nahi munkar. 

FT. UISU menghendaki warganya untuk saling 

istiqomah menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, 

yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati 

atas kemungkaran yang ada. 

Dengan demikian, segenap warga Fakultas Teknik UISU harus memahami, menghayati dan 

mengimplementasikan visi Fakultas Teknik UISU dalam menjalankan aktifitasnya di lingkungan 

UISU dan di masyarakat. 
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1.3 Misi Fakultas Teknik UISU 
 

Untuk mencapai visi (wijhah) ini, maka telah dirumuskan misi (khittah) Fakultas Teknik UISU: 

1.Melaksanakan proses pembelajaran sesuai  dengan standart  Nasional  Perguruan   Tinggi 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah 

secara profesional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, Bangsa dan umat manusia. 

2.Membentuk sarjana Teknik yang Islami Nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, 

berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat 

Islam,   agama,   bangsa,   dan   Negara   Republik   Indonesia   demi   kemaslahatan   dan 

kesejahteraan umat manusia. 

3.Menyelenggarakan dan mengembangkan Fakultas Teknik yang kompetitif, modern yang 

dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan teknik dalam rangka 

mengwujudkan kesejahteraan masyarakat. 

 
Berdasarkan misi di atas terlihat bahwa Fakultas Teknik UISU melaksanakan dan 

mengembangkan proses pembelajaran melalui serangkaian aktivitas catur dharma yang 

terintegrasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Sebagai institusi pendidikan tinggi, 

Fakultas Teknik UISU melaksanakan catur dharma, meliputi pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah. Fakultas Teknik UISU 

berusaha konsisten dan berkeyakinan bahwa misi Fakultas Teknik UISU merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara dharma satu dengan yang lainnya. 

1.4 Makna Misi Fakultas Teknik UISU: 

1. Makna yang terkandung dalam rumusan misi pertama adalah bahwa Fakultas Teknik UISU 

tetap konsisten menyelenggarakan dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan dakwah Islamiyah, dan sebagai perguruan tinggi yang bernuansa Islami, 

Fakultas Teknik UISU membentuk insan yang mampu mengintegrasikan dan 

mensinergikan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kaidah-kaidah Islam yang 

terkandung dalam dharma dakwah Islamiyah. Dalam proses pembelajarannya berusaha dan 

berkomitmen menghasilkan sarjana muslim yang nasionalis, berkualitas, beriman, 

bertaqwa, berakhlakul karimah, berilmu dan beramal sholeh. Sarjana yang dihasilkan oleh 
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Fakultas Teknik UISU harus profesional, berkompetensi dan mampu bersaing dalam 

menghadapi era globalisasi serta sesuai dengan harapan stakeholder. 

 
2. Makna rumusan misi yang kedua adalah bahwa Fakultas Teknik UISU selalu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh nilai – nilai Islam 

melalui proses pembelajaran dan penelitian kepada peserta didik dengan membangun 

lingkungan dan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan lingkungan yang sehat; 

pembelajaran berbasis riset, penulisan artikel ilmiah bagi staf pengajar dalam jurnal 

berskala nasional (terakreditasi/tidak terakreditasi), dan internasional. 

 
3. Makna rumusan misi yang ketiga adalah bahwa Fakultas Teknik UISU selalu 

mengembangkan Fakultas Teknik yang kompetitif dan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap masyarakat dengan menciptakan karya – karya yang bermanfaat bagi masyarakat 

demi kesejahteraan bangsa keseluruhan. 

 

Dengan demikian Fakultas Teknik UISU harus mampu membentuk sarjana yang memiliki 

sikap cinta kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan, serta bertanggungjawab dan berperan 

aktif dalam kegiatan pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia 

melalui kegiatan catur dharma UISU. 

1.5 TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UISU 
 

1. Menghasilkan Sarjana Teknik di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang unggul 

andal, teruji dan kompetitif yang berkarakter islami melakukan penelitian dan usaha 

penyempurnaan serta peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

2. Menghasilkan karya yang inovatif melalui penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan 

demi kemaslahatan umat. 

3. Menghasilkan sarjana teknik yang dapat mengabdikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

untuk kemaslahatan masyarakat. 

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan. 
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5. Meningkatkan peran aktif alumni dalam membantu pemerintah masyarakat dan stakeholder 

melalui pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode dan teknik yang maju. 

6. Dapat menjadi panutan dalam penerapan nilai – nilai Islami di tengah masyarakat melalui 

Dakwah Islamiah. 

Fungsi Renop 

Adapun fungsi penyusunan Renop ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai pedoman bagi Fakultas dalam merancang, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kerja setiap tahunnya yang berlaku 

bagi semua unit unit kerjanya agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 

Fakultas Teknik. 

b. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam menyusun program kerja, pelaksanaan 

serta evaluasinya setiap tahunnya. 

1.6 Sistematika Penyusunan 

Rencana Operasional (Renop) untuk periode 2018 ini disusun dengan terlebih dahulu 

menganalisis visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknik. Selanjutnya, melakukan analisis 

lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, Rencana Operasional (Renop) ini akan 

diterjemahkan menjadi program kerja dan anggaran kegiatan pada setiap unit kerja. 
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BAB II 

ANALISA KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS 

 
 

2.1 Analisa Lingkungan Internal 

 
Universitas Islam Sumatera Utara sebagai PTS tertua di luar pulau Jawa didirikan pada 

tanggal 7 Januari 1951. Pendirian UISU diprakarsai oleh beberapa tokoh Sumatera Utara saat itu 

antara lain Sultan Osman Al Tsani Raja Deli dan A. Hakim Gubernur Sumatera Utara serta tokoh 

pemuda pemudi Islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul 

Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. Terbentuknya Universitas Islam Sumatera Utara sesuai 

dengan Surat Mendikbud RI No. 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, 

UISU terus mengembangkan program pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan didirikannya 

Yayasan UISU. Pada tahun 1976, UISU membuka Fakultas Teknik dengan Dekan pertama 

adalah Ir. M. Ichwan Nasution, M.Sc kemudian diteruskan dengan Bapak Ir. Hamid Siagian pada 

tahun 1980 -1989. Dan pada tahun 1989 – 1995 Ir. H. Sofyan A Siregar melanjutkan jabatan 

sebagai dekan Fakultas Teknik yang ke IV. Sampai dengan tahun 2016 sudah ada X periode 

Dekan yang memimpin Fakultas Teknik. 

Alhamdulillah, dengan izin Allah, perjuangan dan tekad yang kuat dari seluruh sivitas 

akademika UISU dan dukungan dari pemerintah, ulama dan masyarakat, serta rasa syukur dan 

kesabaran civitas akademika UISU hingga saat ini seluruh Program Studi dilingkungan Fakultas 

Teknik sudah terakreditasi. Saat ini Fakultas teknik memiliki 5 Program Studi yakni : Program 

Studi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Industri dan Teknik Informatika. 

Analisis lingkungan internal akan memberikan gambaran mengenai kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weakness) yang dimiliki Fakultas Teknik dalam perjalanannya untuk bertahan dan 

berkembang dalam persaingan yang semakin tinggi di masa yang akan datang. 
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a. Kekuatan (Strengths) 

1. UISU merupakan universitas tertua di Luar Pulau Jawa 

2. Kampus UISU terletak diarea yang strategis yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru 

Kota Medan 

3. Fakultas Teknik UISU Memiliki staf pengajar yang berkualifikasi S2 dan sudah memiliki 

sertifikat sebagai Dosen Profesional 

4. Fakultas Teknik UISU memiliki sarana Laboratorium yang sudah sesuai dengan standart 

5. Seluruh program studi masih memiliki izin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I atas nama Dirjen Dikti. 

6. Fakultas Teknik UISU memiliki 5 (lima) Program Studi, 3 (tiga) diantaranya telah 

memiliki Akreditasi “B” 

 
b. Kelemahan (weakness) 

1. Fakultas Teknik UISU masih menggunakan 2 kurikulum KKNI dan KBK dilaksanakan 

secara bersamaan. 

2. Fakultas Teknik memiliki 5 Program Studi yang sudah terakreditasi akreditasi 2 (dua) 

diantaranya masih terakreditasi C (sedang melaksanakan Re-akreditasi untuk 2 Program 

Studi tersebut). 

3. Belum seluruh Program Studi melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara 

berkala. 

4. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa sudah ada, namun masih 

sedikit mahasiswa yang mengikutinya. Kegiatan ekstrakurikuler telah dilakukan tingkat 

fakultas, namun belum terkoordinir dengan baik. 

 

 
2.2 Sistem Pembelajaran 

Sudah ada pedoman tata tertib akademik dan tata tertib kampus sudah ada, namun bervariasi 

antar Program Studi. 

a. Penelitian, Publikasi karya inovatif lainnya dan Pengabdian kepada 

masyarakat 

- Dana penelitian dan pengabdian terbatas dan belum direncanakan dengan baik. 
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- Jurnal Sudah ada di fakultas dan di 3 Program Studi, sedangkan 2 Program Studi 

masih tahap inisiasi. 

- Rencana Induk Penelitian sudah ada tapi belum berjalan dengan optimal. 

- Pengusulan penelitian dosen muda dan hibah bersaing serta hibah pengabdian 

masyarakat yang dibiayai Dikti sudah berjalan dan dapat dilaksanakan tetapi 

dianggap masih kurang karena kompetensi, minat dan dukungan dari para 

pimpinan Prodi di Fakultas masih belum maksimal. 

b. Sistem jaminan mutu 

- Sistem jaminan mutu sudah ada di tingkat Fakultas dengan nama LPMF (Lembaga 

Penjaminan Mutu Fakultas) namun masih perlu bimbingan lebih lanjut supaya 

berjalan secara maksimal. 

c. Suasana akademik 

Prasarana dan sarana untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar 

sivitas akademika sudah tersedia namun masih perlu penambahan fasilitas untuk 

lebih baik lagi. 

 
c. Mutu program studi 

Peringkat akreditasi program studi dalam kondisi baik, data yang ada: 

- Terakreditasi C : 2 Program Studi 

1. Teknik Elektro (re-status tahun 2018) 

2. Teknik Informatika (re-status tahun 2018) 

- Terakreditasi B: 3 Program Studi : 

1. Program Studi Teknik Mesin (3195/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016) 

2. Program Studi Teknik Sipil (2588/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016) 

3. Teknik Industri (1513/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017) 

 
 

2.3 Prasarana dan Sarana 

 
a) Prasarana (lahan dan gedung) dan sarana belum memenuhi kecukupan. 

b) Fasilitas dan peralatan kerja yang ada kondisinya baik, namun dirasakan belum cukup 

jumlah maupun kualitasnya. 
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2.3 Keuangan 

 
a.  Sistem keuangan sudah ada dan berjalan dengan baik tetapi Fakultas Teknik masih 

disubsidi oleh Yayasan UISU karena anggaran masih defisit. 

 
2.4 Analisa Lingkungan Eksternal 

 
Lingkungan eksternal memberikan peluang (opportunities) dan juga ancaman (threats) yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan hidup UISU, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Ancaman (Threats) 

 
1. Kebijakan otonomi daerah 

Otonomi daerah yang mulai dijalankan sejak 1998 telah mendorong berdirinya perguruan 

tinggi di kabupaten/kota di Indonesia. Akibatnya, minat masyarakat untuk belajar di 

Perguruan Tinggi di kota besar, khususnya di Medan berkurang. Aceh, yang dulu 

menjadi salah satu lumbung mahasiswa terbesar bagi UISU, telah mendirikan banyak 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tentunya UISU ikut merasakan 

dampaknya. Belum lagi perguruan tinggi swasta yang tumbuh dan berkembang 

menjamur di Sumatera Utara, ikut menambah daftar pesaing bagi UISU. 

2. Liberalisasi di bidang pendidikan 

Perjanjian kerjasama antar negara yang telah disepakati Indonesia, seperti AFTA, GATT, 

WTO, dll, cepat atau lambat akan diberlakukan. Sebagai konsekuensinya, perguruan 

tinggi asing akan berdiri di Indonesia dengan berbagai kelebihan dan kekuatannya. Siap 

atau tidak, UISU harus bersaing dengan perguruan tinggi asing yang telah mapan dalam 

hal kualitas pembelajaran, dan tata kelolanya yang lebih efektif dan efisien, bahkan 

mungkin pula harus bersaing dalam hal besaran uang kuliah. 

Selanjutnya, untuk menjawab persaingan itu, perguruan tinggi di Indonesia juga dituntut 

untuk memenuhi akreditasi internasional. Sehingga, jika UISU ingin bertahan dan 

berkembang dalam era yang penuh persaingan ini. ia juga harus mulai berbenah untuk 

tidak hanya memenuhi tuntutan akreditasi nasional, namun juga akreditasi internasional. 
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3. Regulasi bidang Pendidikan Tinggi yang terus digulirkan, termasuk dengan 

diberlakukannya ketentuan jumlah minimal dan rasio dosen mahasiswa di progaram 

studi, serta pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

pemberlakuan lembaga akreditasi mandiri. 

4. Tingkat Partisipasi Angka Kasar (TPAK) Perguruan Tinggi di Sumatera Utara masih 

rendah. 

Keadaan ini disebabkan daya beli masyarakat yang menurun, termasuk kemampuan 

untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini secara langsung menyebabkan jumlah 

masyarakat untuk kuliah menurun. 

5. Masih banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. 

Jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi yang cukup besar, namun tidak 

mampu terserap seluruhnya oleh dunia kerja menjadi perhatian besar dari seluruh pihak 

terkait. Mulai dari kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sampai 

dengan rendahnya etos kerja lulusan beberapa tahun terakhir ini. kebanyakan orang tua 

mulai kehilangan kepercayaan untuk memberikan pendidikan lanjut kepada anaknya di 

perguruan tinggi. 

Peluang (Opportunities) 

1. Meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan berbasis agama Islam. 

Betapa masyarakat begitu jenuh dengan fenomena beberapa tahun terakhir ini, dimana 

setiap hari televisi selalu menyoroti tentang korupsi, hedonisme, degradasi moral, yang 

terjadi secara massal hampir di seluruh pelosok negeri ini. Pudarnya kepekaan dan 

kesalehan sosial di masyarakat sebagai imbas dari hilangnya karakter pada bangsa ini. 

Karena itu, masyarakat mulai beralih untuk memberikan pendidikan kepada anaknya 

pada institusi – institusi yang berbasis nilai – nilai KeIslaman. Dengan demikian, 

diharapakan Fakultas Teknik UISU dapat lebih menonjolkan dan menunjukkan 

keunggulannya berbasis nilai – nilai keIslaman. sosial di masyarakat menuntut lembaga 

pendidikan untuk berbenah dan lebih berkomitmen untuk membangun dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, amanah dan profesional. 

Sehingga minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di institusi pendidikan yang 
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Islami semakin meningkat. Diharapkan kecenderungan ini dapat dimanfaatkan UISU 

dengan lebih menonjolkan nilai – nilai Islaminya. 

2. Adanya kecenderungan bahwa Fakultas yang menerapkan teknologi informasi secara luas 

lebih diminati masyarakat. Saat ini Fakultas Teknik UISU telah memiliki PUSKOM 

sebagai wadah yang memanfaatkan teknologi informasi bagi kepentingan UISU. 

3. Minat pihak eksternal baik industri maupun pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan 

perguruan tinggi dalam hal pemberian beasiswa, magang, lapangan kerja maupun 

bantuan dana penelitian yang tinggi menyebabkan minat masyarakat untuk kuliah pun 

meningkat. 

4. Struktur perekonomian tidak lagi hanya bertumpu pada sektor industri, peran sektor jasa 

juga meningkat, peluang kerja di bidang ini juga semakin luas, sehingga akan 

meningkatkan minat lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 

5. Adanya berbagai bantuan pemerintah dalam bentuk hibah dalam penegmabangan 

program studi dan terbukan peluang bekerja sama dengan pihak perbankan dalam 

penegembangan dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PARAMETER DAN INDIKATOR PROGRAM 

KERJA SERTA TAHAPAN CAPAIANNYA 

3.1. Tujuan, Sasaran, Parameter dan Indikator Program Kerja. 

 
Untuk mewujud visi, misi Fakultas Teknik UISU dan untuk memastikan ketercapaian 

Renstra, Renop Fakultas Teknik maka dibuat program, rencana operasional (kegiatan) indikator 

capaian 2018 sampai dengan 2019. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran,Program, Rencana Operasional, Indikator 
 

 

Tujuan 1 : Menghasilkan Sarjana Teknik di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang unggul 

andal, teruji dan kompetitif yang berkarakter islami 

Sasaran 1 : Meningkatnya Mahasiswa yang berkwalitas dan berimbang 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Peningkatan 

pemerataan  akses 

pendidikan   dari 

berbagai wilayah 

dan status sosial 

Menyelenggaraka 

n matrikulasi bagi 

mahasisewa baru 

Proporsi mahasiswa 

S1 peserta 

matrikulasi       yang 

mencapai IPK 

minimal 3,0 pada 2 

tahun pertama 

80% 90% 

Sasaran 2 : Terciptanya sistem pembelajaran intra dan ekstra kurikuler yang mampu 

menjawab tantangan local, nasional dan global 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Penerapan metode 

pembelajaran 

berbasis penelitian 

dan pembelajaran 

kasus.  berbasis 

masalah-masalah . 

Mengembangkan 

metode 

pembelajaran 

intra-, ko-,  dan 

ekstra-kurikuler 

yang  mampu 

menjawab 

tantangan  lokal, 

nasional, dan 

global. 

Jumlah prodi yang 

menawarkan 

kegiatan intra 

kurikuler         untuk 

dapat diakses 

mahasiswa dari 

program studi lain. 

80% 90% 
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Mengimplementas 

ikan  metode 

pembelajaran 

berbasis penelitian 

yang 

dikembangkan 

pada unit terkait, 

sesuai dengan ciri- 

ciri keilmuan 

masing-masing 

prodi 

Jumlah mahasiswa 

yang dilibatkan 

dalam penelitian 

dosen. 

30% 50% 

Jumlah mata kuliah 

yang memiliki 

kandungan   unsur- 

unsur kearifan local, 

sesuai  dengan 

kebutuhan 

pengguna 

70% 80% 

Pengembangan 

model kurikulum 

dinamis  dan 

adaptif terhadap 

perkembangan 

ilmu teknologi dan 

masyarakat yang 

menghasilkan 

lulusan unggul 

Mengembangkan 

sistem pembe- 

lajaran yg 
bersinergi dengan 

stakeholder, 

mencakup 

pengem-bangan 

kurikulum  untuk 

mencapai 

kompetensi   yang 

diinginkan, proses 

pembelajaran 

sampai dengan 

skema serapan 
lulusan 

Jumlah prodi yang 

mengembangkan 

kurikulum secara 

komprehensif 

bersama pemangku 

kepentingan 

(pemerintah daerah, 

institusi, penelitian, 
industri, dsb) . 

80% 100% 

Jumlah prodi yang 

memiliki kerjasama 

dengan institusi 

yang menyerap 

lulusan 

80% 100% 

Mengembangkan 

sistem pembe 

lajaran yang 

bersinergi dengan 

stakeholder untuk 

materi-materi 

yang akan 

meningkatkan 

kemampuan 

leadership, 

entrepreneurship, 

softskills 

mahasiswa 

Jumlah prodi yang 

menyelenggarakan 

kegiatan yang 

relevan dengan 

peningkatan 

kemampuan 

leadership, 

entrepreneurship, 

softskills mahasiswa 

(dosen  tamu, 

kegiatan lapangan, 

dsb.) 

80% 100% 

Jumlah stakeholder 

yang dilibatkan 

dalam proses 

pembelajaran yang 

meningkatkan 

kemampuan 

leadership, 

entrepreneurship, 

softskills mahasiswa 

50% 80% 
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 Mengembangkan 

sistem pembe 

lajaran yang 

bersifat elective 

formal dalam 

skema  “Study 

centre Learning 

(SCL)”   yang 

memenuhi prinsip 

sinergis, 

komprehensif, 

lintas prodi/bidang 

keilmuan, 

sehingga 

memperkuat  ciri 
ke-UISU an. 

Jumlah prodi yang 

mengakomodasi 

sistem Study centre 

Learning (SCL) 

80% 100% 

Mengembangkan 

sistem 

pembelajaran yang 

bersifat elective 

informal untuk 

meng- 

acknowledge 

prestasi 

mahasiswa dalam 

kegiatan 

ekstrakurikuler, 

meliputi: 

kompetisi 

nasional/ 

internasional, 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat,, 

Magang  di 

perusahaan Dalam 

Negeri    dan   luar 
Negeri 

Jumlah Prodi yang 

memiliki kegiatan 

pembelajaran elektif 

yang mengakui 

kegiatan elektif dari 
Prodi lain 

60% 80% 

   

Jumlah Prodi yang 

mengakui prestasi 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

mahasiswa. 

40% 60% 

Mengembangkan 

sistem 

administrasi 

akademik yang 

mampu 

mendukung semua 

program yang ada 

dan berbasis LAN 

dan WAN. 

Terimplementasinya 

sistem administrasi 

akademik yang 

terintegrasi di 

tingkat Fakultas 

berbasis LAN dan 

WAN 

80% 100% 

Peningkatan 

kesiapan lulusan 

yang relevan 

dengan kebutuhan 

masyarakat  dan 

steakholder 

Lulusan yang 

unggul, kompeten 

dan relevan 

dengan kebutuhan 

masyarakat dan 

steakholder 

Jumlah lulusan yang 

mendapat pekerjaan 

di bidang yang 

sesuai dengan 

kompetensinya 

70% 80% 

Jumlah lulusan 

dengan masa tunggu 

mendapat pekerjaan 
(bisa 

60% 80% 



16 
 

  formal/informal) ≤ 

3 (tiga) bulan 

  

Pengembangan 
organisasi 

Memfasilitasi 
organisasi 

Tersedianya 
Rencana Induk 

70% 80% 

kemahasiswaan mahasiswa dalam Pengembangan   

sebagai arena mendukung Kemahasiswaan   

berorganisasi dan mengembangkan (termasuk fasilitas   

pembangunan bakat dan minat fisik).   

karakter 

kebangsaan. 

yang berkaitan 

dengan 

pembangunan 

karakter. 

Optimalisasi 

pembinaaan UKM 
50% 70% 

 Mahasiswa 

berprestasi. 
70% 80% 

 Mengembangkan 
gugus kegiatan 

Jumlah gugus 
penelitian mhs 

70% 80% 

 mahasiswa lintas bidang pada   

 berbasis isu-isu topik-topik tertentu   

 strategis (isu-isu strategis)   

  Terselenggaranya 
forum ilmiah 

70% 80% 

  penelitian mhs   

  Jumlah penelitian 
PKM  interdispliner 

60% 70% 

  mhs.   

Sasaran 3 : Menerapkan nilai-nilai islami dalam proses belajar mengajar 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mewajibkan staf  Masing-masing staf   

pengajar untuk Membuat SOP pengajar   

menerapkan 

nilai-nilai Islam 

Penerapan Nilai- 

Nilai Islam dalam 

memasukkan   nilai- 

nilai    islam   dalam 
80% 100% 

dalam prose Proses belajar RPS masing-   

belajar mengajar  masing.   

Tujuan 2 : Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam 

Sasaran 1 : Menghasilkan karya yang inovatif melalui penelitian untuk meningkatkan mutu 

pendidikan demi kemaslahatan umat 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mewajibkan staf Memberikan Meningkatnya 70% 80% 
pengajar membuat bimbingan jumlah penelitian   

usulan penelitian pembuatan dosen dan   

bertujuan meng- proposal. mahasiswa yang   

hasilkan karya  berorientasi produk   
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inovativ yang 

bermanfaat bagi 

ummat (teknologi 

tepat guna). 

 berteknologi tepat 

guna. 

  

Sasaran 2 : Tersedianya sumber daya yang berkwalitas dan memadai dalam pengembangan penelitian 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mewajibkan setiap 

tugas akhir 

mahasiswa 

berbasis penlitian. 

Melaksanakan 

workshop- 

workshop 

pembuatan usulan 

penelitian. 

Tugas akhir 

mahasiswa sudah 

berbasis penelitian 

70% 80% 

Sasaran 3 : Meningkatkan publikasi ilmiah 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mewajibkan setiap 

mahasiswa  yang 

tugas akhir untuk 

menulis paper, 

orasi ilmiah dan 

mempublikasikan 

hasil penelitiannya 

ke jurnal ilmiah 

- Mengaktifkan 

dan 

memberdayakan 

jurnal penelitian 

di prodi dan 

fakultas 

- Membuat forum- 

forum ilmiah 

setiap tahun. 

Keikutsertaan 

Mahasiswa dalam 

melaksanakan 

penelitian,  orasi 

ilmiah dan 

mempublikasikan 

hasil penelitian di 

jurnal-jurnal ilmiah 

10% 20% 

Tujuan 3 : Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan 

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas lembaga yang membidangi urusan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Pengembangan 

program 

pengabdian 

masyarakat dalam 

Melakukan survey- 

survey ke desa 

binaan berkenaan 

dengan kebutuhan 

Terjalinnya 

hubungan 

komunikasi 

intensif antara 

70% 80% 
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berbagai aspek 

hajat hidup 

masyarakat. 

masyarakat. perguruan tinggi 

dengan desa 

binaan. 

  

Sasaran 2 : Meningkatnya keterlibatan fakultas dalam program pengabdian kepada masyarakat 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Melaksankan 

pengabdian 

masyarakat secara 

intensif. 

Membuat jadwal 

dan melaksanakan 

pengabdian 

masyarakat  sesuai 

jadwal. 

Masyarakat    desa 

binan   sudah 

terbiasa 

menyampaikan 

informasi,  usulan 

saran kepada 

Fakultas Teknik 

70% 80% 

Sasaran 3 : Meningkatnya manfaat hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Melaksanakan 

pengabdian 

masyarakat sesuai 

kebutuhan 

masyarakat 

Mengevaluasi 

kegiatan prora 

pengabdian 

masyarakat  yang 

telah dilaksanakan 

Meningkatnya 

mutu kehidupan 

/kesejahteraan 

mayarakat desa 

binaan. 

40% 50% 

 

 

Tujuan 4 : Tata kelola fakultas teknik UISU yang berkeadilan , transparan,partisipatif, 

akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efesiensi 

pemanfaatan sumberdaya 

Sasaran 1 : Tercapainya efektifitas kelembagaan, keterlaksanaan dan regulasi 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Pengintegrasian 

seluruh sistem 

informasi antar unit 

Fakultas Teknik 

Pengembangan 

Sistem Informasi. 

Terimplementasinya 

aplikasi sistem 

informasi. 

70% 90% 
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Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Perencanaan, 
rekrutmen, seleksi, 

Menyusun 
Human Resource 

Tersusun dan 
terimplementasi 

80% 90% 

dan penempatan planning Human Resource   

SDM secara (rencana induk planning (rencana   

proporsional sesuai pengembangan induk   

dengan kualifikasi SDM) yang pengembangan   

dan kapasitas yang mengacu kepada SDM) pada Fakultas   

dibutuhkan Human Resource Teknik dan unit di   

 planning bawahnya.   

 (rencana induk    

 pengembangan    

 SDM)    

 Universitas    

Sasaran 3 : Terlaksananya sistem dan manajemen keuangan 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Pengelolaan  sistem 
keuangan   berbasis 

Update SOP 
perbendaharaan 

Terimplementasi 
SOP perben- 

90% 100% 

peraturan yang dan pelaporan daharaan dan   

berlaku dengan keuangan. pelaporan keuangan   

menerapkan prinsip  yang disesuaikan   

good university  dengan peraturan   

governance.  terbaru.   

Sasaran 4 : Tercapainya manajemen sumber daya yang memadai dan ramah lingkungan 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Pengintegrasian 
sistem manajemen 

Pengintegrasian 
sistem 

Terintegrasinya 
Sistem Informasi 

90% 100% 

aset dan manajemen aset. Keuangan,   

infrastruktur.  Manajemen dan   

  akuntansi, Host to   

  Host.   

 

Tujuan 5 : Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra 

Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola kerjasama yang baik 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 
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Mengembangkan 

sistem  yang 

menjamin 

legalitas, 

manajemen 

resiko, 

efektivitas   dan 

efisiensi dalam 
kerjasama. 

Menyempurnakan 

rerangka kebijakan 

kerjasama dan 

pengembangan 

usaha yang 

dilakukan oleh 

unit-unit/antar unit 

kerjasama. 

Jumlah unit/gugus 

kerjasama yang 

menerapkan 

rerangka 

kerjasama 

4 6 

Sasaran 2 : Tercapainya kerjasama yang optimal dalam mengimplementasikan catur dharma 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mengembangkan 

sumberdaya untuk 

mendukung 

aktivitas di bidang 

Catur Dharma 

Mengembangkan 

pedoman 

pengalokasian 

sumberdaya 

kerjasama dan 

skema pendanaan 

eksternal dan 
internal 

jumlah unit kerja 

yang menerapkan 

pedoman pengalo- 

kasian sumberdaya 

kerjasama dan 

skema pendanaan 

eksternal dan 
internal 

70% 80% 

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan dan pendampingan kepada alumni 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mengembangkan 

sistem komunikasi 

antara alumni dan 

almamater 

Menyelenggarakan 

forum komunikasi 

dan interaksi 

melalui        media, 

pertemuan, dan 

jejaring 

Jumlah 

pertemuan- 

pertemuan alumni 

yang dikoordinasi 

oleh keluarga 
alumni 

5 10 

Sasaran 4 : Meningkatnya peran dan konstribusi alumni bagi pencapaian catur dharma 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Meningkatkan 

kerjasama dengan 

alumni dalam 

membantu kegiatan 

catur dharma 

Meningkatkan 

kegiatan interaksi 

dengan  Ikatan 

Keluarga Alumni 

(IKA) FT.UISU 

untuk turut serta 

memba-ngun 

kurikulum dan 

proses 
pembelajaran di 

Jumlah kegiatan 

interaksi dengan 

Ikatan Keluarga 

Alumni        (IKA) 

FT.UISU      untuk 

turut serta 

membangun 

kurikulum dan 

proses 
pembelajaran di 

2 4 
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 Fak.Teknik UISU UISU   

 

Tujuan 6 : Dapat menjadi panutan dalam penerapan nilai – nilai Islami di tengah masyarakat melalui 

Dakwah Islamiah 

Sasaran 1 : Terjadwalnya kegiatan dakwah islamiah sebagai kegiatan ekstrakurikuler 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Berperan aktif Melakukan Mahasiswa dan 70% 80% 
dalam kegiatan kerjasama dengan dosen mampu   

dakwah di ma-syarakat untuk melaksanakan   

masyarakat dakwah/syiar kegiatan dan dakwah   

 islam di dan fardu kifayah di   

 masyarakat tengah-tengan   

  masyarakat   

 

Sasaran 2 : Menghasilkan alumni yang istiqomah mengamalkan sunnah Rasul ditengah- 

tengah masyarakat 

 
Program 

Rencana 

Operasional 

/Kegiatan 

 
Indikator 

Tahun 

2018 2019 

Mengamalkan Mendakwahkan Alumni terbiasa 70% 80% 
sunnah dalam pentingnya mengamalkan sunnah   

kehidupan sehari- mengamal-kan Rasul, seperti Doa   

hari sunnah rasul memulai /mengakhiri   

 SAW dalam majelis,   

 setiap kegiatan masuk/keluar   

 akademik / non Masjid,dll   

 akademik    
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Renop ini disusun sebagai pelaksanaan Renstra periode 2019-2023. Selanjutnya Renop 

ini dijadikan acuan dalam penetapan Rencana Program Kerja, Anggaran, Pendapatan dan  

Belanja (RPKAPB). Penetapan RPKAPB Fakultas dimulai dari penetapan RPKAPB Program 

Studi, dimana program studi dalam menetapkan program kerja dan anggarannya mengacu 

kepada Renop Fakultas, selanjutnya, RPKAPB tingkat prodi di rangkum menjadi RPKAPB 

tingkat fakultas untuk kemudian dirangkum menjadi RPKAPB tingkat universitas. 
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