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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Fakultas Teknik USM 

 Perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia 

sebagai pelaku pembangunan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  perlu 

adanya pendidikan yang terarah baik pendidikan formal, non-formal maupun pendidikan 

in-formal. Provinsi Aceh  sebagai  daerah otonomi, tentu memiliki peluang untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan formal yang 

bergerak dalam bidang pendidikan.  Pencanangan  Provinsi Aceh yang bermartabat dan 

mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai. 

Adanya keyakinan tersebut, maka Yayasan  Pembangunan Serambi Mekkah 

(YPSM) Banda Aceh  sebagai  salah  satu yayasan  sosial  yang  berada  di  Indonesia 

khususnya di Aceh, terpanggil  untuk  ikut berperan  serta dalam menyiapkan tenaga 

terampil  dalam berbagai jenjang pendidikan  sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

bangsa diantaranya tenaga terampil  di bidang teknik melalui Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah (FT-USM) 

Pendirian YPSM dimulai pada tahun 1985, waktu  itu  dirasakan bahwa 

Pendidikan Negeri di Provinsi Aceh  belum lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, 

terutama sekali kebutuhan akan tenaga pendidik. Di samping itu sarjana dalam bidang 

pertanian, industri, teknologi dan sebagainya masih terasa minim. Berdasarkan 

kenyataan ini beberapa pemuka masyarakat Aceh, baik yang berada di Banda Aceh, 

maupun di Jakarta, terketuk hati mereka untuk turut memberikan perhatian terhadap 

masa depan Aceh dan kemudian memikirkan berbagai jalan guna membantu masyarakat. 

 Salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang bermukim di Jakarta Mr. T. 

Moehammad Hasan, salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) pada tanggal 21 Maret 1984 mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan 

Pembangunan Serambi Mekkah (YPSM) di Jakarta. Yayasan ini akan bergerak dalam 

berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Untuk merealisasi kontribusi dalam 

bidang pendidikan ini pengurus YPSM membentuk sebuah Perguruan Tinggi yang 
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bernama Perguruan Tinggi Serambi Mekkah (PTSM). Yayasan ingin mendirikan sebuah 

universitas, akan tetapi karena persyaratan untuk itu belum lagi dapat dipenuhi, maka 

lembaga tersebut dijadikan sebagai motor guna mewujudkan harapan universitas di 

kemudian hari, 0leh sebab itu tepatnya tanggal 20 Mei 1985 Perguruan Tinggi Serambi 

Mekkah (PTSM),  resmi didirikan  dengan surat pengurus yayasan nomor: 

03/YPSM/1985. 

 Pada saat peresmian  PTSM pada 16 September 1985 oleh Wakil Gubernur 

Daerah Istimewa Aceh, Drs. M. Syah Asyek,  PTSM  baru memiliki dua Sekolah Tinggi,  

yakni: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP),  dan Sekolah Tinggi 

Ilmu Tarbiyah (STIT).  

Untuk dapat berkiprah dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, YPSM 

pada 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi Pertanian (STTP), yaitu Sekolah 

Tinggi yang mengkhususkan diri dalam pengelola agribisnis dan Sekolah Tinggi 

Teknologi Industri (STTI). STTI pada mulanya merupakan milik sebuah lembaga 

pendidikan swasta di Banda Aceh, namun karena pengurus yayasan lembaga pendidikan 

tersebut tidak lagi mampu mengelolanya, STTI diserahkan kepada  PTSM guna dibina 

dan dikembangkan.  

Berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Republik 

Indonesia dengan No. 0752/O/1990 tanggal 31 Desember 1990 memberikan status 

terdaftar kepada Prodi Teknik Manajemen Industri  Program S-1 di lingkungan STTI                   

Serambi Mekkah Banda Aceh yang diselenggarakan oleh YPSM. Adapun yang 

menandatangani surat keputusan tersebut adalah Bapak  Bambang Triantoro. 

Sebagaimana sekolah tinggi lainnya, pada saat pertama sekali didirikan STTI 

mempunyai satu program studi yaitu: Teknik dan Manajemen  Industri. Pada tahun 1997 

Sekolah Tinggi Teknologi Industri menambah satu program studi  lagi yaitu Teknik 

Kimia.  

 Jumlah mahasiswa dan dosen yang terbatas bukan halangan bagi STTI waktu itu 

untuk terus berbenah, berkat kerja keras semua pihak maka pada tahun  1997 program 

studi tersebut mendapat status diakui. Status diakui merupakan suatu peluang dan daya 

tarik tersendiri bagi masyarakat dalam memilih perguruan tinggi pada waktu itu. Dengan 
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terus memperbaiki kinerja dan mutu, maka STTI sudah mulai menjadi pilihan prioritas  

bagi masyarakat di provinsi Aceh khususnya untuk memperoleh pendidikan tinggi.  

Dalam meningkatkan mutu dan kualitas Perguruan Tinggi Serambi Mekkah 

(PTSM) terus berbenah, dan berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 

256/D/O/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Perguruan Tinggi Serambi Mekkah (PTSM) 

menjadi Universitas Serambi Mekkah (USM), sehingga Sekolah Tinggi Teknologi 

Industri juga berubah menjadi  Fakultas Teknik  Universitas Serambi Mekkah. 

Guna memenuhi tututan dan kebutuhan masyarakat maka sejak Tahun 2002 

Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah mendapat izin  membuka dua program 

studi baru lagi yaitu Teknik Informatika dan Teknik Lingkungan dengan SK Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor: 256/D/O/2002. 

 

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik USM 

1.2.1 Visi Fakultas Teknik USM 

Sesuai dengan visi Universitas Serambi Mekkah, maka yang menjadi visi 

Fakultas Teknik adalah “ Menjadikan Fakultas Teknik sebagai institusi pendidikan yang 

unggul dan inovatif di Aceh untuk menjawab tantangan nasional berlandaskan nilai 

moral pada tahun 2020”.  Unggul yang dimaksud memiliki kelebihan dalam hal 

kecakapan, kepandaian, dan skill sehingga mampu  meningkatkan kapasitas lembaga 

dalam mengembangkan pendidikan berkualitas, penelitian, serta terpublikasi baik di 

tingkat lokal, regional dan nasional. Sedangkan Inovatif yang dimaksud  adalah 

memiliki  kreativitas dalam mengimplementasikan ilmu keteknikan dalam bentuk 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan sifat-sifat 

kemandirian. 

 

1.2.2 Misi Fakultas Teknik USM 

Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka yang menjadi misi-misi Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis ilmu pengetahuan 

dan keterampilan yang relevan secara holistik dan seimbang 



Rencana Strategis  Fakultas Teknik USM 2016                                                                       4 

 

2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran 

3. Meningkatkan kualitas SDM dengan  mengembangkan budaya meneliti serta 

mempublikasi hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat luas 

4. Menjalin  dan  meningkatkan  kerjasama  penelitian dan pengabdian serta 

pengembangan  teknologi dengan berbagai organisasi 

5. Menghasilkan  lulusan  yang  bermoral, unggul,  inovatif  dan  memiliki  jiwa 

entrepreneur. 

 

1.2.3 Tujuan Fakultas Teknik USM 

Mengacu pada visi misi ini, maka tujuan yang ingin dicapai Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan sarjana teknik yang bermutu sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja 

2. Menghasilkan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu keteknikan yang 

inovatif untuk kemajuan IPTEK 

3. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat untuk kepentingan 

pendidikan dan masyarakat 

4. Memenuhi tanggung jawab profesi, bermoral, dan berwawasan global 

5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders sebagai pengguna untuk 

meningkatkan daya serap lulusan yang dapat berkontribusi secara lebih luas 

 

1.3 Tantangan dan Permasalahan 

Memasuki era globalisasi, perguruan tinggi dihadapkan pada berbagai peluang 

dan tantangan yang bersifat global dengan lingkungan yang tantanannya senantiasa 

berubah dengan sangat cepat dan penuh dinamika, khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Mengacu pada fenomena tersebut USM sebagai salah satu perguruan 

tinggi swasta di Indonesia berbasis teknologi di tanah air berketetapan hati untuk 

memainkan peranan dalam menghasilkan masyarakat berbasis pengetahuan. 

 Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat 
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pendidikan masyarakat. USM sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia 

dituntut untuk mengambil peran penting guna membantu pemerintah dalam 

mewujudkan pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Rencana Strategis merupakan rencana pengembangan Fakultas Teknik USM 

untuk periode 2015-2020.  Rencana strategis ini dibangun berdasarkan visi fakultas 

yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa 

depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, 

permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang 

sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan 

berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan. Berdasarkan tujuan 

dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk mencapainnya. Skenario 

yang dimaksud meliputi strategi dan program pengembangan yang perlu ditempuh, 

beserta indikator- indikator keberhasilannya. 

Penyusunan rencana strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan fakultas 5 (lima) tahun ke depan. Rencana  

strategis ini bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis, artinya, 

rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan 

rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang 

diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan 

pengembangan fakultas. 

Disusunnya  Renstra yang sistematik, mantap dan memperhatikan  aspek   

berkelanjutan dan akuntabilitas publik,   diharapkan Fakultas Teknik USM akan mampu 

mengatasi tantangan di masa depan. Membentuk dan menciptakan profil lulusan yang 

unggul, maka Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah  melakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

1.  Pengembangan akademik yang unggul 

2.  Pengembangan institusional yang terencana dan berkelanjutan 

3.  Meningkatkan daya tampung 
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4.  Pengelolaan sumberdaya manusia dan dana secara transparan dan berjenjang, 

sehingga memungkinkan untuk terjadi keberlanjutan program 

5.  Pengelolaan Program Sudi  Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Informatika, dan 

Teknik Lingkungan secara professional. 

Pengembangan akademik dan institusional berkaitan dengan pengaturan 

kelembagaan Program Studi S1 Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah yang 

meliputi proses perencanaan, penyusunan tahapan-tahapan pelaksanaan program, 

pelaksanaan semua fungsi secara terpadu, terarah dan berkesinambungan guna 

menciptakan mekanisme  kerja yang efektif dan efisien, melalui evaluasi diri secara 

berkala dalam setiap tahun akademik.  

Dalam meningkatkan daya tampung, penanganan rencana dan pelaksanaan 

pembangunan fisik Program Studi S1 Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah 

harus sesuai dengan tata ruang yang dapat memberikan kejelasan kebutuhan di masa 

yang akan datang. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana harus dilaksanakan secara 

efektif dan efisien dengan menyusun skala prioritas dalam pengembangan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan serta kerumahtanggaan. 

Tingkat persentase output yang dicapai oleh suatu perguruan tinggi merupakan 

pencerminan daya serap mahasiswa terhadap mata kuliah yang disajikan. Oleh karena 

itu dalam rangka meningkatkan produktivitas, Program Studi S1 Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan 

perkuliahan secara teratur, dengan dosen yang berkualitas, sehingga dalam penyajian 

perkuliahan didasari dengan silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP) yang disajikan 

secara teratur dan praktis, sehingga dapat diserap dengan mudah oleh mahasiswa. 

 

1.4 Rencana Strategi Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah 

Merealisasikan visi, misi, dan tujuan Fakultas Teknik  Universitas Serambi 

Mekkah,  maka disusun Rencana Strategi  yang merupakan pedoman dasar perencanaan  

pendidikan  selama lima tahun yaitu  mulai  2015 – 2020.  Sesuai dengan target Fakultas 

Teknik Universitas Serambi Mekkah yang disusun untuk 5 (lima) tahun program kerja, 

Renstra sebelumnya dengan berbagai keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi 
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berakhir pada tahun 2014 yang lalu. Sebagai dasar pengembangan berikutnya  2015 - 

2020 perlu disusun  Renstra baru  dengan  mengacu kepada berbagai program kerja 

sebelumnya, meliputi rencana pengembangan  bidang utama yaitu: bidang akademik, 

sumber daya manusia, organisasi manajemen, kemahasiswaan dan alumni, serta 

kerjasama  yang akan diuraikan  secara terinci dalam bab-bab berikutnya. 

Sesuai dengan kemampuan yang ada, maka Renstra Fakultas Teknik Universitas 

Serambi Mekkah  disusun untuk kebutuhan  jangka menengah, yang diarahkan pada: 

1. Meningkatkan sistem pendidikan, terutama peningkatan mutu perkuliahan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

2. Meningkatkan  kegiatan mahasiswa yang mendukung pembentukan kompetensi 

keilmuan, sikap, dan keterampilan, sehingga memiliki nilai keunggulan  

3. Meningkatkan  sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar 

4. Meningkatkan pemberdayagunaan tenaga akademik dan non-akademik  dalam 

aspek kuantitas dan kualitas secara bertahan dan berkesinambungan 

5. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi pemerintahan dan swasta,  sehingga 

upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat dicapai 

6. Mengadakan kerja sama antara perguruan tinggi sejenis dalam rangka tukar 

menukar informasi dalam bentuk seminar, lokakarya, dan pelatihan dan lain-lain 

7. Mengadakan  sistem pengelolaan dan pelayanan terpadu dengan SIM dengan 

mengintegrasikan seluruh unit dengan sistem database (online)  

8. Meningkatkan  status  TERAKREDITASI BAN-PT  S1 dengan nilai B seluruh 

program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah 

Selama periode 2009-2014 telah  dicapai  serangkaian  kinerja  dibidang  

akademik, sumberdaya   manusia,   keuangan   dan   sarana   prasarana, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat,  kemahasiswaan, dan kerjasama yang mengindikasikan 

ketercapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan. Sebagaimana 

diketahui bahwa program dan kegiatan Fakutas Teknik USM direncanakan dan 

dilaksanakan selain untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan 

dalam Renstra 2015-2020. Kontribusi Fakultas Teknik USM dalam mendukung program 
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dan kegiatan prioritas Dikti dibidang peningkatan akses adalah melaksanakan kegiatan 

penambahan PS baru dan Bidik Misi. Dalam mendukung program dan kegiatan prioritas 

peningkatan daya saing, kontribusi Fakultas Teknik USM adalah akan melaksanakan 

KKNI yang terus akan disempurnakan baik dalam dimensi dokumen, proses maupun 

evaluasi. Kontribusi Fakultas Teknik USM dalam mendukung program dan prioritas 

Dikti di bidang tata kelola adalah melaksanakan secara konsisten UU No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, seperti melaksanakan penjaminan mutu. 
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BAB II 

POLA DASAR KEBIJAKAN 

 

2.1 Pola Dasar Kebijakan Umum 

Salah satu tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa seperti  dalam pasal 31 UUD 1945 disebutkan    

bahwa: “Tiap-tiap  warga negara  berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah  

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur 

dengan undang-undang”. 

Pendidikan pada dasarnya menjadi tugas utama pemerintah, namun demikian 

Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah (YPSM) berkeyakinan bahwa upaya 

pemerintah tersebut baru berhasil dengan sebaik-baiknya apabila masyarakat ikut 

berperan aktif dalam   pelaksanaan  pendidikan nasional. Menyadari hal tersebut YPSM 

turut serta aktif dalam bidang teknik  pada tingkat perguruan tinggi dengan nama 

Fakultas Teknik yang khusus berkiprah dalam membentuk sumber daya manusia yang 

memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan berdaya guna dalam bidang teknik. Hal 

ini akan dicapai melalui penerapan program yang meliputi aspek pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terencana, sistematis, kontinu, 

dan berkelanjutan.  Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah  merupakan salah satu 

penyelenggara pendidikan di Universitas Serambi Mekkah yang operasionalnya 

didasarkan pada ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah dan secara internal 

didasarkan pada kebijakan YPSM yang menaunginya.  

Memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kiprah   Fakultas Teknik  

Universitas Serambi Mekkah  terus berupaya memberikan pendidikan yang sejalan 

dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku, sehingga mampu menciptakan 

para lulusan yang berkualitas dan siap berkompetisi dalam mengisi kemerdekaan negara 

Indonesia, khususnya untuk Provinsi Aceh. 

 

2.2 Pola Dasar Kebijakan Khusus 

Bila dalam pola dasar kebijakan umum, pendirian dan operasionalisasi program 
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studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah didasarkan pada 

ketentuan-ketentuan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan 

tinggi. Pola kebijakan khusus, didasarkan pada rambu-rambu yang ada pada Statuta   

yang meliputi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan 5 (lima) bidang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dijelaskan dalam setiap program perencanaan 

akademik, sumber daya manusia, organisasi manajemen, kemahasiswaan dan alumni, 

serta kerjasama.  

 

2.3 Peran Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik USM 

Peran program studi di Fakultas Teknik  Universitas Serambi Mekkah tentu saja 

didasarkan pada statuta yang merupakan landasan operasional antara lain berisikan visi, 

misi, tujuan serta ketentuan mengenai peraturan penyelenggaraan program pendidikan 

tinggi. Oleh karena peran program studi diarahkan pada 2 (dua) kebijakan yaitu peranan 

secara internal dan eksternal. Peranan secara internal tentu saja menjadi mitra bagi 

pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah provinsi Aceh  dalam berbagai bidang, lebih 

focus lagi terhadap peningkatan sumber daya manusia  dan melalui program-program  

penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara terprogram dan 

bekerjasama. Peranan secara eksternal lebih dilaksanakan melalui upaya kerja sama 

dalam bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada  

masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan PTS sejenis maupun yang tidak sejenis dalam 

lingkup pembinaan Koordinator PTS Wilayah XIII. 

 

2.4  Tugas dan Kewajiban Program Studi  di Lingkungan  Fakultas Teknik  

Program studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik USM mempunyai tugas 

dan kewajiban untuk mendidik  putra-putri bangsa dalam bidang teknik  yang dilandasi 

oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu menghasilkan sarjana 

teknik berkualitas  yang berkemampuan akademik, memiliki keterampilan yang mapan, 

dan sikap yang unggul yang dicerminkan oleh produktivitas hasil karya dalam lingkup 

tri dharma yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 
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2.5 Sasaran Program Studi  di Lingkungan Fakultas Teknik USM 

Program studi di lingkungan Fakultas Teknik  Universitas Serambi Mekkah turut 

berperan serta dalam upaya pendidikan manusia untuk mampu hidup mandiri dalam 

lingkungan dan bangsanya pada masa kini maupun masa yang akan datang seperti yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan, maka diharapkan lulusan program studi di 

lingkungan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah dapat berkualitas  dalam ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang  mempunyai ciri-ciri  sebagai berikut : 

1. Mudah menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman yang positif 

dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan 

2. Berani menyatakan pendapat dengan mengutamakan kepentingan umum  

3. Berorientasi ke masa depan dengan kemampuan berbahasa inggris 

4. Mempunyai kesadaran untuk selalu belajar meningkatkan kualitas keilmuan 

5. keterampilan, sikap, dan berorganisasi dalam lingkup ke  

 

Adapun sasaran yang ingin dicapai program studi di lingkungan Fakultas Teknik  

Universitas Serambi Mekkah yaitu: meningkatkan sumber belajar, laboratorium, 

lembaga penelitian dan pengabdian      pada masyarakat untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar.  Menyempurnakan semua perangkat, baik perangkat keras maupun 

perangkat lunak sehingga memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut program 

pendidikan yang ada pada   Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. 

 

2.6 Pencapaian Sasaran  

Mencapai sasaran di atas perlu dilaksanakan pengembangan program dan 

kelembagaan berdasarkan rencana jangka menengah (lima tahun). Pengembangan 

program yang dimaksudkan adalah pengembangan program studi, SDM, dan faktor-

faktor lain yang mendukung keberlanjutan program.  Program studi ini diharapkan 

menghasilkan lulusan yang berkemampuan ilmiah dan profesional serta mempunyai  

kompetensi dibidangnya. Mencapai tujuan tersebut ditetapkan program usaha jangka 

menengah  (2015 - 2020).  
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Program pengembangan ditekankan pada berbagai elemen, diantaranya 

pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan adalah pengembangan 

lembaga atau organisasi program studi S1 dalam lingkungan  Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah, termasuk organisasi pendukung struktural maupun non-

struktural dan fungsional guna mendukung upaya pengembangan program-program 

yang lain dengan tetap berpegang pada peraturan pemerintah yang berlaku. 

Upaya pencapaian sasaran tentu saja melibatkan seluruh elemen yang ada, mulai 

dari elemen pimpinan, para ketua lembaga, dosen, mahasiswa, alumni dan unsur 

penunjang. Demikian juga dengan YPSM, keseluruhan elemen bahu membahu dan 

saling mengisi kekurangan yang ada dengan senantiasa didasarkan pada asas 

transparansi, kekeluargaan, dan demokratis. 

Program dan kegiatan penguatan kelembagaan terutama dalam merespon 

perubahan prioritas sasaran strategis Kemristekdikti 2015-2020 yang menggeser 

perluasan dan pemerataan akses sebagai prioritas pertama pada Renstra Kemdiknas 

2010-2015 menjadi peningkatan mutu pendidikan tinggi  pada Renstra Kemristekdikti 

2015-2020. 

Upaya meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan proposal penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan 

penyusunan proposal setiap tahun dengan narasumber dari internal maupun eksternal. 

Fakultas Teknik USM juga mengirimkan dosen-dosennya untuk mengikuti lokakarya 

dan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah XIII Aceh dan perguruan tinggi lainnya.  Dalam 

meningkatkan kualitas SDM, staf pengajar di Fakultas Teknik USM akan dan sedang 

melanjutkan pendidikannya ke Program S-3. Pada tahun 2020 diharapkan rata-rata staf 

pengajar telah menyelesaikan pendidikanya dan memperoleh jabatan fungsional lektor 

kepala. 

Titik berat perencanaan strategi kedepan dalam pengembangan Fakultas Teknik 

USM adalah penyelenggaraan aspek-aspek strategis yang dimaksud meliputi (1) kinerja 

penyelenggaraan pendidikan, (2) kinerja penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian dan 
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pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di  program studi dilakukan dengan 

mengintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar melalui penggunaan berbagai 

pendekatan pembelajaran. Maksudnya bahwa pelaksanaan kajian sistem  dan  mutu  

pembelajaran  terintegrasi  langsung  pada  aktivitas proses belajar mengajar. 

Pendekatan pembelajaran yang dilakukan PS di lingkungan Fakultas Teknik USM 

dengan pengembangan sistem instruksional mengacu kepada ketentuan universitas yaitu 

sistem KBK dengan karakteristik student center learning. Pendekatan ini memberikan 

kesempatan belajar mandiri dan kreatif kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran 

guna mewujudkan kopetensi lulusan yang diharapkan. Pendekatan yang dikembangkan 

adalah pengajaran berbasis riset (research based learning) dan pengajaran berbasis 

proyek (project based learning).  
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BAB III 

POLA  DASAR  PENGEMBANGAN 

 

3.1 Dasar Penyelenggaraan  Pendidikan dan Pengajaran 

Dalam penyelenggaraannya Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah 

berpedoman pada ketentuan-ketentuan pemerintah (PP 60 tahun 1999, Undang-undang 

Pendidikan Nasional tahun 2003, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

maupun Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi).  

Secara teknik penyusunan kurikulum sebagai elemen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi program studi di lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah didasarkan pada Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

dan 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti dan Institusional, sehingga menjamin 

akuntabilitasnya, hal ini  dapat  dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program studi di FT–USM yang menyelenggarakan pendidikan ilmu 

keteknikan, maka langkah yang ditempuh adalah menyempurnakan dan 

memantapkan jalur professional bidang studi Teknik Industri, Teknik 

Kimia, Teknik Lingkungan, dan Teknik Informatika melalui pembenahan 

KKNI dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung 

terlaksananya pembelajaran berdasarkan konsep Based learning 

competension 

2. Pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga akademik tetap. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencapai rasio yang ideal antara tenaga pengajar 

dengan jumlah mahasiswa. Diharapkan dengan rasio yang ideal kontinuitas 

proses pendidikan dan pengajaran berjalan dengan baik dengan kualifikasi 

akademik minimal lulusan sarjana (S2) dan staf akademik S1. Selain itu 

diupayakan peningkatan kemampuan tenaga pengajar tetap yang ada 

dengan melalui pendidikan lanjutan ke S2 dan S3, pelatihan, dan kursus, 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri 
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3. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja program studi di lingkungan 

Fakultas Teknik USM berdasarkan pada tata kerja dengan berpedoman 

pada PP No. 60 tahun 1999 dan Peraturan  Kepegawaian   Universitas 

Serambi Mekkah  

 

  Suatu hal yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra ini adalah bahwa 

semua perencanaan pengembangan ini haruslah realistis agar dapat diwujudkan dengan 

mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki. 

 

3.1.1 Proyeksi Mahasiswa 

  Kondisi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Tahun 

Akademik 2015/2016 dengan total jumlah mahasiswa keseluruhan adalah 899 orang 

yang terdiri dari 823 mahasiswa yang bukan transfer dan 76 mahasiswa lanjutan dari D-

3/pindahan. Jumlah mahasiswa lanjutan dan pindahan lebih kecil dari 10 %.  

Penerimaan mahasiswa baru hanya difokuskan pada lulusan SMA yang sederajat, 

seperti yang terlihat di tabel 3.1  

Tabel 3.1 Data Mahasiswa Fakultas Teknik USM Tahun Akademik 2015/2016 

No Hal 

 

Jumlah Mahasiswa pada PS 

 

Total 

Mahasiswa 

pada 

Fakultas 

 

Teknik 

Industri   

 

Teknik 

Kimia 

 

Teknik 

Informatika 

 

Teknik 

Lingkungan 

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

  

 

 

Program   

Reguler 

1. Mhs Baru 

    Bukan  

    Transfer 

 

188 

 

22 

 

540 

 

73 

 

823 

2. Mhs.Baru 

    Tranfer  

  

 

9 

 

2 

 

58 

 

7 

 

76 

Total 

Mahasiswa 

Regular 

 

197 

 

24 

 

598 

 

80 

 

899 
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3.1.2 Proyeksi Tenaga Edukatif 

  Gambaran tenaga pengajar tetap Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah 

Tahun Akademik 2015/2016 terlihat di tabel 3.2. Secara umum rasio dosen dengan 

jumlah mahasiswa cukup sebanding (1:25).  Hanya PS Teknik Informatika setiap 

tahunnya masih terus melakukan rekrutmen tenaga pengajar tetap. Hal ini disebabkan 

daya tampung dan  minat mahasiswa yang masuk lebih besar dari PS lain yang ada di 

lingkungan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Mulai TA 

2016/2017 sampai dengan TA 2020/2021 Fakultas Teknik USM membuka peluang 

untuk penerimaan tenaga pengajar tetap sejumlah 10 (sepuluh) orang. Adapun tenaga 

pengajar tetap saat ini telah berkualifikasi S-2 dan 5 (lima) orang sedang menjalankan 

pendidikan S-3. Pada TA 2016/2017 beberapa dosen akan melanjutkan pendidikannya 

ke program  S2 dan S3, sehingga 5 (lima) tahun yang akan datang tenaga pengajar 

Fakultas Teknik USM rata-rata telah berkualifikasi S3 dengan jabatan fungsional lektor 

dan lektor kepala. 

 Tabel 3.2  Data Tenaga Pengajar Tetap FakultasTeknik TA 2015/2016 

No. Hal 

 

Jumlah Dosen Tetap Program Studi 

 Total di 

Fakultas PS-1 

Teknik 

Industri 

PS-2 

Teknik 

Kimia 

PS-3 

Teknik 

Informatika 

PS-4 

Teknik 

Lingkungan 

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

A Jab. Fungsional      

1 Asisten Ahli 5 7 4 5 21 

2 Lektor 3 0 0 2 5 

 TOTAL 8 7 4 7 26 

B Pendidikan      

1 S1   2 (Sedang S-2)  2 

2 S2/Profesi/Sp-1 8 7 14 7 36 

 TOTAL 8 7 16 7 38 

 

3.1.3 Tenaga Kependidikan 

Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan merupakan 

masalah klasik yang perlu perhatian serius dalam pengembangan unit kerja di Fakultas 

Teknik USM, jumlah tenaga kependidikan relatif memadai dengan rasio terhadap jumlah 
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mahasiswa. Karena belum adanya penjenjangan karir yang pasti terhadap tenaga teknisi 

dan laboran, hampir seluruh tenaga kependidikan selanjutnya meneruskan karir di 

bidang administrasi. Saat ini ada orang tenaga teknisi/laboran yang memiliki kualifikasi 

pendidikan S1 dan S2 yang harus memikirkan pengembangan karirnya, tetapi di sisi 

lain, pengangkatan tenaga kependidikan bidang administrasi sangat terbatas yang 

mengakibatkan terjadi alih fungsi penugasan. Fakultas Teknik memiliki  ruang 

baca/pustaka yang  di kelola oleh tenaga administrasi.  

Saat ini ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK), maka Fakultas Teknik mempunyai tenaga yang khusus menangani 

fasilitas TIK yang ada, baik dari sisi perawatan software maupun hardware. Data tenaga 

kependidikan yang ada di Fakultas Teknik USM terlihat di tabel 3.3. 

Tabel 3.3  Tenaga Kependidikan di Fakultas Teknik USM TA 2015/2016 

No Jenis Tenaga Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan di 

Fakultas Teknik USM dengan 

Pendidikan Terakhir 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK 

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

1 Pustakawan * 0 0 1 0 0 0 0  

2 Laboran/Analis/Teknisi/ 

Operator/Programer 

0 0 4 0 0 0 0 0 

3 Administrasi 0 0 5 0 0 0 0 0 

4 Ka. Lab 0 4 0 0 0 0 0 0 

5 Pembantu Umum 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 0 4 10 0 0 0 0 3 

 

3.1.4 Sarana dan Prasarana 

             Fakultas Teknik USM telah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran 

terpusat dan terpadu serta mudah diakses oleh sivitas akademika. Penyediaan sarana 

pembelajaran dilakukan oleh bagian akademik FT-USM dengan berkoordinasi bersama-

sama dengan seluruh PS, sehingga ruang kuliah dapat digunakan secara efektif.   

            Penggunaan gedung Fakultas Teknik USM berdasarkan alokasi ruang yang 

terdiri dari 2 lokasi yaitu gedung H, G, B, C. Pada gedung H terdiri dari ruang 

administrasi, ruang pimpinan, ruang PS, ruang tunggu, ruang dosen, ruang baca, ruang 

laboratorium komputer (4 ruang), ruang kuliah (13 ruang), ruang sidang/seminar, ruang 
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pantri, ruang BEM/Himpunan dan beberapa ruang pendukung lainnya. Sedangkan 

gedung G terdiri dari ruang kuliah dan perpustakaan induk, serta gedung B dan C terdiri 

dari lab. dasar, lab. lingkungan dan teknik kimia.   

            Luas laboratorium dibandingkan dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan 

pada Fakultas Teknik USM secara umum telah mendekati luas ideal dan distribusi pada 

semua PS juga belum begitu merata, terutama sekali pada PS yang memerlukan 

laboratorium. Luas laboratorium perlu adanya pengembangan,  demikian juga halnya 

dengan luas ruangan dosen. Kebutuhan ruangan sesuai dengan ketentuan terus 

diupayakan secara maksimal secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Sarana pembelajaran dilengkapi dengan LCD Proyektor, internet, dan laboratorium 

pendukung di setiap PS. 

            Sarana yang tersedia untuk penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang 

bermutu cukup baik, ini tercermin dari sarana dan prasarana.  Universitas Serambi 

Mekkah hingga saat ini mempunyai tanah kampus seluas 4 Ha yang digunakan sebagai 

tempat pertapakan berbagai fasilitas fisik.  Luas bangunan Fakultas Teknik  berkisar 

0,25 Ha yang berlokasi di kampus induk USM.  

           Dalam lima tahun ke depan akan dilaksanakan penambahan dan perbaikan 

terhadap sarana dan prasarana sehingga pada masa yang akan datang ruangan ideal 

diperkirakan dapat terpenuhi. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Fakultas 

Teknik USM TA 2015/2016 terlihat  tabel 3.4 dan tabel 3.5.  

Tabel 3.4 Sarana  Fakultas Teknik Uniersitas Serambi Mekkah TA 2015/2016 

Luas (m
2
) 

Ruang 

Kuliah 

Lab. Pustaka Ruang 

Dosen 

Ruang 

ADM 

Ruang 

Pimpinan 

Total Ruang 

1120 270 150 128 120 136 1924 

 

            Ketersediaan prasarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar di 

Fakultas Teknik USM terdiri atas tiga kategori yaitu : (a) ruang kelas, (b) laboratorium, 

dan (c) perpustakaan. Prasarana yang dimiliki sudah  memadai untuk penyelenggaraan 

Tridarma Perguruan Tinggi yang terlihat  pada tabel 3.5 Fasilitas prasarana  di ruang 

kelas, berdasarkan data menunjukkan  bahwa peralatan yang dimiliki oleh masing-
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masing program studi cukup memadai dengan asumsi bahwa fasilitas tersebut sudah 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa. Dalam lima tahun ini 

direncanakan akan dilakukan penambahan prasarana, baik di ruang kuliah, ruang 

laboratorium, dan perpustakaan serta fasilitas lainnya  melalui dana Yayasan 

Pembangunan Serambi Mekkah. 

Tabel 3.5 Prasarana Fakultas Teknik Uniersitas Serambi Mekkah TA 2015/2016 

 

No 

 

Program Studi 

Jenis/Jumlah 

White 

Board 

LCD Labtop/ 

PC 

Printer Kamera Scanner 

1 Tek. Industri 4 2 2 2 1 1 

2 Tek. Kimia 3 2 2 1 1 1 

3 Tek. Informatika 13 10 120 5 1 2 

4 Tek. Lingkungan 3 2 2 1 1 1 

 

3.1.5  Sistem Pengelolaan Data 

          Sistem informasi manajemen di Fakultas Teknik dilakukan terpusat pada level 

universitas di bawah koordinator Pusat Komputer dan Sistem Informasi pada Biro 

Akademik Universitas Serambi Mekkah. Sistem informasi yang dimiliki sebenarnya 

sudah cukup baik dari segi jumlah dan cukupan layanan yang dapat tersedia. SIM yang 

digunakan oleh Fakultas Teknik USM dirancang untuk melayani administrasi akademik 

secara tepat, cepat, dan akurat terutama untuk pendataan dosen, kurikulum, pengisian 

KRS, KHS, absensi kuliah, absensi ujian, DPNA, dan transkrip nilai yang dipasang 

server online yang dikoneksi dengan LAN. Di samping itu juga program  ini akan  di 

transfer ke data  melalui  sistem  informasi  akademik yang disiapkan untuk kopertis 

sebagai laporan feeder secara otomatis yang merupakan laporan semester dan dapat 

diakses secara online. Sistem ini terus diterapkan dan akan terus dikembangkan dengan 

sempurna sesuai dengan kebutuhan akademik. 

           Seluruh komputer yang digunakan untuk kegiatan administrasi juga sudah 

terhubung dalam jaringan internet USM dengan kapasitas bandwidth sebesar 60 mbps. 

Ketersediaan bandwidth/mahasiswa 1,5 kbps/mahasiswa, sedangkan ketersediaan 

hotspot di kampus USM terdapat di tujuh titik. Jumlah titik layanan SIM untuk 

mahasiswa 500 titik lokasi. Kapasitas jaringan internet yang tersedia di lingkungan 
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Universitas Serambi Mekkah telah dibagi sesuai pengguna yaitu: 

Internet untuk KRS online 5 mbps dedicated 1:1, internet untuk keperluan lain 10 mbps: 

a. Mahasiswa dibagi dapat 1 mbps 

b. Internet untuk dosen dan staf juga dibagi 1 mbps, dan sisanya untuk PS 

            Total keseluruhan bandwidth internet di lingkungan Universitas Serambi 

Mekkah mencapai 60 mbps dengan berlangganan di telkom speedy. Keberadaan sistem 

informasi dan basis data yang ada sangat membantu proses pengambilan keputusan 

untuk pengembangan institusi seperti yang terlihat pada tabel 3.6 

Tabel 3.6 Sistem Pengelolaan Data di Fakultas Teknik USM TA 2015/2016 

Jenis Data 

 

Sistem Pengelolaan Data 

 

Dengan Komputer 

Tanpa Jaringan 

Menggunakan 

Komputer Melalui 

Jaringan Lokal  

Menggunakan 

Komputer Melalui 

Jaringan Luas  

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

1.   Mahasiswa   √ 

2.   KRS   √ 

3.   Jadwal mata kuliah   √ 

4.    KHS   √ 

5.   Transkrip akademik  √  

6.   Lulusan  √  

7.   Dosen   √ 

8.   Tenaga pendukung 

 

 √ √ 

9.   Keuangan √  Proses 

Pengembangan 

10. Inventaris  √ Proses 

Pengembangan 

11. Pembayaran SPP √  Proses 

Pengembangan 

12. Perpustakaan √  Proses 

Pengembangan 

  

3.2  Perencanaan Ke Depan Periode 2015 – 2020 

  Mengacu kepada paradigma baru tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan 

Sistem Pendidikan Tinggi, maka Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda 

Aceh telah menetapkan visi, misi dan tujuannya sebagai landasannya.  Berlandaskan  

visi, misi dan tujuan ini, Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah secara bertahap 
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dan berkesinambungan berupaya secara maksimal untuk mengurangi berbagai 

keterbatasan dan kekurangan baik internal maupun eksternal serta mengupayakan 

peningkatan menyeluruh pada setiap dimensi, untuk mempersiapkan diri menjadi salah 

satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Provinsi Aceh sehingga siap menghadapi  

berbagai tantangan, perubahan yang terus berkembang terutama dalam menghadapi 

persaingan pasar kerja baik secara domestik maupun global. Sasaran dan strategi 

pencapaian yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Teknik USM dalam mencapai visi 

misinya sebagai berikut ini. 

I. Sasaran 

(1)   Sasaran Bidang Akademik 

(a)   Pendidikan 

 Daya tarik bagi calon mahasiswa semakin baik 

 Kualitas calon mahasiswa meningkat 

 Kualitas pelaksanaan  dan pelayanan akademik bermutu dan meningkat 

 Profesionalisme dan kualitas SDM semakin meningkat 

 Kemampuan soft skill mahasiswa semakin meningkat 

 Masa  studi mahasiswa rata-rata di bawah 5 tahun dan lulus tepat waktu 

 Kualitas lulusan untuk memenuhi kualifikasi akademik yang kompetitif 

meningkat 

 Profesionalisme dan ketrampilan lulusan yang memiliki daya saing dan mampu 

menciptakan lapangan kerjaa alternatif semakin meningkat  

(b)   Penelitian 

 Tingkat partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian meningkat 

 Daya saing dosen dalam memperoleh hibah penelitian meningkat 

 Kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah meningkat 

 Publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi dan internasional meningkat 

 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen  meningkat 

 Jumlah Program Kreatifitas Mahasiswa Skim Penelitian (PKM-P) meningkat 

 Terjalinnya kerjasama penelitian  dengan lembaga lain dalam bidang penelitian 
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(c)   Pengabdian 

 Daya saing dosen dalam memperoleh hibah pengabdian masyarakat meningkat 

 Hasil-hasil PKM dosen dipublikasikan 

 Jumlah PKM Dikti yang berkenaan dengan Pengabdian dapat meningkat 

 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian dosen meningkat 

 Jumlah kerjasama dengan lembaga lain dalam pengabdian dosen meningkat 

 Jumlah IPTEK bagi masyarakat meningkat 

(2)  Sasaran Bidang Organisasi dan Manajemen 

(a)  Kelembagaan 

 Fungsi struktur organisasi terselenggara secara efektif, efisien, dan produktif 

antara fakultas dengan program studi serta unit-unit terkait dalam kelembagaan 

 Fungsi manajemen yang transparan, partisipasi, berkeadilan, akuntabel dan  

memperkuat pencitraan publik dapat diimplementasikan 

 Fungsi sistem perencanaan yang terintegrasi dan implementatif dapat diterapkan 

secara menyeluruh 

 Fungsi sistem penjaminan mutu secara akademik terlaksana dengan baik 

(b)   Manajemen Keuangan  

 Sistem pengelolaan anggaran keuangan dapat dilaksanakan dengan perencanaan 

yang baik, transparan, akuntabel, dan proporsional 

(c)   Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian dapat berjalan dengan baik 

 Fungsi standar kinerja baku terlaksana dalam manajemen sumberdaya manusia 

 Fungsi pengembangan SDM dalam pengorganisasian terprogram dan terlaksana 

dengan baik 

(d)   Manajemen Aset 

 Manajemen aset perkantoran, kelas, dan laboratorium lebih efektif dan akuntabel 

 Kualitas sarana dan pembelajaran (gedung, peralatan laboratorium dan media 

bantu pembelajaran) semakin memuaskan 
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 Sistem informasi berbasis teknologi informasi semakin tersedia dan mendukung 

manajemen fakultas dan Prodi dilingkungannya 

 Suasana kerja dosen dan staf pendukung semakin baik dan harmonis 

(3) Sasaran Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

(a)   Kualitas dan kuantitas  aktivitas  pengembangan minat dan bakat mahasiswa 

       untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa terus meningkat 

(b)   Prestasi akademik dan IPTEK mahasiswa terus berkembang baik 

(c)   Peningkatan soft-skill mahasiswa untuk memperkuat daya saing lulusan 

(d)   Kesejahteraan spiritual dan material mahasiswa meningkat 

(e)   Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan seminar, lab, dan akademik 

(f)    Kesempatan alumni untuk akses ke dunia kerja semakin meningkat 

(g)   Peningkatan peran alumni untuk pengembangan diri alumni dan almamater 

(4)   Sasaran Bidang Kerjasama 

(a) Kerjasama dengan berbagai institusi lokal, nasional, dan internasional terlaksana  

     dengan dan efektif untuk mendukung pengembangan dikelembagaan 

(b) Sistem pengelolaan kerjasama institusional akan semakin meningkat 

 

  3.3 Strategi Pencapaian 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Teknik USM dibagi dalam 4 tahapan 

waktu pencapaian dengan indikator capaian berupa pengakuan di tingkat lokal  dan 

regional (Tahun 2020), nasional (Tahun 2025), dan ASEAN (Tahun 2030).  Pengakuan 

ditingkat lokal dan regional diharapkan akan dicapai melalui Renstra (2015 - 2020), 

sedangkan untuk  tingkat nasional akan dicapai melalui Renstra (2020 – 2025).  

Tahapan Renstra (2025 – 2030) diharapkan akan mampu mewujudkan pengakuan di 

tingkat nasional dan kemudian akan dapat menuju pengakuan ke tingkat ASEAN.  

Secara umum pelaksanaan dan pengembangan pendidikan pada Fakultas Teknik USM 

mengacu pada Renstra tahapan pertama (Renstra 2015 – 2020) dengan fokus pada daya 

saing lokal,  indikator dan target pencapaian terangkum dalam Tabel 3.1 
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Tabel 3.7 Sasaran dan Srategi Pencapaian  FT USM 

No 

 

Sasaran Indikator/Taget 

Capaian 

Starategi Pencapaian Program 

Kerja 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Bidang 

Pendidikan: 

1. Daya tarik bagi 

calon mahasiswa 

semakin baik 

2. Kualitas lulusan 

mahasiswa 

meningkat 

3. Kualitas akademik 

dan  fungsional 

dosen  meningkat 

4. Profesionalisme 

SDM di FT USM 

meningkat 

5. Kurikulum dan 

perangkat  

kurikulum (Silabus, 

SAP, Kontrak 

Belajar dan Bahan 

Ajar) yang berbasis 

KKNI dapat 

diterapkan dengan 

baik 

6. Kemampuan soft 

skill mahasiswa 

semakin meningkat 

7. Masa studi 

mahasiswa kurang  

     lebih 4,5 tahun 

8. Kualitas lulusan 

untuk memenuhi 

kualifikasi 

akademik yang 

kompetitif 

meningkat 

9. Profesionalisme 

dan keterampilan 

lulusan yang 

memiliki daya 

saing dan mampu 

menciptakan 

lapangan kerja 

alternatif 

meningkat 

1. Jumlah mahasiswa 

yang terdaftar FT 

USM meningkat 

sampai 50 % IPK 

mahasiswa ≥ 3.50 

pada tahun 2020 

2. 50% IPK mahasiswa ≥ 

3.50 pada tahun 2020 

3. 15% dosen PS 

berpendidikan doktor 

dengan jabatan 

fungsional lektor 

4. 70% mahasiswa dapat 

menyelesaikan kuliah 

tepat waktu 

5. 100% PS 

dilingkungan FT 

USM. sudah 

menerapkan 

kurikulum KKNI pada 

tahun 2020 

6. 40% mahasiswa 

penerima beasiswa 

prestasi meningkat 

pada tahun 2020 

7. Masa menunggu 

lulusan mendapat 

pekerjaan ≤ 3 bulan 

pada tahun 2020 

8. 90% PS di lingkungan 

FT USM menerapkan  

penjaminan mutu 

pembelajaran pada 

tahun 2020 

9. Rasio dosen, 

mahasiswa telah 

memenuhi standar 

ideal pada tahun 2020 

10. 5% mahasiswa 

berprestasi dibidang 

akademik pada tahun 

2020 

11. 50% kegiatan 

akademik rutin 

1. Pengembangan Sistem 

Penjaminan Mutu Akademik  

a. Penerima mahasiswa baru yang 

transparan dan menjamin bahwa 

kriteria obyektif, adil dan 

berkualitas untuk semua pendaftar 

b. Pelayanan registrasi mahasiswa 

yang cepat dan tepat melalui 

Sistem Informasi Registrasi FT 

USM 

c. Penyedian layanan  prima di 

bidang administrasi akademik 

pada mahasiswa dan non-

akademik pada mahasiswa dengan 

akurat secara on-line 

d. Penjelasan dan pengungkapan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran 

prodi, staf akademik, tenaga 

kependidikan, alumni dan 

perwakilan mahasiswa 

e. Penerapan sasaran dan strategi 

pencapaian sasaran program studi 

dengan melibatkan seluruh dosen, 

tenaga kependidikan, alumni dan 

perwakilan mahasiswa 

f. Pengembangan dan peninjauan 

kurikulum secara periodik  agar 

selaras dengan tuntunan 

kehidupan di masyarakat, 

bernegara dan dunia usaha/ 

industri 

g. Pengembangan pelaksanaan 

kurikulum sesuai dengan KKNI 

yang mampu mengembangkan 

potensi 

h. Pengembangan rumusan 

kompetensi lulusan (kompetensi: 

utama, pendukung dan lainnya) 

berorientasi kemasa depan di 

sesuaikan dengan visi, misi, dan 

tujuan PS 

i. Peningkatan peringkat atau 

akreditasi program studi 

j. Monitoring kemajuan mahasiswa 
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10. Daya saing lulusan 

di pasar  

      kerja  tinggi 

 

 

sebulan sekali pada 

tahun 2018 

 

 

secara kontinyu 

k. Penyelenggaraan tracer study dan 

pertemuan untuk mendapatkan 

umpan balik dari mahasiswa, 

alumni, tenaga kepedidikan dan 

stakeholders dalam 

pengembangan dan perencanaan 

kurikulum 

l. Peningkatan dan kemampuan 

penggunaan Teknologi Informasi 

bagi mahasiswa baru 

m. Peningkatan kemampuan 

mahasiswa dalam penggunaan 

Bahasa Inggris 

n. Penyelenggaraan Program 

penukaran mahasiswa untuk 

mambangun perspektif dan 

kerjasama 

o. Penyelenggaran mata kuliah 

kewirausahaan untuk merangsang 

mahasiswa agar dapat mandiri 

dikemudian hari 

p. Peningkatan program penjaminan 

mutu akademik dan mutu layanan 

akademik 

q. Penerapan  kurikulum yang 

mengacu pada KKNI dalam 

pembelajaran disetiap PS 

r. Pengembangan dan peninjauan 

Silabus dan SAP disetiap PS 

s. Peningkatan Informasi (IT) dalam 

proses pembelajaran 

 

2. Pengembangan Perkuliahan 

Berbasis Penelitian:  

a. Pengembangan materi 

pembelajaran berbasis hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan dengan 

berbagai pendekatan 

b. Penambahan variasi metode 

pembelajaran yang sesuai dengan 

materi 

c. Pengembangan perkuliahan 

dengan mendorong mahasiswa 

dalam active learning 

d. Pengembangan penilaian  proses 

dan hasil pembelajaran 

3. Pengembangan Perkuliahan 

Berbasis Pengabdian Pada 
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Masyarakat : 

a. Pengembangan materi 

pembelajaran berbasis hasil 

program pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukan 

b. Pengembangan program 

kemitraan dengan perguruaan 

tinggi, sekolah, institusi, kantor, 

dinas terkait dan pihak dunia 

usaha 

4. Pengembangan Tridharna 

Terpadu : 

a. Implementasi kebersihan, 

ketertiban dan keamanan di 

lingkungan kampus 

b. Implementasi pendidikan 

kewirausahan pada setiap 

mahasiswa 

c. Kewirausahaan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler melalui Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

d. Penciptaan lingkungan yang 

mendukung penanaman budaya 

akademik, etika pergaulan dan 

sopan santun dikampus 

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

2. Sasaran Bidang 

Penelitian: 

1. Tingkat partisipasi 

dosen dalam 

melakukan 

penelitian 

meningkat 

2. Jumlah panelitian 

dosen yang 

berbasis IPTEK 

meningkat 

3. Kualitas dan 

kuantitas 

penelitian dan 

publikasi ilmiah 

dibidang 

pendidikan yang 

memenuhi standar 

ilmiah meningkat 

4. Hibah penelitian 

dari 

DIKTI/sumber 

lain yang 

1. 50% dosen terlibat 

aktif kegiatan 

penelitian pada tahun 

2020 

2. 50% dosen mendapat 

hibah penelitian dari 

institusi luar kampus 

pada tahun 2020 

3. 50% hasil penelitian 

dosen di publikasi 

pada jurnal nasional  

4. 5% hasil penelitian 

dosen dipublikasi 

pada jurnal 

internasional pada 

tahun 2020 

5. 20% hasil penelitian 

dosen digunakan 

dalam proses 

pembelajaran pada 

tahun 2018 

6. 5% mahasiswa 

terlibat dalam 

1. Program Pendayagunaan Hasil 

Penelitian: 

a. Penyusunan artikel penelitian 

jurnal ilmiah 

b. Pengembangan jurnal (berkala 

ilmiah) yang bermutu 

c. Penerbit jurnal ilmiah hasil 

penelitian perguruan tinggi 

d. Pengikutsertaan dosen FT USM 

pada seminar, simposium dan 

lainnya 

e. Peningkatan kinerja pusat-pusat 

studi di unit P2IPM 

f. Fasilitas kegiatan penelitian isu-

isu terkini di masing-masing 

program studi 

g. Penulisan dan penerbitan buku 

ajar oleh dosen 

h. Peningkatan keterlibatan dosen 

dalam penulisan referensi 

elektronik 

i. Penyediaan layanan E-learning 

melalui WEB FT USM. 
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diperoleh dosen 

meningkat 

5. Jumlah Program 

Kreativitas 

Mahasiswa Skim 

Penelitian (PKM-

P dari Dikti) 

meningkat 

6. Terjalin 

Kerjasama 

institusional 

dengan lembaga 

lain dalam bidang 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

kegiatan penelitian 

dosen pada tahun 

2018 

7. 10% mahasiswa yang 

menang hibah PKM 

meningkatkan pada 

tahun 2020 

8. Evaluasi kinerja 

dosen dan tenaga 

kependidikan rutin 

dilakukan 2 kali 

dalam 1 tahun 

9. Alokasi anggaran 

kegiatan tridharma 

semakin meningkat 

10. 30% kerjasama 

dibidang penelitian 

meningkat pada tahun 

2020 

11. 5% dosen menulis 

buku ajar/modul 

untuk materi kuliah 

meningkat pada tahun 

2020 

 

j. Optimalisasi hasil karya 

penelitian dosen dan mahasiswa 

untuk masyarakat pedesaan. 

2. Program Peningkatan Kinerja 

Lembaga Dan Sumber Daya 

P2IPM : 

a. Penyelenggaraan pelatihan 

dosen dalam bidang penelitian 

dosen dalam bidang penelitian 

dan pengabdian. 

b. Penyusunan sistem panduan 

pengusulan berbagai skim 

penelitian dan pengabdian dan 

pedoman pelaporan. 

c. Pelaksanan monitoring dan 

seminar hasil penelitian dan 

pengabdian. 

d. Penilaian dan sertifikasi hasil 

penelitian dan pengabdian. 

3. Program Pengembangan Dan 

Pendayagunaan Produk 

Penelitian Untuk Pengabdian 

Kepada Mesyarakat : 

a. Pelaksanaan konferensi 

nasional hasil penelitian 

unggulan di FT USM. 

b. Penyusunan prosoding artikel 

terpilih yang didesiminasikan 

dalam konferensi nasional. 

c. Kompetisi penelitian skala 

nasional dari berbagai 

perguruan tinggi negeri dan 

swasta. 

d. Pelaksanaan joint research 

dengan universitas dan 

lembaga penelitian lain.       

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

3. Sasaran Bidang 

Pengabdian  

1. Jumlah PKM 

Dosen meningkat. 

2. Jumlah Program 

Kreativitas 

Mahasiswa yang 

berkenaan dengan 

pengabdian (PKM 

dari Dikti) 

Meningkat. 

3. Jumlah kerjasama 

1. 50% jumlah kegiatan 

pengabdian dosen 

meningkat pada tahun 

2020 

2. 30% hasil pengabdian 

dosen bermanfaat 

langsung bagi 

masyarakat pada tahun 

2020 

3. 30% mahasiswa 

terlibat dalam kegiatan 

pengabdian dosen 

1. Program Pengembangan 

Pengabdian Pada Masyarakat 

a. Penyelenggaran terintegrasi. 

b. Penyelenggaraan program 

perbedayaan masyarakat di 

wilayah tertentu 

c. Penyusunan artikel hasil PPM. 

d. Penerbit jurnal ilmiah untuk 

publikasi hasil PPM 

e. Pengembangan kerjasama 

dengan institusi dan instansi 

pemerintah 
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internasional 

dengan lembaga 

lain dalam 

melaksanakan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

meningkat. 

4. Jumlah IPTEK 

bagi masyarakat 

meningkat 

  

pada tahun 2020 

4. 10% mahasiswa yang 

menang hibah PHBD 

Dikti meningkat pada 

tahun 2020 

 

f. Penyelenggaran pemberdayaan 

masyarakat berbasis teknologi 

tepat guna 

g. Penyusunan pedoman kerja 

praktek sebagai kerjasama 

dengan stakeholder 

h. Penyelenggaran Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

kerjasama dengan Dikti 

i. Pembinaan mahasiswa bidang 

penalaran untuk Lomba Karya 

Tulis Ilmiah (LKTI) 

j. Optimalisasi hasil karya 

pengabdian kepada masyarakat 

(PKM) dosen dan mahasiswa 

untuk masyarakat 

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

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Bidang 

Organisasi dan 

Manajemen : 

1. Kelembagaan  

a. Fungsi struktur 

organisasi 

terselenggara 

dengan efektif, 

efisien dan 

produktif 

antara fakultas 

dengan PS 

serta unit-unit 

terkait dalam 

kelembagaan 

b. Fungsi 

manajemen 

yang 

transparan, 

partisipatif, 

keadilan, dan 

memperkuat 

pencitraan 

publik 

c. Fungsi sistem 

perencanaan 

yang 

terintegrasi dan 

implementatif 

d. Fungsi sistem 

perjaminan 

mutu secara 

1. 70% kegiatan penataan 

kelembangan di pusat 

dan unit kerja FT USM 

telah sesuai rencana 

kerja pada tahun 2020 

2. 20% anggaran 

operasional dan 

peningkatan sarana dan 

prasarana perguruan 

tinggi meningkat pada 

tahun 2020 

3. Daya serap anggaran 

secara merata setiap 

tahun meningkat 

sampai 90% pada 

tahun 2020 

4. Penilaian prestasi SDM 

berbasis kinerja 

terlaksanakan dengan 

maksimal pada tahun 

2020 

5. SIAKAD yang akurat 

dan akuntabel 

terimplementasi 

sampai 95% pada 

tahun 2020 

6. 100% PS terakreditasi 

B pada tahun 2020 

7. 10% jumlah 

mahasiswa luar daerah 

di FT USM meningkat 

pada tahun 2010 

1. Pengembangan Manajemen 

Kelembagaan Berbasis 

Pengetahuan. 

a. Penataan kelembagaan sesuai 

statuta yang berlaku 

b. Penyusunan struktur organisasi 

sesuai statuta yang berlaku 

c. Penyusunan peraturan tata kelola 

fakultas sesuai statuta yang 

berlaku 

d. Penyusunan laporan kinerja dari 

unit kerja 

e. Penyusunan laporan audit internal 

berbasis kinerja 

f. Penyusunan dokumen kebijakan 

Renstra FT USM 

g. Penyusunan dokumen kebijakan 

rencana operasional (Renop) 

tahunan 

2. Penguatan Kapasitas Sumber 

Daya Perguruan Tinggi. 

a. Peningkatan pembinaan disiplin 

dan kinerja pengawai 

b. Pengembangan budaya IT dalam 

kegiatan pembelajaran 

c. Pengembangan budaya IT dalam 

pelayanan akademik dan non 

akademik 

d. Pengembangan budaya 

komunikasi secara elektronik 

e. Pengembangan sistem informasi 

manajemen berbasis IT sehingga 
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akademik 

terlaksanakan 

dengan baik 

2. Managemen 

Keuangan 

Sistem 

perencanaan  

anggaran 

dilaksanakan 

dengan baik 

transparan, 

akuntabel dan 

proposional 

3. Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia. 

a. Fungsi standar 

kinerja baku 

dapat 

terlaksana 

dalam 

manajemen 

sumber daya 

manusia 

b. Fungsi 

pengembangan 

sumber daya 

manusia dalam 

organisasi 

dapat 

terlaksana 

dengan baik 

4. Manajemen 

Aset.  

a. Manajemen 

aset 

perkantoran, 

kelas dan 

laboratorium 

lebih efektif 

dan akuntabel 

b. Kondisi sarana 

pembelajaran 

seperti gedung, 

laboratorium 

dan media 

bantu 

pembelajaran 

semakin 

8. 10% jumlah dosen 

tamu di FT USM 

meningkat pada tahun 

2020 

9. 95% kedisiplinan kerja 

dosen dan karyawan 

meningkat pada tahun 

2020 

10. Tercapainya akreditasi 

institusi 

11. 10% dosen 

berkualifikasi S3 

meningkat pada tahun 

2020 

12. 20% dosen 

bersertifikasi 

pendidikan meningkat 

pada tahun 2020 

13. 5% dosen berjabatan 

fungsional lektor 

kepala meningkat pada 

tahun 2020 

14. 5% dosen menjadi 

guest-lecture 

diperguruan tinggi lain 

pada tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cepat, efisien, dan afektif 

f. Peningkatan kualifikasi 

akademik Dosen (S2 ke S3) 

g. Pengiriman dosen studi lanjut 

S2 dan S3 dalam/luar negeri 

h. Pengikutsertaan sertifikasi 

dosen 

i. Pelatihan peningkatan 

kompetensi dosen 

j. Peningkatn kemampuan 

enterpreneur bagi dosen dan 

mahasiswa 

k. Penyediaan ruang perkantoran 

yang memadai 

l. Penyedian ruang kuliah yang 

memadai 

m. Penyediaan ruang seminar, 

diskusi dan rapat yang memadai 

n. Penyediaan ruang kerja dosen 

o. Penyediaan ruang laboratorium 

yang memadai 

p. Penyediaan ruang perpustakaan 

yang memadai 

q. Penyediaan ruang UKM yang 

memadai 

r. Penyediaan sarana olah raga 

yang memadai 

s. Penyedian area parkir yang 

memadai 

t. Penyediaan sarana internet yang 

cepat 

u. Penyediaan gedung dan layanan 

akademik yang memandai 

v. Penyediaan sarana penunjang 

akademik yang memadai. 

3. Pengembangan Unit Usaha 

Sebagai Salah Satu Sumber 

Pembiayaan Fakultas. 

a. Penataan dan memajukan unit 

usaha yang dikelola oleh 

perguruan tinggi 

b. Mengupayakan untuk 

memperoleh dana-dana bantuan 

hibah baik dari instansi 

pemerintah maupun non 

pemerintah yang bersifat tidak 

mengikat 

c. Membangun kerjasama 

pemgembangan dengan pemda, 
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memuaskan 

c. Sistem 

informasi 

berbasis 

teknologi 

informasi 

tersedia untuk 

mendukung 

manajemen 

fakultas dan 

PS 

d. Suasana kerja 

dosen dan staf 

pendukung 

semakin baik 

dan harmonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

industri, masyarakat dan sumber 

lainnya 

 

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

5. Sasaran Bidang 

Kemahasiswaan 

dan Alumi. 

1. Kualitas dan 

kuantitas aktivitas 

pengembangan 

minat dan bakat 

mahasiswa untuk 

mendukung 

pengembangan 

diri mahasiswa 

lebih meningkat 

2. Peningkatan soft-

skill mahasiswa 

untuk 

memperkuat daya 

saing lulusan 

3. Kesejahteraan 

spiritual dan 

material 

mahasiswa 

meningkat 

4. Kesempatan 

alumni untuk 

akses ke dunia 

kerja semakin 

meningkat 

5. Peningkatan peran 

alumni untuk 

pengembangan 

diri alumni dan 

almamater 

1. 10% anggaran yang 

disediakan untuk 

pengembangan minat 

bakat mahasiswa 

meningkat pada tahun 

2020 

2. 30% kegiatan 

akademik dan non 

akademik yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa meningkat 

pada tahun 2020 

3. 70% mahasiswa ikut 

aktif berpartisipasi 

dalam kegiatan 

keagamaan di kampus 

pada tahun 2020 

4. 60% lulusan terserap 

pasar kerja meningkat 

pada tahun 2020 

5. 10% alumni yang 

terlibat dalam 

kegiatan akademik 

dan non akademik 

meningkat pada tahun 

2020 

1. Pengembangan Kemahasiswaan 

Berorientasi Ketakwaan, 

Keunggulan dan Kemandirian. 

1. Peningkatan pelayanan program 

yang berkaitan dengan 

pendaftaran mahasiswa untuk 

kegiatan bidang olahraga, seni 

budaya, sosial, keagamaan, dan 

minat khusus 

2. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas kesejahteraan 

mahasiswa (jumlah mahasiswa 

penerima beasiswa kurang 

mampu, dan prestasi bidik misi) 

3. Peningkatan kegiatan organisasi 

kemahasiswaan untuk 

membangun kemampuan 

menajerial dan kepemimpinan 

4. Pembinaan karakter dan soft-skill 

mahasiswa yang meliputi 

kreativitas dan kewirausahaan 

5. Peningkatan kegiatan pelestarian 

lingkungan dan peningkatan 

kegiatan sosial kemasyarakatan 

2. Pengembangan Mahasiswa dalam 

Penelitian. 

a. peningkatan kegiatan bidang 

penelitian dan penalaran 

mahasiswa 

b. peningkat kemampuan 

mahasiswa maraih penelitian 

kompetitif 



Rencana Strategis  Fakultas Teknik USM 2016                                                                       31 

 

c. Peningkatan kemampuan meraih 

program hibah Dikti 

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

6. Sasaran Bidang 

Kerjasama  

1. Kerjasama dengan 

berbagai institusi 

lokal, nasional 

dan internasional 

terlaksana dengan 

baik dan efektif 

untuk mendukung 

pengembangan 

seluruh fungsi di 

kelembagaan 

fakultas 

1. 90% kegiatan 

Penataan 

kelembangaan di unit 

kerja FT USM sesuai 

dengan rencana 

strategi 

pengembangannya 

meningkat pada tahun 

2020 

2. 50% MoU aktif FT 

USM dengan 

Perguruan Tinggi 

baik negeri maupun 

swasta dalam dan luar 

negeri meningkat 

pada tahun 2020 

3. 90% program studi 

berakreditasi minimal 

B pada tahun 2020 

4. 5% mahasiswa dari 

luar daerah di FT 

USM meningkat pada 

tahun 2020 

5. 20% dosen tamu di 

FT USM meningkat 

pada tahun 2020 

1. Bidang Pengembangan dan 

Kerjasama. 

a. Peningkatan kerjasama dengan 

institusi dan organisasi lain 

b. Penyelenggaraan joint-research, 

joint-journal dan joint-book 

c. Penyelenggaraan seminar dan 

workshop baik lokal, nasional 

serta internasional 

d. Penyelenggaraan dosen tamu 

dari PT lain 

 

 

Tabel 3.8 Indikator dan Strategi serta Target Pencapaian 

                  Indikator Pencapaian     Target Pencapaian/Tahunan (%)   

          

Base 

line 
2016 2017 2018 2019 2020 

A. Indikator bidang pendidikan               

1. Jumlah mahasiswa yang terdaftar FT 

USM meningkat sampai 50%  tahun 2020   
10 20 25 30 40 50 

2. 50% IPK mahasiswa rata-rata ≥ 3.25 pada 

tahun 2020 
10 20 35 40 45 50 

3. 80% mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah 

tepat waktu 
50 60 65 70 75 80 

4. 30% mahasiswa penerima beasiswa meningkat 

pada tahun 2020 
5 10 15 20 25 30 

5. Masa menunggu lulusan mendapat pekerjaan ≤ 

3 bulan pada tahun 2020 
6 bln 5 bln 4bln 3 bln 3 bln ≤3 bln 

6. 80% PS di lingkungan FT USM menerapkan 

penjaminan mutu pembelajaran  pada tahun  

2020 

20 40 50 60 70 80 
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7. Rasio dosen : mahasiswa telah memenuhi  

standar ideal 
1:30 1:28 1:25 1:20 1:20 1:20 

8. 15% mahasiswa berprestasi dibidang 

akademik dan non akademik pada tahun 2020 
2 3 5 10 12 15 

9. 10% dosen PS berpendidikan doktor dengan 

jabatan fungsional lektor pada tahun 2020 
0 0 2 3 5 10 

10. 100% PS dilingkungan FT USM sudah 

menerapkan kurikulum KKNI pada tahun 2020 
0 0 50 70 85 100 

B. Indikator Bidang Penelitian               

1. 70% dosen terlibat aktif  kegiatan penelitian 

pada tahun 2020 
20 30 40 50 60 70 

2. 30% dosen mendapat hibah penelitian dari 

institusi luar kampus  tahun 2020 
5 5 10 15 20 30 

3. 60 % hasil penelitian dosen di publikasi pada 

jurnal nasional tidak terakreditasi dan 

terakreditasi pada tahun 2020 

30 30 40 50 55 60 

4. 6 hasil penelitian dosen di publikasi pada  

jurnal internasional pada tahun 2020 

1 

buah 

2 

buah 

3 

buah 

4 

buah 

5 

buah 

6  

buah 

5. 20% hasil penelitian dosen digunakan    untuk 

modul perkuliahan pada tahun 2020 
2,5 5 7,5 10 15 20 

6. 30% mahasiswa terlibat dalam kegiatan 

penelitian dosen pada tahun 2020 
5 10 15 20 25 30 

7. 10% mahasiswa yang menang hibah PKM 

Dikti meningkat pada tahun 2020 
0,5 1 2   5 8 10 

8. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan rutin dilakukan sekali 

dalam 2 semester   

1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 

9. 30% kerjasama dibidang penelitian meningkat 

pada tahun 2020    

  

2 5 10 15 20 30 

10. 10% Dosen menulis buku teks untuk fakultas 

meningkat pada tahun 2020 
1,5 1,5 2,5 5,0 7,5 10 

C. Indikator Bidang Pengabdian Masyarakat 

1. 50% Jumlah kegiatan pengabdian dosen  

meningkat pada tahun 2020 
20 25 30 35 40 50 

2. 30% hasil pengabdian dosen bermanfaat 

langsung bagi masyarakat pada tahun 2020 
2 5 10 20 25 30 

3. 30% Mahasiswa terlibat dalam kegiatan, 

meningkat pada tahun 2020 
5 5 10 20 25 30 

4. 5% Mahasiswa yang menang hibah PHBD 

Dikti meningkat pada tahun 2020 
0,5 1 2 3 4 5 

D. Indikator Bidang Kelembagaan 

1. 70% kegiatan penataan kelembagaan di 

pusat dan unit kerja FT USM  telah sesuai 

rencanaan kerja pada tahun 2020 

50 55 60 65 68 70 

2. 50% anggaran operasional dan peningkatan 

sarana dan prasarana perguruan tinggi 

meningkat tahun 2020 

30 32,5 35 40 45 50 

3. Daya serap anggaran secara merata setiap 

bulan dan tahun meningkat sampai 90% 

pada tahun 2020 

70 75 80 85 90 90 
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4. 80% Penilaian prestasi SDM berbasis 

kinerja terlaksana dengan maksimal pada 

tahun 2020 

50 60 65 70 75 80 

5. 4 PS terakreditasi B pada tahun 2020 0 2 3 4 4 4 

6. 10% jumlah mahasiswa luar daerah di FT 

USM meningkat pada tahun 2020 
5 6 7 7 10 10 

7. 10% jumlah dosen tamu di FT USM  

meningkat pada tahun 2020 
5 6  7 7 10 10 

8. 85% pelaporan keuangan terlaksana tertib 

dan tepat waktu  sesuai aturan yang berlaku 

pada tahun 2020 

65 70 75 80 85 85 

9. 95% kedisiplinan kerja dosen dan karyawan 

meningkat pada tahun 2020 
75 80 85 85 90 95 

10. 15% dosen berkualifikasi S3 meningkat pada 

tahun 2020 
0 0 5 10 12 15 

11. 10% dosen berjabatan fungsional lektor 

kepala meningkat pada tahun 2020 
0 2 3 5 8 10 

12. 5% dosen menjadi guest-lecture diperguruan 

tinggi lain pada tahun 2020 
1 1 2 3 4 5 

13. 10% dosen yang mengikuti program 

pertukaran dan magang meningkat pada 

tahun 2020 

0 1 3 5 8 10 

E. Indikator bidang mahasiswa dan alumni               

1. 20% anggaran yang disediakan untuk 

pengembangan minat bakat mahasiswa 

meningkat pada tahun 2020 

2 2,5 10 15 18 20 

2. 50% kegiatan akademik dan non akadedmik 

yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

meningkat pada tahun 2020 

5 10 20 30 40 50 

3. 70% lulusan terserap pasar kerja meningkat 

pada tahun 2020 
30 40 45 50 60 70 

4. 10% alumni yang terlibat dalam kegiatan 

akademik dan non akademik meningkat pada 

tahun 2020 

2 5 7 8 9 10 

F. Indikator Bidang Kerjasama                 

1. 50% MoU aktif FT USM dengan perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta dalam 

pada tahun 2020 

5 10 30 40 45 50 

2. 90% kegiatan penataan kelembagaan di 

pusat dan unit kerja FT USM sesuai dengan 

rencana strategi pengembangannya 

meningkat pada tahun 2020 

70 80 90 90 90 90 

3. 20% mahasiswa dari luar daerah FT USM 

meningkat pada tahun 2020 
1 2 3 5 8 10 

4. 20% dosen tamu di FT USM meningkat 

pada tahun     2020 
3 

 

5 

 

7 10 15 20 
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BAB IV 

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIDANG UMUM 

 

4.1 Bidang Umum 

Rencana pengembangan pembinaan pada bidang umum diarahkan untuk memenuhi 

pedoman dan  petunjuk  dalam  pembinaan  organisasi  yang  berorientasi pada  pembagian  

kerja  sesuai dengan bidang kegiatan akademik dan administrasi yang berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999.   

Pengembangan bidang umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, dan pembinaan sumber daya manusia dan sumber dana untuk dapat 

melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara terprogram dan 

berkelanjutan. Pada akhirnya diharapkan Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah 

memiliki akuntabilitas publik yang baik. 

 

4.1.1 Tujuan 

1. Menyusun struktur organisasi sesuai dengan perkembangan lembaga,  dengan 

penetapan seluruh perangkat kelembagaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 60  tahun 1999 

2. Menggariskan wewenang dan tanggung jawab dalam tingkat organisasi dan 

meningkatkan harmonisasi komunikasi, integrasi, dan sinergisme antara unit dengan 

tugas dan fungsi yang tegas tetapi tetap fleksibel melaksanakan kelembagaan 

3. Meningkatkan ketahanan, memupuk, dan mengembangkan mutu keahlian dan 

keterampilan dari setiap unit lembaga dalam organisasi agar tanggap dan sanggup 

menghadapi perubahan kebutuhan zaman 

 

4.1.2 Administrasi 

1. Menciptakan sistem administrasi yang terpadu dalam menjamin terciptanya 

pengambilan keputusan yang efektif dan efisien 

2. Menetapkan sistem administrasi sesuai dengan perkembangan agar dapat 

memberikan informasi dengan cepat, tepat dan benar baik untuk urusan internal 

maupun untuk urusan eksternal 
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3. Pembuatan standar  operasional  prosedur, antar setiap unit yang mantap, sehingga 

mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif 

4. Mengatur mekanisme kerja secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi antar 

tingkatan dan bagian sehingga keseimbangan berbagai kegiatan dan kebutuhan 

masing-masing komponen organisasi terpelihara dengan baik 

5. Penetapan baku mutu penilaian prestasi kerja dari setiap unit kelembagaan sehingga 

mampu menjadi motivasi untuk meningkatkan  kepuasan dan efisiensi kerja  melalui  

penerapan tapak karier 

 

4.1.3  Konsep Pengembangan 

 Konsep pengembangan bidang umum dan kelembagaan terdiri dari dua arah, yaitu 

pengelolaan secara sentral dan pengelolaan di tingkat unit (system distribusi) yang 

dipertanggungjawabkan oleh Dekan   Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. 

Khususnya untuk yang bersifat sentral, lebih ditekankan pada pengelolaan keuangan yang 

bersifat investasi dan personalia yang menjadi tanggung jawab YPSM.   

 Pengelolaan yang bersifat distribusi lebih ditekankan pada penyelenggaraan 

administrasi pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian, bidang umum, keuangan, 

dan kepegawaian yang secara langsung berada di bawah tanggung jawab pimpinan fakultas.  

Adapun bidang yang dikelola secara terpusat sebagai berikut: 

1. Administrasi dan registrasi akademik dan keuangan kemahasiswaan 

2. Keuangan internal 

3. Unit-unit pelaksana teknis laboratorium; 

4. Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

 

4.2  Pengembangan Tenaga Edukatif   

            Tujuan dari pengembangan adalah untuk mendapatkan tenaga yang sesuai dengan 

persyaratan jabatan/pekerjaan beserta jumlahnya.  Usaha pengembangan  yang  dibutuhkan 

adalah  mempertahankan jumlah dan meningkatkan kemampuan tenaga edukatif dan non-

edukatif yang sudah ada. 

           Upaya pengembangan tenaga edukatif ditempuh secara formal dan non-formal. Secara 

formal dapat dilakukan melalui tugas belajar lanjutan pada jenjang studi yang lebih tinggi, 

misalnya S2 dan S3. Sedangkan secara non-formal dapat ditempuh dengan mengikuti 
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berbagai seminar, pelatihan, lokakarya, dan sebagainya baik di tingkat institusional maupun 

yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan atau oleh Koordinasi PTS Wilayah XIII. 

           Pengembangan untuk tenaga non-edukatif lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan non-

formal seperti: lokakarya, pelatihan, dll sebagainya yang dapat memberikan nilai tambahan 

baik pada aspek pengetahuan maupun pada aspek keterampilannya. 

           Secara institusional pengembangan dalam hal karier melalui transparansi kualifikasi 

dan kinerja. Sistem rotasi, mutasi,  dan promosi bagi setiap staf edukatif dan non-edukatif  

disesuaikan dengan ketentuan tata aturan kepegawaian pada Universitas Serambi Mekkah dan 

Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah yang berlaku. 

 

4.3 Pengembangan Kesejahteraan  

             Meningkatkan kesejahteraan tenaga edukatif dan tenaga non-edukatif  Yayasan 

Pembangunan Serambi Mekkah senantiasa meningkatkan komponen penggajian yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku, juga diusahakan agar mendapat 

fasilitas-fasilitas lainnya misalnya transportasi, dana kesehatan, tunjangan hari lebaran, dana 

prestasi, bantuan pendidikan, dan sebagainya. 

 

4.4  Pengembangan Sarana dan Prasarana 

             Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan YPSM. Yayasan berupaya untuk selalu meningkatkan fasilitas pembelajaran, 

yaitu ruangan perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, PS, BEM/himpunan, 

seminar, dan fasilitas lain untuk kegiatan mahasiswa dan dosen. 

 

4.5 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

             Pada pengembangan jangka menengah diharapkan seluruh penyelenggaraan 

pelayanan pendidikan yang dilayani dengan sistem terpadu yang diprogram melalui Local 

Area Network (secara internal) dan secara ekternal dengan sistem internet (global 

connectivity campus). Sistem ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui berbagai macam 

pelayanan dan kualitas Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah dalam melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi.   

            Sistem informasi ini sangat memudahkan interaksi, koreksi, evaluasi dan inovasi 

berbagai program yang telah diberlakukan di seluruh lingkungan   Fakultas Teknik 
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Universitas Serambi Mekkah,  maka keberlanjutan kerjasama dengan pihak luar dapat 

dilaksanakan.   
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BAB V 

RENCANA PENGEMBANGAN FISIK 

 

Perencanaan pengembangan fisik kampus untuk penyelenggaraan Program Studi (S1)  

tidak lepas dari pengembangan kampus   Fakultas Teknik   Universitas Serambi Mekkah  

secara keseluruhan. Hal ini ditujukan untuk menyediakan wadah untuk berbagai kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan keberlangsungan suatu proses belajar mengajar  yang mantap dan 

tercapainya tujuan pendidikan yang dicanangkan, baik untuk kegiatan kurikuler maupun 

untuk ekstra kurikuler.  Pengembangan tersebut masuk dalam rencana jangka menengah 

maupun jangka panjang. Oleh karena itu rencana pengembangan fisik harus menunjang 

pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang 

dilakukan oleh seluruh sivitas akademika   Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah.  

 

5.1   Pola Dasar Perencanaan 

  Perencanan fisik berdasarkan atas: 

1. Pengembangan akademik yang meliputi pengembangan kajian keilmuan dan jenjang 

pendidikan dari prodi yang akan dilaksanakan  oleh   Fakultas Teknik  

2. Perkembangan jumlah mahasiswa yang aktif dan kecenderungan mahasiswa yang 

mendaftarkan diri ke PS sebagai  sumber masukan program 

3. Perkembangan organisasi atau administrasi serta lembaga-lembaga pendukung dan 

penunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

4. Master Plan Pembangunan fisik yang telah direncanakan. 

 

5.2 Kebutuhan Ruang Kuliah 

             Ketersediaan ruangan di Fakultas Teknik   Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 

sebanyak 30 ruangan. Khusus untuk ruangan perkuliahan disediakan 20 ruangan. 

Berdasarkan pemikiran jumlah mahasiswa keseluruhan perhitungan setiap kelas maksimum 

25 orang mahasiswa, maka perkiraan jumlah kelas dari tahun ke tahun akan bertambah.  

Selanjutnya kebutuhan ruangan untuk belajar maupun untuk dosen cukup terpenuhi sesuai 

dengan perkembangan jumlah mahasiswa. Ke depan perlu adanya pengembangan untuk 

kebutuhan ruangan dosen, perkuliahan,  dan lainnya. 
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5.3  Kebutuhan Ruangan Administrasi 

Perencanaan ruangan administrasi merupakan struktur organisasi   Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah. Selama lima tahun kebutuhan untuk ruang administrasi telah 

mencukupi dengan rasio setiap ruangan adalah 1: 3 orang. Ruang administrasi yang 

dimaksud adalah: ruang untuk bagian akademik, bagian tata usaha, staf PS, P2IM dan 

lainnya 

Dalam setiap PS tersedia ruangan untuk Ketua PS, Sekretaris PS dan staf PS. 

Demikian juga tersedia ruangan khusus untuk rapat koordinasi dan rapat senat. Tersedia juga 

ruangan untuk berlangsungnya kegiatan mahasiswa, walapun pada perkembangan ke depan 

tentunya harus sudah dikembangkan suatu gedung yang terpadu untuk berlangsungnya 

seluruh kegiatan mahasiswa. 

 

5.4 Kebutuhan Ruangan Perpustakaan 

Perpustakaan yang dimiliki   Fakultas Teknik  Universitas Serambi Mekkah  pada 

saat Renstra ini disusun masih sederhana, hanya mampu menampung 15 orang untuk 

membaca dan menulis. Kebutuhan ke depan pada lima tahun yang akan datang minimal 

memiliki ukuran yang memadai untuk: 

1. Ruang koleksi/buku 60  m
2
 

2. Ruang baca 60 m
2
 

3. Ruang administrasi 20 m
2
 

 Ruang tersebut perlu perluasan sampai dengan 120 m
2
, dan diperkirakan dapat 

terpenuhi pada tahun 2020 

 

5.5 Kebutuhan Ruangan Laboratorium 

Pada tahun 2014, PS S1 Fakultas Teknik telah memiliki 1 (satu) ruangan laboratorium 

dasar dengan luas 60 m
2
 dan  tahun 2016 telah mengalami perubahan menjadi 150 m

2 
. 

Sedangkan ruangan laboratorium Teknik Industri juga telah dikembangkan menjadi 150 m
2  

pada, 1 (satu) ruangan laboratorium Bahasa  yang  luasnya (100 m
2
)
 
dikembangkan menjadi 

400 m
2
. Pada tahun 2015  ruangan laboratorium komputer juga telah bertambah 2 unit 

dengan luas masing-masing 50 m
2
. Bertambahnya jumlah mahasiswa setiap tahunnya, maka 

pada tahun 2017 direncanakan akan menambah 2 unit  lagi lab komputer untuk jaringan dan 

multimedia. 
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5.6 Kebutuhan Ruangan Kegiatan Mahasiswa 

Fakultas Teknik  Universitas Serambi Mekkah  baru memiliki satu ruangan untuk 

kegiatan mahasiswa sebesar 20 m
2
. Pada

 
 tahun 2017 direncanakan akan bertambah luasnya 

menjadi 40 m
2

,  sehingga ruangan tersebut memungkinkan keberlangsungan kegiatan 

kesekretariatan mahasiswa, baik BEM, himpunan, dan organisasi mahasiswa lainnya. 

Khususnya untuk keberlangsungan kegiatan mahasiswa dalam bentuk seni tari dan theater 

yang disediakan ruangan khusus secara bergantian.  Sedangkan lapangan yang tersedia, baru 

untuk cabang olah raga bola voli, basket, dan tenis meja dan lainnya. 

 

5.7   Kebutuhan Ruangan Pimpinan dan Staf Akademik PS 

Kebutuhan ruangan untuk pimpinan (Dekan dan para Pembantu Dekan)  Fakultas 

Teknik  Universitas Serambi Mekkah  dan Ketua PS tersedia dengan tingkat kenyamanan 

yang cukup,  baik dari segi luas maupun dari fasilitas.  

Kebutuhan untuk ruangan para staf akademik PS  sangat representative dari segi luas 

dan ketersediaan fasilitas. Ruangan untuk staf akademik PS tersedia satu  ruangan yang besar 

dengan luas 70 m
2
 dengan fasilitas 5 unit komputer, 4 unit printer, dan tersedianya ruangan 

dosen yang memadai. 

 

5.8  Kebutuhan Ruangan Pendukung 

Ruangan pendukung terdiri dari ruangan: konseling dan bimbingan karier, perwalian, 

penggandaan, rapat, ganti pakaian, mushola, dan gudang. Keseluruhan ruangan tersebut 

tersedia di dalam kampus  Universitas Serambi Mekkah. Tahun 2018  direncanakan akan 

membangun asrama untuk  mahasiswa yang berasal dari luar daerah. 

 

5.9  Rencana Pengembangan Fisik 

 Proyeksi pengembangan fisik dari tahun ke tahun selanjutnya, senantiasa 

memperhitungkan   kebutuhan   nyata dari  setiap   aspek, baik untuk ruang kuliah, dosen, 

administrasi,  laboratorium, kafetaria, mushala, dan gedung serba guna sehingga tetap 

dicapai keseimbangan yang diinginkan.  Dengan  demikian   kebutuhan   ruang kuliah, ruang 

administrasi, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang laboratorium, ruang kegiatan 

mahasiswa, ruang pimpinan dan ruang serba guna dapat dipenuhi.  Dari perhitungan-

perhitungan di atas diperoleh pengembangan fisik kampus pada tahun 2015/2020 sebagai 
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berikut : 

 Ruang kuliah menjadi 1820 m
2
 

 Ruang perpustakaan menjadi 200 m
2
 

 Ruang laboratorium menjadi 310 m
2
 

 Ruang kegiatan mahasiswa menjadi  60 m
2
 

 Ruang gedung serba guna 750 m
2
 

 Lahan parkir 1000 m
2
 

 

 Jadi jumlah pengembangan fisik keseluruhan masih memadai dengan luas tanah 

kurang lebih 10.000 m
2
, sebagian sisanya untuk halaman parkir, lapangan olah raga kantin, 

asrama, dan lainnya. 
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BAB VI 

RENCANA PENGEMBANGAN PENDANAAN 

 

 Penyelenggaraan kegiatan pada PS di lingkungan  Fakultas Teknik Universitas 

Serambi Mekkah senantiasa berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

pemerintah, khususnya untuk mendukung rencana pengembangan pendidikan. Tekad ini 

sesuai  dengan prinsip pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya pembangunan manusia seutuhnya. 

 Beberapa kebijakan dalam membuat perkiraan anggaran pembiayaan merupakan 

pertanggung jawaban  dari kepribadian Universitas Serambi Mekkah secara umum guna 

menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian PS  di dalam mengelola pendidikan yang 

diselenggarakan.  Kebijakan anggaran yang berimbang akan mendasari seluruh  pelaksanaan 

kegiatan, baik dalam bentuk kegiatan rutin, kegiatan program dan proyek di dalam 

pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat maupun kegiatan 

investasi. 

 Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh akan menetapkan skala 

prioritas sesuai dengan kebutuhan setiap PS. Pengembangan tersebut dilakukan  secara 

bertahap dan berkesinambungan sehingga menjamin keberlanjutan proses pendidikan dan 

pengajaran. Memasuki tahun 2015  telah dirancang perkiraan penerimaan dan pembiayaan 

secara teliti dengan memperhatikan kemampuan lembaga, permintaan masyarakat, daya 

serap lapangan kerja serta mutu lulusan yang dihasilkan untuk menunjang pembangunan. 

 

6.1   Rencana Pengembangan Sumber Dana 

  Dana yang diperoleh tiap tahunnya bersumber terutama dari : 

1. YPSM / Badan Penyelenggara. 

2. Biaya studi mahasiswa. 

3. Bantuan pemerintah melalui program hibah  

4. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat 

5. Dan lain-lain 

 

Adapun dana yang  diperoleh oleh Fakultas Teknik USM dialokasikan untuk:  

1. Biaya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. 
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2. Biaya penelitian dan pengabdian  pada masyarakat. 

3. Biaya pembinaan dan peningkatan kuantitatif dan kualitatif tenaga edukatif dan non- 

edukatif. 

4. Biaya pembinaan kemahasiswaan. 

5. Biaya pengelolaan administrasi. 

6. Pengembangan fisik (gedung, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain)  

 

Berdasarkan hal ini, maka Universitas Serambi dan YPSM akan memberikan 

sumbangan bagi  penyelenggaraan pendidikan sehingga keberlanjutan program terjamin.  

Khususnya untuk pengembangan pembangunan kampus, juga akan diusulkan sumbangan 

dari pemerintah, yayasan sosial, pribadi, dan lainnya. 

 

6.2   Rencana Pembiayaan 

Berpedoman pada asas manfaat, usaha, dan pendidikan, maka harus dapat 

dimanfaatkan sepenuhnya bagi mahasiswa dan masyarakat lain sebagai pengguna.  

Peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan pribadi 

sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, secara lebih efisien dan efektif, maka Fakultas 

Teknik Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh telah menetapkan jenis dan alokasi biaya 

sebagaimana tercantum dalam rencana anggaran penggunaan dana dalam lima tahun. 
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BAB VII 

KESIMPULAN 

 

Memperhatikan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh PS di Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah sebagai bagian integral dari penyelenggara, maka dapat 

diyakinkan bahwa Fakultas Teknik  merupakan institusi yang bergerak dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keteknikan, akan mampu mempertahankan 

keberlanjutannya dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai 

bukti tanggung jawab moral terhadap masyarakat pengguna 

Sesuai dengan Renstra 2015-2020  Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah  

meliputi beberapa rencana pengembangan dalam bidang: 

1. Rencana pengembangan kebijakan umum 

2. Rencana pengembangan kebijakan khusus 

3. Rencana pengembangan bidang manajemen khusus akademik 

4. Rencana pengembangan bidang sumberdaya manusia 

5. Rencana pengembangan infrastruktur (prasarana, sarana, fasilitas) 

6. Rencana pengembangan finansial 

7. Rencana pengembangan kerjasama dan sistem informasi 

 

  PS di lingkungan Fakultas Teknik  Universitas Serambi Mekkah berkompetensi 

untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu keteknikan, oleh karenanya, 

maka sangat diharapkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah untuk lebih memberikan 

dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Fakultas Teknik Universitas Serambi 

Mekkah  pada tahun mendatang. 
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