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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT  atas  limpahan  rahmat 

dan  hidayahNya  ,  Fakultas  Teknik  Universitas   Islam   Sumatera   Utara   dapat  

menyusun  Rencana  Strategis  2019  –  2023.  Selawat  beriring  salam   keharibaan 

junjungan  kita  Nabi  Besar  Muhammad  SAW  atas  ajaran  agama  Islam   yang  

diwariskan beliau kepada kita ummatnya. 

Rencana Strategis Fakultas Teknik UISU Medan ini disusun sedemikian rupa 

berlandaskan pada evaluasi diri dan berproyeksi pada visi dan misi Universitas Islam 

Sumatera Utara sebagai institusi induk Fakultas Teknik UISU. 

Rencana Strategis yang disusun akan menjadi panduan dalam melaksanakan 

operasional penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sumatera Utara 

Renstra Fakultas 2019 – 2023 dapat dijadikan upaya untuk mencapai Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UISU. Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman Program Kerja 

Tahunan Dekan satu periode yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP) 

atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) 

Fakultas Teknik UISU setiap tahunnya. Renstra ini juga merupakan pedoman bagi 

penyusunan Renstra Program Studi di UISU dengan tetap selalu disertai evaluasi kinerja 

setiap tahun ajaran. 

 

 

Medan, 30 Desember 2019 

Dekan 

 

 

 

 

 
Ir. H. Abdul Haris Nasution, MT. 
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LATAR BELAKANG 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 STRATEGI JANGKA PANJANG PENDIDIKAN TINNGI 

Tiga Pilar Rencana  Strategis  Departemen  Pendidikan  Nasional,  yaitu  :(1)  

pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan,   (2)   peningkatan   mutu,   relevansi, 

daya saing, dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan  publik.  

Perguruan tinggi  dituntut  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  bermutu  tinggi,  

memiliki keunggulan, dan mampu bersaing di pasar global. 

 

 
Gambar 1. Rencana Strategis Pendidikan Nasional 

 

Tiga Isu Strategis yang tertuang dalam Strategi Jangka  Panjang  Pendidikan  Tinggi 

(HELTS) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, yaitu :(1) daya saing bangsa,  (2)  

otonomi  dan  desentralisasi,  dan  (3)  kesehatan  organisasi.  Pendidikan   tinggi   

mempunyai  peran   strategis   untuk   meningkatkan   kualitas   sumber   daya   manusia 

untuk  memacu  daya  saing  bangsa.   Dunia   pendidikan   tinggi   diharapkan   dapat 

menjadi  pilar  utama  bagi  keberhasilan  bangsa  dalam   bersaing   dengan   bangsa-   

bangsa lain. 
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Gbr. 2. Issu Strategis Perguruan Tinggi 

 

 

Untuk mencapai tata kelola pendidikan tinggi yang baik (good university  

governance) yang mampu menumbuh kembangkan kreativitas dan  inovasi  melalui 

tridharma  perguruan  tinggi,  menggunakan  tolak   ukur   LRAISE   (Leadership,  

Relevance,  Academic   atmosphere,   Internal   management,   Sustainability,   Efficiency 

and  productivity)  Tata  kelola  yang  baik  dikendalikan  oleh  kepemimpinan  yang  

kredibel, transparan, akuntabel dam adil.  Tata  kelola  yang  baik  oleh  organisasi  yang 

sehat dan bertanggung jawab. Organisasi  pendidikan  tinggi  yang  sehat  ditunjukkan  

dengan  adanya  kemampuan  institusi  untuk  dapat  melayani  keinginan  semua  unit   

terkait dalam kerangka  menuju  visi  dan  misi  institusi  tersebut.  Dalam  upaya  

membangun organisasi yang sehat, rencana strategis dirumuskan dengan tetap 

memperhatikan 7 standar dari akreditasi program  studi  :  (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, 



3 
 

sarana dan prasarana,  serta  sistem  informasi,  (7)  penelitian,  pelayanan/pengabdian  

kepada masyarakat, dan kerjasama. 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan sebagai salah satu 

Fakultas yang ada di Universitas Islam Sumatera Utara yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi tunduk kepada prinsip tersebut diatas . 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 dipertanggung 

jawabkan. Maknanya kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan harus 

memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

yang berbasis akuntabilitas dan transparansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran 

didokumentasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik UISU. 

Penyusunan dokumen Renstra UISU bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di UISU yang mencakup kegiatan akademik, dan non akademis. Tujuan 

lain dari penyusunan dokumen Renstra Fakultas Teknik UISU adalah untuk memberikan 

pedoman penyusunan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

dan penyusunan Rencana Program Kegiatan, Anggaran, Pendapatan dan Belanja (RPKAB) 

Fakultas Teknik UISU setiap tahunnya. 

Pentingnya peranan perencanaan bagi keberhasilan kegiatan akademik dan non 

akademik Fakultas Teknik UISU, maka perlu disusun Renstra periode 2019-2023 sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan UISU pada milestone II dalam upaya mencapai visi, misi, 

tujuan dan sasaran Fakultas Teknik UISU, yang telah ditetapkan sebelumnya. Renstra 2019- 

2023 disusun mengacu kepada Statuta UISU 2016, Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

UISU periode 2011-2042, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya. 
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1.2 VISI DAN MISI UISU 

1. VISI UISU 

 
Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UISU harus dilaksanakan berdasarkan visi (wijhah): 

 
“UISU menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, andal, teruji dan bermartabat mulia, 

dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT.” 

 

 

2. MISI UISU 

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

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional. 

2. Membentuk sarjana Islami yang 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. 

Berdasarkan misi di atas terlihat bahwa UISU melaksanakan dan mengembangkan 

proses pembelajaran melalui serangkaian aktivitas catur dharma yang terintegrasi dan 

bersinergi satu dengan yang lainnya. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UISU melaksanakan 

catur dharma, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

dan dakwah Islamiyah.UISU berusaha konsisten dan berkeyakinan bahwa misi UISU 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara dharma satu dengan yang 

lainnya. 
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BAB II 
 

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik UISU 
 

2.1 Visi Fakultas Teknik UISU 

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. 

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 
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  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 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 U ISU 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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1.5 TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS TEKNIK UISU 
 

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

unggul andal, teruji dan kompetitif yang berkarakter islami. 

a. Meningkatnya Mahasiswa yang berkwalitas dan berimbang 

b. Terciptanya sistem pembelajaran intra dan ekstra kurikuler yang mampu 

menjawab tantangan local, nasional dan global 

c. Menerapkan nilai-nilai islami dalam proses belajar mengajar 

2.  Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

a. Menghasilkan karya yang inovatif melalui penelitian untuk meningkatkan 

mutu pendidikan demi kemaslahatan umat. 

b. Tersedianya sumber daya yang berkwalitas dan memadai dalam 

pengembangan penelitian 

c. Meningkatkan publikasi ilmiah 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan 

a. Meningkatnya kapasitas lembaga yang membidangi urusan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

b. Meningkatnya keterlibatan fakultas dalam program pengabdian kepada 

masyarakat 

c. Meningkatnya manfaat hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

4. Tata kelola fakultas teknik UISU yang berkeadilan , transparan,partisipatif, 

akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efesiensi 

pemanfaatan sumberdaya 

a. Tercapainya efektifitas kelembagaan, keterlaksanaan dan regulasi 

b. Terselenggaranya manajemen SDM yang oftimal dan efektif 

c. Terlaksananya sistem dan manajemen keuangan 

d. Tercapainya manajemen sumber daya yang memadai dan ramah 

lingkungan 

5. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra 

a. Terciptanya tata kelola kerjasama yang baik 

b. Tercapainya kerjasama yang optimal dalam mengimplementasikan catur 

dharma 



10 
 

c. Meningkatnya pelayanan dan pendampingan kepada alumni 

d. Meningkatnya peran dan konstribusi alumni bagi pencapaian caturdharma 

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

melalui Dakwah Islamiah. 

a. Terjadwalnya kegiatan dakwah islamiah sebagai kegiatan ekstrakurikuler 

b. Menghasilkan alumni yang istiqomah mengamalkan sunnah Rasul 

ditengah-tengah masyarakat. 
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BAB III 

 
ANALISA KONDISI LINGKUNGAN 

 
Untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik UISU periode 2016-2020, 

perlu kiranya dilakukan analisis lingkungan strategis, baik analisis lingkungan internal 

maupun analisis lingkungan eksternalnya. Analisis lingkungan internal meliputi 

kelemahan(weakness) dan kekuatan (strength), sedangkan analisis lingkungan eksternal 

meliputi ancaman (threats) dan peluang (opportunities). 

III.1 Analisis Lingkungan Internal. 

 
A.Identifikasi lingkungan Internal: 

1). Jumlah Tenaga Pengajar 

Jumlah tenaga Pengajar tetap yang bertugas di FT. UISU Medan sampai dengan tahun 2018 

untuk masing masing Program Studi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Data Dosen Per Program Studi 
 

 
No 

 
NIDN 

 
Nama 

 
Pend 

 

Jabatan 

Fungsional 

 
Ket 

 

I 

 

TEKNIK MESIN 

 

1. 

 

0109106801 

 

Ir. Abdul Haris Nasution, MT 

 

S2 

 

LK 

 

Yayasan 

 

2. 

 

0119126401 

 

Ir. Suhardi Napid, MT. 

 

S2 

 

LK 

 

Yayasan 

 

3. 

 

0127116901 

 

Ahmad Bakhori, ST, MT. 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

4. 

 

0015127004 

 

Mhd. Rafiq Yanhar, ST, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

DPK 

 

5. 

 

0119026001 

 

Ir. Muksin R Harahap S.Pd.,MT. 

 

S2 

 

LK 

 

Yayasan 

 

6. 

 

0101065801 

 

Ir. Muslih Nasution, MT. 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 
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II 

 

TEKNIK ELEKTRO 

 

1. 

 

0120015701 

 

Ir. Yusmartato, MT. 

 

S2 

 

LK 

 

Yayasan 

 

2. 

 

0004096302 

 

Ir. H. Armansyah, MT. 

 

S2 

 

Lektor 

 

DPK 

 

3. 

 

0110055901 

 

Ir. Hj. Yusniaty, MT 

 

S2 

 

LK 

 

DPK 

 

4. 

 

0107078703 

 

Azmi Rizki Lubis, S.Pd.MT. 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

5. 

 

0116027003 

 

Zulfadli Pelawi,ST.MT. 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

6. 

 

01022045801 

 

Ir. H. Ramayulis Nasution, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

DPK 

 

7. 

 

0110117704 
 

Jamilah Husna, ST.M.Sc, 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

 
 

III 

 

TEKNIK SIPIL 

 

1 

 

0112046701 

 

Ir. Hj. Darlina Tanjung, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

2 

 

0108086801 

 

Ir. Marwan Lubis, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

3 

 

0011035802 

 

Ir. H. Gunawan Tarigan, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

DPK 

 

4 

 

0120026501 

 

Ir. Anisah Lukman, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

5 

 

0125116101 

 

Ir. H. Bangun Pasaribu, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

6 

 

0103066701 

 

Ir. Hj. Jupriah Sarifah, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

7 

 

0129118702 

 

M. Husni Malik Hasibuan,ST.MT. 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

8 

 

0126066801 

 

Ronald H.T.Simbolon, ST.MT. 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 
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IV 

 

TEKNIK INDUSTRI 

 

1 

 

0121116701 

 

Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

2 
 

0126066801 
 

Ir. Abdurrozaq Hasibuan, MT 
 

S2 
 

Lektor 
 

Yayasan 

 

3 

 

0108066401 

 

Ir. Suliawaty, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

4 

 

0122045601 

 

Ir. Lutfi Parinduri, MM 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

5 

 

0120106801 

 

Ir. Bonar Harahap, MT 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

6 

 

0111107501 

 

Mahrani Arfah, ST, MT 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

7 

 

0021125902 

 

Ir. Tri Hernawaty, M.Si 

 

S2 
 

LK 

 

DPK 

 

8 
 

0009117603 
 

Wirda Novarika, AK,ST,MM 
 

S2 
 

Lektor 
 

DPK 

 
 

 

V 

 

TEKNIK INFORMATIKA 

 

1 

 

0120107401 

 

Khairuddin Nasution, ST., M.Kom 

 

S2 

 

Lektor 

 

Yayasan 

 

2 

 

0021076904 

 

Antoni, S.Kom., M.Kom 

 

S2 

 

Lektor 

 

DPK 

 

3 

 

0111077903 

 

Tasliah Haramaini, S. Si, M. Si 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

4 

 

0114118602 

 

Satria Yudha Prayogi, ST, M. Kom 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

5 

 

0116039003 

 

Oris Krianto Sulaiman, ST, M. Kom 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 

 

7 

 

0103098503 

 

M. Zulfansyuri Siambaton, ST 

 

S2 

 

AA 

 

Yayasan 
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2). Jumlah tenaga kependidikan. 
 

 

 

 

 
No. 

 

 

 
JenisTenaga 

Kependidikan 

 

Jumlah Tenaga Kependidikan 

di Fakultas/SekolahTinggidengan 

PendidikanTerakhir 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK 

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

 

1. 
 

Pustakawan 
   

1 
  

1 
  

 

2. Laboran/ Teknisi/ Analis/ 

Operator/ Programer 

  
3 

 
3 

  
1 

   

 

3. 
 

Administrasi 
  

1 
 

3 
  

3 
   

3 

 

4. Lainnya : 

Perlengkapan/Kebersihan 

        

1 

 

Total 
  

4 
 

7 
  

5 
   

4 
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3). Jumlah Mahasiswa 

a. Jumlah mahasiswa berdasarkan program Studi di lingkungan Fakultas Teknik UISU 

Medan 

 

 
No. 

 

 
Hal 

Jumlah Mahasiswa pada PS: Total 

Mahasiswa 

pada 

Fakultas 

PS-1 

Teknik 

Mesin 

PS-2 

Tekik 

Elektro 

PS-3 

Teknik 

Sipil 

PS-4 

Teknik 

Industri 

PS-5 

Teknik 

Informatika 

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

1 Program 

regular 

1. Mhs. baru 50 18 71 40 34 213 

2. Mhs. baru 

transfer 
7 11 6 4 1 29 

3.Total mhs. 

Reguler 
86 37 172 85 191 571 

 

 

b. Rata rata lama penyelesaian studi dan IPK rata rata dalam 3 tahun terakhir 
 

 

 
 

No. 

 

 
 

Program Studi 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Rata-rata 

masa 

studi 

(tahun) 

Rata- 

rata IPK 

Lulusan 

Rata-rata 

masa 

studi 

(tahun) 

Rata- 

rata IPK 

Lulusan 

Rata-rata 

masa 

studi 

(tahun) 

Rata- 

rata IPK 

Lulusan 

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

1 PS 1: Teknik 

Mesin 

4.6 3.22 4.5 3.20 4.8 3.30 

2 PS 2: Teknik 

elektro 

5 3.13 4.4 3.32 5 3.21 

3 PS 3: Teknik Sipil 4.5 2.69 4.3 3.23 5 3.25 

4 PS 4: Teknik 

Industri 

4.5 3.37 4.2 3.39 4.8 3.24 

5 PS 5: Teknik 

Informatika 

4.2 3.03 4.2 3.36 4.7 3.28 

 Rata-rata di 

Fakultas 

4.56 3.09 4.32 3.28 4.86 3.27 
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1. Analisis kekuatan dan Kelemahan 
 

Internal Kekuatan (S) 

 a. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 jumlah mahasiswa yang masuk 

meningkat yang diseleksi melalui sistem Ujian Masuk Bersama (UMB) 

Perguruan Tinggi Swasta secara Nasional maupun seleksi masuk mahasiswa 

baru secara lokal. 

b. Memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran seperti 

laboratorium komputer, Praktek Ibadah, perpustakaan dan fasilitas internet. 

c. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Host to Host yang sudah 

beroperasi di fakultas memudahkan mahasiswa dan orang tua mengetahui 

perkembangan akademik dan memudahkan pembayaran uang kuliah. 

d. Memiliki tenaga pengajar yang mempunyai bidang keahlian yang  

sebahagian besar sudah tersertifikasi sesuai dengan program studi yang 

dimiliki. 

e. Jumlah penelitian menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, 

demikian pula kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dakwah 

Islamiyah 

f. Memiliki tenaga pendukung akademik dan administratif yang berkualitas dan 

punya komitmen yang tinggi. 

g. Memiliki jaringan kerja sama/kemitraan dengan beberapa perusahaan 

sehingga memudahkan mahasiswa mengambil data keperusahaan dan 

mempunyai peluang yang besar untuk bekerja. 

h. Memiliki sarana proses pembejaran dan sarana kegiatan kemahasiswaan yang 

cukup memadai. 

i. Mendapatkan sertifikasi mutu dalam bentuk akreditasi dari BAN PT untuk 

masing masing program studi. 

j. Rasio ideal antara dosen dan mahasiswa mencapai tingkat yang ideal yaitu 1: 

20 

k. lingkungan kampus yang berada di pusat kota yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat luas. 

l. Mempunyai kerjasama Mou dengan beberapa Perguruan Tinggi yang 

mempunyai Laboratorium yang lebih lengkap. 
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III.2 Analisis Lingkungan Eksternal 
 

1) Identifikasi Lingkungan Eksternal 

a. Faktor legitimasi dan  aktualisasi  Hukum,  Akademik,  secara  hukum  

Fakultas Teknik UISU tidak mempunyai konflik dan memiliki  legalitas  

hukum yang sah, Direncanakan pada akhir tahun ke empat yaitu tahun 2019-

2023 upaya  mengembalikan  peran  serta  Fakultas  Teknik  UISU Medan 

dengan  Visi  dan  Misi  yang  diemban  dapat  tercapai  ditengah  tengah 

masyarakat 

b. Faktor globalisasi dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) 

Globalisasi dalam bidang akademik menuntut berbagai proses belajar 

mengajar  yang  dilakukan  sesuai  dengan  tuntutan  pasar  yaitu  lulusan   

yang berkualitas,  mempunyai  kompetensi  yang  tinggi  dan  profesional  

serta memiliki akhlakul  karimah  sehingga  dapat  bersaing  ditengah  

derasnya berbagai bentuk persaingan. Oleh karena itu, kurikulum yang  

disusun  harus  mengacu  pada  peningkatan  kualitas  lulusan  yang  

menguasai  Ilmu  Pengetahun  dan  teknologi   yang   dilandasi   oleh   

akhlakul karimah. 

c. Faktor persaingan dunia pendidikan Tinggi 

Persaingan dunia pendidikan Tinggi berbentuk monopolistis dimana jumlah 

lembaga perguruan tinggi yang mengasuh program studi yang sama berjumlah 

cukup banyak dengan spesifikasi dan keunggulan yang dimiliki. Keadaan 

persaingan ini mengharuskan setiap institusi siap untuk merancang berbagai 

proses pembelajaran sedemikian rupa untuk menghadapi berbagai bentuk 

persaingan yang terjadi. 

2. Analisis Peluang dan Ancaman 

 
 

Eksternal 

 

Peluang 

 a. Daya tampung mahasiswa yang tinggi dapat ditingkatkan sejalan dengan 

semakin tingginya minat masyarakat untuk belajar di Fakultas Teknik 
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 UISU Medan 
 

b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keluaran pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sebagai 

dampak kebijakan otonomi daerah. 

c. Besarnya minat siswa SMA untuk menempuh studi lanjut di bidang Teknik, 

mengingat luasnya bidang pekerjaan bagi lulusan Teknik. 

d. Era Global yang berdampak diberbagai aspek kehidupan membuka peluang 

bagi fakultas untuk menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun 

internasional dalam khusus dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

e. 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. 

 

Ancaman 

a. Banyaknya program studi yang sama diasuh oleh perguruan tinggi yang 

lain dengan kebijakan dan perlakuan khusus dan meningkatnya jumlah 

perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang ada menyebabkan Fakultas 

harus senantiasa dapat merumuskan berbagai strategi dan kebijakan khusus 

pula untuk menghadapi persaingan. 

b. Kebutuhan dan tuntutan pengguna lulusan terus berkembang sehinga 

kesesuaian kurikulum harus terus dimonitor dan dievaluasi. 

c. Kebijakan Pemerintah khususnya deregulasi pendidikan  yang 

menyebabkan terbukanya peluang bagi perguruan tinggi asing untuk 

beroperasi di Indonesia. 

d. Meningkatnya tuntutan akreditasii tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan 

kualifikasi tertentu dosen tidak dapat terpenuhi. 

e. Adanya peraturan di beberapa perusahaan yang menerima karyawan yang 

berasal dari program studi yang berakreditasi minimal B. 

f. Peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi yang semakin 

ketat terutama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

tinggi. 
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BAB IV 

 
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN INDIKATOR PROGRAM KERJA 

 
3.1 Strategi Pengembangan Fakultas Teknik UISU 

 
Strategi, kebijakan dan indikator program kerja disusun untuk masing – masing tahap 

pengembangan Fakultas Teknik UISU dengan memperhatikan setiap bidang aktivitas, yaitu 

catur dharma perguruan tinggi), dan aktivitas pendukungnya (organisasi, SDM, teknologi, 

sarana dan prasarana serta keuangan). Strategi, kebijakan dan indikator program kerja ini 

dirumuskan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknik UISU, 

sehingga dapat terintegrasi semua target dalam tahapan pengembangan tanpa meninggalkan 

ciri khas dan keunggulan lokal Fakultas Teknik UISU. 

Pencapaian Visi Fakultas Teknik UISU dilakukan dengan menetapkan empat 

milestone pengembangan UISU, yaitu sebagai berikut: 

 
Milestones Fakultas Teknik UISU : 

 
1. Pada periode Tahun 2011 - 2016, Fakultas Teknik UISU menjadi Fakultas yang bertaraf 

nasional dengan penguatan tata kelola berbasis nilai- nilai Islam. 

2. Pada periode Tahun 2016 - 2020, UISU menjadi Fakultas yang bertaraf nasional yang 

berwawasan Islami. 

3. Pada periode Tahun 2020 - 2024, menjadi Fakultas bertaraf nasional dengan 

implementasi nilai Islam sebagai budaya akademik. 

4. Pada periode Tahun 2024 - 2028, menjadi Fakultas Pra-Riset sebagai bentuk internalisasi 

nilai-nilai Islam menuju kemaslahatan umat manusia. 

 
Pada setiap milestone, disusun tahapan renstra sesuai dengan periode jabatan Dekan 

seperti digambarkan pada skema berikut ini 



 

Menuju Kemaslahatan Umat Manusia 

20 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN SASARAN PENGEMBANGAN 

Visi Fakultas Teknik UISU 

Menjadi Fakultas Teknik yang Islami, andal, dan teruji, dicintai oleh masyarakat, dan diridhai Allah SWT. 

Menjadi 

fakultas 

Teknik 

bertaraf 

nasional 

dengan 

penanaman 

tata kelola 

berbasis nilai 

Renstra 

2011-2016 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik bertaraf 

nasional 

dengan 

penguatan dan 

penajaman tata 

kelola berbasis 

nilai - nilai 

Islam 

Renstra 

2016-2020 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik 

bertaraf 

internasional 

dengan 

penanaman 

berwawasan 

Islami 

Renstra 

2020-2024 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik 

bertaraf 

internasional 

dengan 

penguatan 

dan 

penajaman 

Renstra 

2024-2028 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik Pra – 

Riset dengan 

implementasi 

nilai Islam 

sebagai 

budaya 

Akademik 

Renstra 

2028-2032 

RPKAPB 

Renop 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik Pra – 

Riset dengan 

pemantapan 

implementasi 

nilai Islam 

sebagai 

budaya 

Akademik 

Renstra 

2032-2036 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik 

Riset 

sebagai 

bentuk 

internalisasi 

nilai – nilai 

Renstra 

2036-2040 

Menjadi 

Fakultas 

Teknik Riset 

sebagai 

bentuk 

pemantapan 

internalisasi 

nilai – nilai 

Islam 

Renstra 

2040 -2044 

Renop Renop 

RPKAPB 

Renop 

RPKAPB 

Renop 

RPKAPB 

Renop 

RPKAPB 

Renop 

RPKAPB 

Renop 

RPKAPB RPKAPB 
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Millestone Pada periode Tahun 2019 - 2023, UISU menjadi Fakultas yang  

bertaraf nasional yang berwawasan Islami dengan Target : beberapa program 

studi memperoleh akreditasi B. 

Untuk mencapai milestone II tersebut, maka disusun strategi – strategi sebagai 

berikut: 

 

No Sasaran Strategi Pencapaian 

Milestone II : 2019 -2023 ; menjadi Institusi bertaraf Nasional dengan penguatan 

tata kelola berbasis nilai-nilai Islam. 

1. Bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

 Masyarakat). 

  Pendidikan a. Peningkatan kualitas dan 

inovasi proses pembelajaran 

berorientasi student centered 

learning (SCL) dan kurikulum 

berbasis KKNI 

b. Mendokumentasikan semua 

kegiatan proses pembelajaran. 

c. Sosialisasi dan Internalisasi 

nilai-nilai ke-Islaman dalam 

proses pembelajaran. 

d. Mencapai standar-standar 

pendidikan(Terakreditasi 

BAN-PT). 

  Penelitian a. Menyediakan sarana dan 

  prasarana penelitian yang 

  memadai. 

  b. Menghasilkan dan 

mengembangkan penelitian, 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan nilai- 

nilai Islam untuk mendukung 

catur dharma UISU berbasis 

kompetensi dosen. 

c. Internalisasi nilai-nilai ke- 

  Islaman dalam penelitian. 

  d. Mendorong dan meningkatkan 

tulisan/karya ilmiah yang 

dimuat di jurnal nasional 

terakreditasi. 
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  e. Menyebarluaskan dengan cara 

seminar, dipublikasikan, 

dan/atau di patenkan oleh 

UISU. 

f. Mencapai standar-standar 

penelitian (TerakreditasiBAN- 

PT). 

  Pengabdian pada Masyarakat a. Meningkatkan keterampilan 

dan keahlian yang diperlukan 

untuk kegiatan pengabdian 

pada masyarakat. 

b. Sosialisasi dan Internalisasi 

nilai-nilai ke-Islaman dalam 

pengabdian pada masyarakat 

sebagai bentuk 

tanggungjawab sosial 

terhadap masyarakat 

c. Mencapai standar-standardan 

pengabdian masyarakat 

(Terakreditasi BAN-PT). 

2 Bidang Pengembangan Organisasi 

dan manajemen (Tata Pamong). 

a. Memiliki sistem pengelolaan 

sarana dan prasarana 

Perguruan Tinggi. 

b. Memiliki sistem reward and 

punishment yang konsisten 

dan konsekuen. 

c. Membentuk lembaga-lembaga 

berkaitan dengan 

pengembangan akademik, 

promosi, alumni, keuangan 

dan anggaran, perpustakaan, 

bakat/minat dan kesejahteraan 

mahasiswa,  perencanaan, 

etika dan hukum, organisasi 

dan SDM, sistem informasi, 

sarana dan prasarana, serta 

pendidikan  dan 

pengembangan agama Islam. 

d. Membangun kelengkapan 

Organisasi dan Tata Kelola 

(OTK) serta SOP-nya 

(Standard Operational 

Procedure). 

e. Membangun komitmen 

seluruh pihak untuk 
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  mengaktifkan organisasi dan 

manajemen yang akuntabel 

dan transparan. 

f. Mengembangkan penguasaan 

dan akses teknologi informasi 

dan komunikasi. 

g. Sistem penjaminan mutu 

memenuhi standar nasional 

3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. a. Mempunyai sistem dan 

program rekruitmen, seleksi, 

pelayanan, monitoring dan 

evaluasi mahasiswa yang 

konsisten. 

b. Mendorong peran serta 

mahasiswa dalam kegiatan 

ilmiah ditingkat nasional. 

c. Mempunyai   mekanisme 

pembekalan pengembangan 

entrepreunership, 

pengembangan karir, magang 

dan rekrutmen kerja bagi 

alumni 

d. Mendorong peran serta alumni 

dalam organisasi keilmuan 

ditingkat nasional. 

e. Kemitraan kerja dengan 

lulusan berupa tracer study 

serta penggalangan dukungan 

dan sponsorship. 

4 Bidang Kerjasama. a. Memiliki sistem pengelolaan 

kerjasama dengan pemangku 

kepentingan eksternal yang 

berkelanjutan 

b. Meningkatkan kerjasama dan 

sinergi dengan berbagai 

organisasi akademik dan 

profesi pada tingkat nasional 

dan regional. 

5 Bidang SDM. a. 20% staf pengajar memenuhi 

kualifikasi S3. 

b. 50% dosen bersertifikat 

pendidik. 
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  c. 50 % Jabatan fungsional 

Lektor Kepala. 

d. Staf pelaksana akademis 

minimal memenuhi kualifikasi 

S2. 

e. Laboran bersertifikat. 
f. Pustakawan bersertifikat. 

6 Pembiayaan. a. Sumber dana diperoleh dari 

pungutan orang 

tua/mahasiswa. 

b. Sumber dana diperoleh dari 

hibah pemerintah. 

c. Pembiayaan Fakultas harus 

mampu  mendukung 

pembiayaan operasional 

Program Studi  untuk 

mencapai standar pendidikan 

nasional. 

d. Mengelola keuangan secara 

akuntabel, transparan, efektif 

dan efisien. 

7 Bidang Dakwah Islamiyah. a. Penanaman nilai-nilai ke- 

Islaman pada semua civitas 

akademika. 

b. Mengimplementasi nilai-nilai 

Islami dalam kegiatan 

akademik dan non- akademik. 
 

 

3.2 Kebijakan dan Indikator Program Kerja 
 

Menjawab keberadaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

dilaksanakan oleh FT.UISU Medan maka perlu disusun Kebijakan dan Program 

Kerja FT.UISU secara konsisten berdasarkan kebijakan dan Program Pendidikan 

Tinggi Nasional, berdasarkan kondisi UISU saat ini demi mencapai target dan 

milestone II FT. UISU. 

Selanjutnya, kebijakan dan indikator program kerja untuk periode 2016– 

2020 disajikan pada tabel di bawah ini. 
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KEBIJAKAN DAN INDIKATOR PROGRAM KERJA FT.UISU 

 
Tahun 2019 s/d 2023 

 

 
Instansi : Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara Medan. 

Visi : Menjadi Fakultas Teknik yang Islami, andal, teruji dan bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi 

Allah SWT. 

Misi : 

1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standart Nasional PerguruanTinggi 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. 

 

 

BIDANG 

 

STRATEGI 

 

KEBIJAKAN 

PROGRAM KERJA 
 

2019-2023 

 

INDIKATOR 

 

KET 

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

1. Bidang 
Pendidikan 

a. Peningkatan kualitas 

kurikulum 

Kurikulum Program Studi 1)  Penyusunan 

Kebijakan, Sistem dan 

1) Penyusunan kurikulum sesuai 

dengan SNPT, serta mengikuti 
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  se Fakultas Teknik UISU 

mengacu pada KKNI 

pedoman Penyusunan 

Kurikulum Program 

Studi se- Fakultas 

Teknik UISU. 

2) Perumusan 

Kompetensi Lulusan 

FT.UISU 

3) Workshop penyusunan 

kurikulum Prodi 

4) Monitoring dan 

evaluasi penyusunan 

kurikulum 

5) Monitoring dan 

evaluasi implementasi 

kurikulum (melalui 
AMI) 

prosedur yang telah ditetapkan 
2) Setiap Prodi telah mengadopsi 

KKNI 

3) Setiap Prodi telah memiliki 

kompetensi lulusan 

 

b. Peningkatan kualitas 

proses pembelajaran 

berorientasi student 

centered learning 

(SCL). 

a. Proses pembelajaran 

berorientasi Student 

Centered Learning 

(SCL) 

b. Pelaksanaan 

monitoring  dan 

evaluasi akademik 

secara berkala 

c. Persiapan menuju 

Fakultas berstandar 

Internasional 

1. Penyusunan pedoman 

pelaksanaan   proses 

pembelajaran 

berorientasi  Student 

Centered Learning 

(SCL) 

2. Workshop dosen-dosen 

dalam implementasi 

Student Centered 

Learning (SCL) 

3. Monev pelaksanaan 

SCL. 

4. Sosialisasi dan 

pelatihan penggunaan 

aplikasi e-learning dan 

blog. 

5. Pelaksanaan AMI 

setiap tahun. 

1) Seluruh dosen FT.UISU mampu 

menerapkan sistem pembelajaran 

Student Centered Learning (SCL) 

2) Persentase dosen yang 

menerapkan aplikasi e-learning 

dan blog. 

3) Kelengkapan dokumen mutu pada 

seluruh kegiatan akademik dan 

non akademik 

4) Meningkatnya budaya mutu di 

FT.UISU. 

5) Peningkatan suasana akademik 

yang kondusif sampai ke tingkat 

Prodi. 

6) Persentase kegiatan perkuliahan 

(diluar sastra Inggris) dengan 

pengantar bahasa Inggris. 
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   6. Penyusunan kebijakan, 

sistem dan pedoman 

dalam rangka 

menjamin Suasana 

Akademik sampai ke 

tingkat Program Studi. 

7. Inisiasi kelas dengan 

pengantar bahasa 
Inggris. 

  

 c. Sosialisasi dan 

internalisasi nilai- 

nilai keIslaman 

dalam proses 

pembelajaran 

Inovasi proses 

pembelajaran yang Islami 

1) Kajian tentang 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam proses 

pembelajaran. 

2) Penyusunan Pedoman 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam proses 

pembelajaran 

3) Sosialisasi tentang 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam proses 

pembelajaran 

4) Implementasi nilai-nilai 

keIslaman dalam proses 

pembelajaran 

5) Monitoring dan 

evaluasi implementasi 

nilai-nilai keIslaman 

dalam proses 
pembelajaran. 

1) Adanya pedoman internalisasi 

nilai-nilai keIslaman dalam 

proses pembelajaran 

2) Persentase mata kuliah dengan 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman. 

3) Monev implementasi nilai-nilai 

keIslaman secara berkala. 

 

2. Bidang 

Penelitian 

a. Menyediakan sarana 

dan prasarana 

penelitian yang 

memadai. 

Penyediaan sarana dan 

prasarana penelitian 

1) Dosen Tetap membuat 

penelitian minimal 2 

penelitian setiap 1 

tahun sesuai dengan 
standar nasional. 

1) Meningkatnya kinerja Lembaga 

Penelitian FT UISU. 

2) Alokasi anggaran dana 

penelitian sesuai dengan standar 

nasional 

 



28 
 

 

 

 b. Menghasilkan dan 

mengembangkan 

penelitian, ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi sesuai 

dengan nilai-nilai 

Islam untuk 

mendukung catur 

dharma UISU 

berbasis kompetensi 

dosen. 

a. Pembinaan penelitian 

tingkat dasar dan lanjut 

berbasis kompetensi 

dosen 

b. Pengkajian tentang 

keunggulan lokal 

FT.UISU. 

1) Workshop penyusunan 

proposal hibah 

penelitian setiap tahun 

2) Monitoring dan 

evaluasi kualitas dan 

kuantitas penelitian. 

3) Setiap Program Studi 

memiliki Road Map 

penelitian 

4) Kajian tentang 

penelitian unggulan 

setiap Program Studi. 

5) Kajian tentang 

penelitian unggulan 

setiap Program Studi. 

1) Meningkatnya jumlah hibah 

penelitian dari pihak eksternal 

baik nasional maupun 

internasional 

2) Meningkatnya kualitas proses 

dan hasil penelitian, serta 

dokumentasi penelitian 

3) Setiap Prodi memiliki Road Map 

penelitian 

4) Aktifnya Pusat kajian di setiap 

Program Studi , denga penelitian 

unggulannya masing-masing. 

 

c. Internalisasi nilai- 

nilai keIslaman dalam 

penelitian 

Internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam penelitian 

1) Pengkajian tentang 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

penelitian. 

2) Penyusunan Pedoman 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan penelitian 

3) Sosialisasi tentang 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan penelitian 

4) Implementasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan penelitian 

5) Monitoring dan 

evaluasi implementasi 

nilai-nilai keIslaman 

dalam kegiatan 

1) Panduan internalisasi nilai-nilai 

keIslaman ke dalam penelitian 

2) Persentase penelitian dengan 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam kegiatannya. 

3) Kualitas penelitian dengan 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam kegiatannya. 
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   penelitian   

d. Mendorong dan 

meningkatkan karya 

ilmiah yang dimuat di 

jurnal nasional 

terakreditasi. 

a. Peningkatan kuantitas 

dan kualitas karya 

ilmiah yang dimuat di 

jurnal terakreditasi 

nasional. 

b. Meningkatnya jumlah 

artikel yang disitasi 

melalui lembaga sitasi 

nasional dan 

internasional 

1) Workshop penulisan 

jurnal nasional 

2) Workshop penulisan 

jurnal internasional 

3) Pendampingan dalam 

penerbitan jurnal 

nasional/internasional 

4) Peningkatan kualitas 

jurnal di FT. UISU 

1) Persentaseartikel yang dimuat 

pada jurnal nasional dan jurnal 

internasional 

2) Beberapa jurnal di Fakultas 

Teknik UISU terakreditasi 

nasional pada tahun 2018. 

 

e. Menyebarluaskan 

dengan cara seminar, 

dipublikasikan, 

dan/atau di patenkan 

oleh UISU. 

a. Peningkatan kerjasama 

pelaksanaan konferensi 

nasional dan 

internasional. 

b. Meningkatnya jumlah 

produk penelitian yang 

mendapat HaKI 

c. Meningkatnya jumlah 

buku teks/buku ajar 

1) Pengalokasian 

anggaran untuk 

mengirim dosen 

mengikuti seminar 

nasional dan 

internasional setiap 

tahunnya. 

2) Adanya sistem untuk 

penyebaran informasi 

seminar nasional dan 

internasional. 

3) Pendampingan 

penyusunan dan 

penerbitan buku 

teks/buku ajar 

1) Persentase dosen yang menjadi 

anggota asosiasi profesi tingkat 

nasional dan internasional. 

Meningkatnya mitra kerjasama 

dalam kegiatan akademik dan 

non akademik baik nasional 

maupun internasional. 

2) Meningkatkan jumlah produk 

penelitian yang mendapatkan 

HaKI 

3) Jumlah buku teks dan buku ajar 

dari hasil penelitian. 

 

3. Bidang 

Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

a. Meningkatkan 

keterampilan dan 

keahlian yang 

diperlukan untuk 
kegiatan pengabdian 

a. Peningkatan 

keterlibatan mahasiswa 

dan dosen dalam 

berbagai kegiatan 
pengabdian pada 

1) Pembentukan Lembaga 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPkM) 

2) Perumusan road map 

Pengabdian kepada 

1) Adanya Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPkM) 

2) Adanya road map Pengabdian 

kepada Masyarakat sampai ke 

tingkat Prodi. 
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 pada masyarakat. masyarakat. 
b. Peningkatan 

keterampilan dan 

keahlian yang 

diperlukan untuk 

kegiatan pengabdian 

pada masyarakat 

c. Peningkatan kerjasama 

dan sinergi dengan 

pihak eksternal untuk 

kegiatan pengabdian 

pada masyarakat 

Masyarakat sampai ke 

tingkat Program Studi. 

3) Pengalokasian 

anggaran bagi kegiatan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM) 

yang memenuhi rasio 

dosen tetap sesuai 

dengan standar 

nasional. 

4) Workshop dan 

pendampingan Program 

Kreativitas Mahasiswa. 

5) Workshop penyusunan 

proposal kegiatan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

6) Inisiasi kerjasama dan 

sinergi dengan pihak 

eksternal untuk 

kegiatan pengabdian 
pada masyarakat 

3) Alokasi anggaran untuk kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai dengan standar nasional 

4) Persentase mahasiswa pemenang 

hibah Program Kreativitas 

Mahasiswa. 

5) Persentase dosen pemenang 

hibah Pengabdian kepada 

Masyarakat dari pihak eksternal 

baik tingkat regional, nasional 

maupun internasional 

6) Jumlah kerjasama dengan pihak 

eksternal untuk kegiatan 

pengabdian pada masyarakat 

 

b. Sosialisasi dan 

Internalisasi nilai- 

nilai ke-Islaman 

dalam pengabdian 

pada masyarakat 

sebagai bentuk 

tanggungjawab sosial 

terhadap masyarakat. 

Sosialisasi dan Internalisasi 

nilai-nilai ke-Islaman 

dalam pengabdian pada 

masyarakat sebagai bentuk 

tanggungjawab sosial 

terhadap masyarakat. 

1) Kajian tentang 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan PkM 

2) Penyusunan Pedoman 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan PkM 

3) Sosialisasi tentang 

internalisasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan PkM 

1) Adanya pedoman internalisasi 

nilai-nilai keIslaman dalam 

kegiatan PkM 

2) Persentase PkM dengan 

internalisasi nilai-nilai keIslaman 

dalam kegiatannya. 

3) Kualitas PkM dengan 

internalisasi nilai-nilai keIslaman 

dalam kegiatannya. 
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   4) Implementasi nilai-nilai 

keIslaman dalam 

kegiatan PkM 

5) Monitoring dan 

evaluasi implementasi 

nilai-nilai keIslaman 

dalam kegiatan PkM 

  

4. Bidang 
Pengembangan 

Organisasi dan 

Manajemen 

(Tata Pamong) 

a. Peningkatan nilai 

akreditasi dari 

lembaga akreditasi 

dalam dan luar 

negeri 

a. Peningkatan nilai 

akreditasi dari lembaga 

akreditasi dalam negeri 

bagi Program studi yang 

nilai akreditasinya di 

bawah B. 

1) Program 
pendampingan dalam 

penyusunan borang 

Program Studi 

2) Program 
pendampingan dalam 

penyiapan dokumen 

sampai dengan visitasi 

assessor. 

3) Inisiasi sistem 

pengelolaan dan 

dokumentasi Prodi 

yang sesuai dengan 
Nasional 

1) Kualitas narasi borang Prodi 

memenuhi standar akreditasi 

minimal B 

2) Kelengkapan dokumen mutu 

sesuai dengan standar nasional 

3) Inisiasi sistem pengelolaan dan 

dokumentasi prodi sesuai dengan 

standart Nasional 

 

b. Ketersediaan 

sistem 

penjaminan mutu 

di dukung oleh 

sistem informasi 

yang memadai 

a. Ketersediaan sistem 

penjaminan mutu 

sampai di tingkat 

Program Studi 

b. Ketersediaan sistem 

informasi yang 

mendukung sistem 

penjaminan mutu. 

c. Ketersediaan sistem 

penjaminan mutu pada 

bidang bidang 

akademik dan non 
akademik 

1) Peningkatan kinerja 

Lembaga Penjaminan 

Mutu Fakultas (LPM- 

F) dan Gugus Kendali 

Mutu (GKM) di 

Program Studi. 

2) Pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan standar 

mutu yang telah 

ditetapkan 

3) Tersedianya SOP 

untuk semua kegiatan 

penjaminan mutu. 

1) Kelengkapan dokumen mutu 

untuk setiap kegiatan akademik 

dan non akademik 

2) Berjalannya budaya mutu yang 

baik 

3) Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan akademik dan 

non akademik setiap tahunnya 

4) Seluruh struktural memahami 

dan melaksanakan budaya mutu 
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   4) Pelaksanaan monev 

bidang akademik, serta 

Audit Mutu Akademik 

Internal (AMI) secara 

konsisten dan 

berkelanjutan 

5) Tindak Lanjut 

terhadap hasil AMI. 

6) Pelaksanaan 

Workshop Sistem 

Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) setiap 

tahunnya. 

7) Pelaksanaan monev 

dan audit bidang non 
akademik 

  

c. Membangun 

kelengkapan 

Organisasi dan 

Tata Kelola 

(OTK)untuk 

mendukung 

implementasi 

kegiatan 

akademik dan 

non-akademik 

a. Membentuk dan 

mengembangkan 

lembaga – lembaga 

berkaitan dengan 

penjaminan mutu, 

pengembangan catur 

dharma, promosi, 

alumni, keuangan, 

anggaran, perpustakaan, 

bakat/minat dan 

kesejahteraaan 

mahasiswa, kode etik, 

organisasi dan SDM, 

sistem informasi, sarana 

dan prasarana, 

pengembangan Agama 

Islam, dll. 
b. Memperkuat komitmen 

1) Terbentuknya struktur 

organisasi dan tata 

kelola UISU sesuai 

dengan kebutuhan 

pengembangan UISU 

2) Tersedianya 

kelengkapan Tugas 

Pokok dan Fungsi 

setiap struktur 

organisasi dan tata 

kelola di FT.UISU 

3) Ketersediaan peraturan 

dan SOP aktivitas 

akademik dan non 

akademik 

4) Tersusunnya Renstra, 

dan Renop seluruh 

Program Studi. 

1) Kelengkapan struktur organisasi 

dan tata kelola FT. UISU sesuai 

kebutuhan pengembangan 

FTUISU, seperti Lembaga 

Wirausaha Prodi. Industri serta 

lembaga lainnya. 

2) Kelengkapan Tugas Pokok dan 

Fungsi setiap unsur dalam 

struktur organisasi dan tata 

kelola di FT.UISU 

3) kelengkapan peraturan dan SOP 

aktivitas akademik dan non 

akademik 

4) Adanya Renstra, dan Renop 

seluruh Program Studi. 

5) Tegaknya Kode Etik Dosen, 

Pegawai dan Mahasiswa. 
6) Kualitas lingkungan kerja dan 
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  dan budaya organisasi 

yang transparan dan 

akuntabel 

c. Meningkatkan kualitas 

lingkungan kerja dan 

mengefektifkan 

komunikasi intern dan 

antar organisasi 

d. Kesesuaian wewenang 

dan tanggung jawab 

5)   Penguatan 

pelaksanaan Kode Etik 

Dosen, Pegawai dan 

Mahasiswa. 

komunikasi yang efektif intern 

dan antar organisasi 

7) Komitmen dan budaya organisasi 

yang transparan dan akuntabel 

 

5. Bidang 
Kemahasiswa 

an dan 

Alumni. 

a. Mempunyai sistem 

dan program 

rekrutmen, seleksi, 

pelayanan, 

monitoring dan 

evaluasi mahasiswa 

yang konsisten. 

a. Perbaikan sistem seleksi 

mahasiswa baru 

b. Meningkatkan peran 

alumni untuk promosi 

mahasiswa baru, 

sponsorship, dll 

1) Berlakunya sistem 

seleksi cyber-test untuk 

seluruh Program Studi 

2) Penyelesaian masalah 

EPS-BED mahasiswa. 

3) Kegiatan promosi yang 

terintegrasi dalam 

seluruh kegiatan 

akademik dan non 

akademik sepanjang 

tahun. 

4) Kegiatan survey 

kepuasan mahasiswa 

yang dilaksanakan 

secara konsisten dan 

berkesinambungan 

setiap akhir semester. 

5) Terbentuknya Unit 

Bimbingan dan 

Konseling di FT.UISU. 

1) Kualitas input mahasiswa. 
2) Seluruh mahasiswa maupun 

alumni terdaftar dalam 

forlap.dikti.go.id 

3) Kuantitas mahasiswa baru 
4) Kepuasan mahasiswa meningkat 

setiap tahunnya. 

5) Beroperasinya Unit Bimbingan 

dan Konseling di FT.UISU. 

 

b. Peningkatan daya 

saing mahasiswa 

UISU di dalam dan 
luar negeri 

a. Peningkatan persentase 

mahasiswa lulus tepat 

waktu 
b. Peningkatan rata-rata 

1) Penyelesaian masalah 

ijazah alumni 

FT.UISU 
2) Program peningkatan 

1) Penyelesaian masalah ijazah 

alumniFT. UISU 

2) Seluruh mahasiswa memiliki 

sertifikat TOEFL dengan skor 
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  Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

lulusan. 

kemampuan berbahasa 

Inggris mahasiswa 

melalui Pusat Bahasa 

Inggris UISU. 

3) Menambahkan syarat 

kelulusan mahasiswa 

dengan melampirkan 

sertifikan TOEFL 

dengan skor minimal 

300. 

4) Inisiasi penerbitan 

ijazah mahasiswa 

dalam dua bahasa 

(hanya bagi yang 
menghendaki). 

minimal 300. 
3) Inisiasi penerbitan ijazah 

mahasiswa dalam dua bahasa 

(hanya bagi yang menghendaki). 

 

c. Mendorong peran 

serta mahasiswa 

dalam kegiatan 

ilmiah ditingkat 

nasional dan 

internasional 

a. Meningkatnya 

keikutsertaan 

mahasiswa dalam 

kegiatan penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

b. Meningkatnya 

keikutsertaan 

mahasiswa dalam 

kegiatan seminar. 

1) Sosialisasi dan 

Workshop penyusunan 

proposal Program 

Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) setiap tahun. 

2) Program 
pendampingan 

mahasiswa dalam 

penyusunan proposal 

PKM. 

3) Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM). 

4) Inisiasi jurnal sebagai 

publikasi skripsi 

mahasiswa. 

1) Kuantitas mahasiswa 

pemenang hibah Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

setiap tahun. 

2) Kualitas pelaksanaan kegiatan 

Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) 

3) Beberapa jurnal FT. UISU 

sebagai publikasi skripsi 

mahasiswa 

 

d. Mempunyai 

mekanisme 

a. Meningkatnya kepuasan 

pengguna lulusan 
1) Workshop 

entrepreunership 
1) Kuantitas mahasiswa 

wirausaha 
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 pembekalan 

pengembangan 

entrepreunership, 

pengembangan karir, 

magang dan 

rekrutmen kerja bagi 

alumni. 

terhadap kinerja lulusan 

UISU 

b. Mempersingkat waktu 

tunggu lulusan dalam 

mendapatkan pekerjaan 

pertama. 

2) Peningkatan kinerja 

P2K2 dalam hal 

pembekalan, 

pengembangan karir, 

magang dan rekrutmen 

kerja lulusan. 

3) Monitoring dan 

evaluasi kegiatan 

pembekalan, 

pengembangan karir, 

magang dan rekrutmen 
kerja lulusan. 

2) Kuantitas lulusan bekerja 

dengan masa tunggu < 3 

bulan. 

3) Kualitas kegiatan pembekalan, 

pengembangan karir, magang 

dan rekrutmen kerja lulusan. 

 

e. Mendorong peran 

serta alumni dalam 

organisasi ke-ilmuan 

ditingkat nasional 

dan internasional. 

Mendorong peran serta 

alumni dalam organisasi 

ke-ilmuan ditingkat 

nasional dan internasional 

1) Memfasilitasi alumni 

untuk menjadi anggota 

organisasi sesuai 

profesi alumni seperti 

BKSTM,BKTE,BKSTI 

,APTIKOM dan lain- 

lain 

2) Mendorong alumni 

untuk ikut aktif sebagai 

pembicara dalam 

kegiatan seminar ke- 

ilmuan ditingkat 

nasional maupun 
internasional 

1) Kuantitas alumni yang menjadi 

anggota asosiasi profesi. 

2) Kuantitas alumni yang 

berseminar ditingkat nasional 

maupun internasional 

 

f. Kemitraan kerja 

dengan lulusan 

berupa tracer 

studyserta 

penggalangan 

dukungan dan 

sponsorship. 

Kemitraan kerja dengan 

lulusan berupa tracer study 

serta penggalangan 

dukungan dan sponsorship. 

1) Pelaksanaan kegiatan 

tracer study setiap 

tahunnya. 

2) Peningkatan keaktifan 

Ikatan Alumni baik di 

tingkat universitas 

sampai dengan tingkat 
Program Studi dalam 

1) Kelengkapan database alumni. 
2) Kualitas dan kuantitas peran 

serta dan sumbangsih alumni 

dalam setiap kegiatan di FT. 

UISU 
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   rangka menggalang 

dukungan, sponsorship 

serta informasi kerja 
dari alumni. 

  

6. Bidang 

Kerjasama. 
Memiliki sistem 

pengelolaan kerjasama 

dengan pemangku 

kepentingan eksternal 

yang berkelanjutan 

Membangun dan 

mengembangkan 

networking dengan 

berbagai pihak baik di 

bidang akademik maupun 

non akademik 

b. Meningkatkan kerjasama 

dan sinergi dengan 

berbagai organisasi 

akademik dan profesi pada 

tingkat nasional dan 
regional. 

1) Tersusunnya Pedoman 

Kerjasama 

2) Monev kegiatan 

kerjasama secara 

berkala setiap 

tahunnya. 

1) Adanya lembaga kerjasama 
2) Kuantitas kerjasama dengan 

berbagai pihak 

3) Kualitas kerjasama dengan 

berbagai pihak. 

 

7. Bidang SDM. a. 20% staf pengajar 

memenuhi kualifikasi 

S3/Sp2. 

b. 50% dosen bersertifikat 

pendidik. 

c. 25% Jabatan fungsional 

Lektor Kepala. 

d. Peningkatan 

kesejahteraan SDM 

(Dosen dan Pegawai). 

a. Membangun dan 

mengembangkan mutu 

dan kompetensi dosen 

b. Membangun dan 

mengembangkan 

karakter keunikan 

UISU 

c. Pelatihan peningkatan 

keterampilan SDM 

d. Mengembangkan 

sumber-sumber 

penerimaan FT. UISU 

1) Penyelesaian masalah 

homebased dosen 

terkait integrasi UISU. 

2) Rekrutmen dosen untuk 

memenuhi standar 

minimal dosen tetap 

setiap Program Studi 

dan memenuhi rasio 

dosen-mahasiswa. 

3) Tersedianya Buku 

Pedoman Perekrutan, 

Penempatan, 

Pengembangan, Retensi, 

Pemberhentian serta 

Pensiun staf pelaksana 

akademik. 

4) Monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen, dan 

1) Dosen tidak lagi bermasalah 

dengan homebased 

2) Terpenuhi standar minimal dosen 

tetap setiap Program Studi dan 

rasio dosen-mahasiswa. 

3) Tersedianya Buku Pedoman 

Perekrutan, Penempatan, 

Pengembangan, Retensi, 

Pemberhentian serta Pensiun staf 

pelaksana akademik. 

4) Kualitas kinerja dosen, pegawai, 

termasuk biro, UPT dan lembaga 
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   pegawai setiap tahunnya 
5) Monitoring dan evaluasi 

kinerja lembaga setiap 

tahunnya. 

6) Mengefektifkan 

penerimaan dari SPP 

7) Mengefektifkan 

penerimaan dari 

sumber-sumber lain. 

8) Efisiensi biaya-biaya 

yang tidak mempunyai 

nilai tambah. 

  

e. Staf pelaksana 

akademis minimal 

memenuhi kualifikasi 

S2. 

f. Laboran bersertifikat. 
g. Pustakawan 

bersertifikat. 

a. Membangun dan 

mengembangkan mutu 

dan kompetensi staf 

pelaksana akademis 

b. Optimalisasi capacity 

building staf pelaksana 

akademik 

1) Tersedianya Buku 

Pedoman Perekrutan, 

Penempatan, 

Pengembangan, 

Retensi, Pemberhentian 

serta Pensiun staf 

pelaksana akademik. 

2) Penempatan staf 

pelaksana akademik 

sesuai dengan kapasitas 

dan kapabilitasnya. 

3) Perekrutan Pustakawan 

berijazah. 

4) Program sertifikasi bagi 

laboran dan 

pustakawan. 

1) Efektifitas dan efisiensi kinerja 

staf pelaksana akademik 

2) Pustakawan berijazah 
3) Laboran dan pustakawan 

bersertifikat 

 

8. Pembiayaan, 

Sarana  dan 

Prasarana 

serta Sistem 

Informasi 

a. Penurunan persentasi 

pembiayaan universitas 

dari pungutan orang 

tua/mahasiswa. 

a. Perintisan sumber 

dana dari pemerintah 

b. Perintisan sumber 

dana dari instansi 

swasta 

c. Perintisan sumber 

1) Peningkatan upaya 

untuk memperoleh 

hibah-hibah perguruan 

tinggi. 

2) Inisiasi unit usaha 

FT.UISU sebagai 

1) Persentase dana pendapatan dari 

hibah pemerintah maupun 

instansi swasta 

2) Persentase dana pendapatan dari 

unit usaha FT. UISU 

3) DOM 18 juta 
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  dana dari unit usaha 

sendiri FT.UISU. 

sumber dana tambahan 

bagi pembiayaan 

Fakultas 

3) Peningkatan kerjasama 

dengan instansi swasta 

untuk memperoleh dana 

hibah bagi perguruan 

tinggi. 

  

b. Mengelola keuangan 

secara akuntabel, 

transparan, efektif dan 

efisien. 

a. Pengelolaan keuangan 

secara akuntabel, 

transparan, efektif dan 

efisien. 

b. Tersedianya sistem 

informasi manajemen 

(SIM) keuangan 

1) Pelibatan Program 

Studi dalam 

penyusunan 

perencanaan anggaran. 

2) Pengelolaan keuangan 

menggunakan Sistem 

Informasi Manajemen 

(SIM)/Portal 

Keuangan. 

3) Sistem monitoring dan 

evaluasi perencanaan 

dan pengelolaan 

anggaran secara 

berkala. 

4) Berjalannya sistem 

audit keuangan internal 

dan eksternal yang 

konsisten dan 
berkesinambungan. 

Pengelolaan keuangan yang 

akuntabel, transparan, efektif dan 

efisien. 

 

c. Pengelolaan sarana 

dan prasarana secara 

akuntabel, transparan, 

efektif dan efisien. 

a. Pengadaan sarana dan 

prasarana baru 

berdasarkan skala 

prioritas 

b. Pemeliharaan dan 

optimalisasi 

pemanfaatan sarana 

1) Menyusun 

perencanaan, 

pengelolaan dan 

pengembangan sarana 

dan prasarana secara 

berkala. 
2) Pengadaan sarana dan 

Pengelolaan sarana dan prasarana 

secara akuntabel, transparan, efektif 

dan efisien. 
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  dan prasarana yang 

ada. 

prasarana baru 

berdasarkan skala 

prioritas 

3) Monitoring dan 

evaluasi pengelolaan 

sarana dan prasarana 

secara berkala. 

4) Adanya Sistem 

Informasi Manajemen 

(SIM) inventaris. 

5) Tersedia Perpustakaan 

UISU dengan jumlah 

buku teks, karya ilmiah 

dan jurnal yang 

memadai serta 

didukung dengan 

sistem e-library. 

6) Tersedianya fasilitas 

laboratorium yang 

memadai untuk 

mendukung kegiatan 

belajar mengajar. 

7) Tersedianya fasilitas 

pendukung bagi 

kegiatan non akademik 

mahasiswa, seperti 

ruang lembaga 

kemahasiswaan, ruang 
olah raga, dll. 

  

d. Pengembangan dan 

pembangunan Sistem 

Informasi Manajemen 

(SIM) 

a. Penyediaan, 

pengembangan,   dan 

pemeliharaan  sarana 

teknologi sebagai 
penunjang kegiatan 

1) Membangun dan 

mengembangkan 

jaringan intranet dan 

internet diseluruh 

kampus UISU 

Digitalisasi sistem pengelolaan 

akademik dan non akademik 
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  akademik dan non 

akademik 

b.   Persiapan menuju 

Universitas berstandar 

Internasional 

2) Melakukan   dan 

mengembangkan 

kerjasama untuk 

mendapatkan  akses 

informasi/teknologi 

yang lebih luas dan 

murah. 

3) Membangun      dan 

mengembangkan 

Sistem    Informasi 

Manajemen     (SIM) 

akademik,   keuangan, 

SDM,  Inventaris, 

sistem pengambilan 

keputusan,    survey 

kepuasan dosen, 

mahasiswa dan 

pegawai, tracer study, 

dll. 

4) Pengembangan  

website menggunakan 

2 versi bahasa (bahasa 

Indonesia dan bahasa 

Inggris. 

5) Bantuan Laboratorium 

komputer dari dana 

kompensasi TELKOM 

dan dana CSR. 
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9. Bidang 
Dakwah 

Islamiyah. 

a. Penanaman nilai-nilai 

ke-Islaman pada semua 

civitas akademika. 

b. Mengimplementasi 

nilai-nilai Islami dalam 

kegiatan akademik dan 

non- akademik. 

a. Perumusan nilai – nilai 

keIslaman yang sesuai 

dengan keunikanFT. 

UISU 

b. Internalisasi nilai – nilai 

keIslaman khas UISU 

kepada civitas 

akademika untuk 

kegiatan dakwah 

1) Pengaktifan kembali 

Lembaga Pengkajian 

dan Pengembangan 

Agama Islam 

(LEPPAI) 

2) Perumusan nilai-nilai 

keIslaman yang sesuai 

dengan keunikan 

UISU. 

3) Internalisasi nilai – 

nilai keIslaman khas 

UISU kepada civitas 

akademika untuk 

kegiatan dakwah. 

4) Perumusan road map 

Dakwah Islamiyah, 

5) Penyusunan sistem, 

kebijakan dan pedoman 

kegiatan Dakwah 

Islamiyah. 

6) Monitoring dan 

evaluasi kegiatan 

Dakwah Islamiyah 
secara berkala. 

1) Aktifnya Lembaga Pengkajian 

dan Pengembangan Agama Islam 

(LEPPAI) 

2) Rumusan nilai-nilai keIslaman 

untuk seluruh kegiatan akademik 

dan non akademik 

3) Adanya road map kegiatan 

Dakwah Islamiyah 

4) Adanya sistem, kebijakan dan 

pedoman kegiatan Dakwah 

Islamiyah 

5) Kualitas dan kuantitas kegiatan 

Dakwah 
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BAB V 

PENUTUP 

Renstra ini disusun sebagai rencana strategis pengembangan Fakultas Teknik UISU 

periode 2019-2023. Selanjutnya Renstra ini dijadikan acuan dalam penyusunan Renop, dan 

penetapan Rencana Program Kerja, Anggaran, Pendapatan dan Belanja (RPKAPB). 

Penetapan RPKAPB Universitas 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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