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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

Program Studi Sistem Informasi dengan jenjang strata satu (S1) mulai 

diselenggarakan pada tahun 2000 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 167/D/O/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang 

berada dalam lingkup Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

(STMIK) Surya Intan Kotabumi. Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala 

Program Studi yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan Tenaga Kependidikan 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi proses belajar 

mengajar/akademik, administrasi umum, dan lainnya. Pelaksanaan Program Studi 

dibantu oleh berbagai unsur yang berada dalam organisasi STMIK Surya Intan, 

diantaranya Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Keuangan dan 

Kepegawaian, UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium Komputer, Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

(LPPM), serta Pusat Sistem Informasi. Pada tahun 2014, status Program Studi 

telah terakreditasi dan mendapatkan peringkat Akreditasi C dengan Surat 

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor. 204/BAN-

PT/Akred/S/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014. Program Studi Sistem Informasi 

telah melakukan pembenahan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan 

Sistem Informasi dan Teknologi Informasi serta kebutuhan bidang kerja saat ini. 

Kurikulum yang digunakan oleh Program Studi Sistem Informasi saat ini adalah 

Kurikulum 2017 yang berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). Program Studi Sistem Informasi STMIK Surya Intan melaksanakan 

perkuliahan Pagi dan Sore hari. 

B. Landasan Hukum 

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan dan Pengelolaan 

Pendidikan. 

 

C. Tujuan Renstra 

Rencana strategis program studi Sistem Informasi STMIK Surya Intan 

Kotabumi periode 2015-2020, dirumuskan sebagai bagian dari rencana strategis 

Institusi yang telah ditetapkan. Rencana strategis dirumusakan untuk menjadi 

panduan seluruh civitas akademika dalam mencapai visi dan misi program studi 

Sistem Informasi yang handal dan unggul dalam bidang ilmu Teknologi dan 

Informasi ditingkat provinsi Lampung pada Tahun 2020, yang menghasilkan sumber 

daya manusia yang mampu membangun Sistem Informasi Komputer yang berbasis 

Client Server. Selain itu renstra yang disusun merupakan pedoman pelaksanaan 

program dan kegiatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi, sehingga program dan 

kegiatan tersebut senantiasa mampu diselaraskan dengan target dan indikator 

capaian yang telah ditetapkan. 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2015-2020 

 

Pencapaian kinerja program studi Sistem Informasi STMIK Surya Intan 

Kotabumi periode 2015-2020, merupakan salah satu acuan dalam penyusunan 

renstra selanjutnya. Hasil analisis capain kinerja program studi tahun 2015-2020 

mencakup (1) peningkatan mutu program studi dalam mendukung penyelenggraan 

tri dharma perguruan tinggi; (2) peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah; 

(3) peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; (4) 

peningkatan mutu pembinaan mahasiswa dan; (5) peningkatan mutu kerjasama 

dan peran serta alumni terhadap pengembangan program studi. 

Capaian kinerja program studi hingga awal 2015 menunjukkan hasil yang cukup 

baik, sebagian besar target kinerja telah tercapai. Namun demikian masih terdapat 

program-program yang belum tercapai maupun yang memerlukan perbaikan. 

Beberapa kebijakan dan program kerja yang belum tercapai menjadi prioritas 

dalam renstra selanjutnya. Adapun capain kinerja program studi dalam tahapan 

waktu adalah sebagai berikut: 

Tahun 2015-2016 

1. Kurikulum dan sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia 

kerja dan kepuasan stakeholder, yang dievaluasi setap tahun. 

2. Monitoring proses pembelajaran setiap waktu dan melakukan tindakan 

cepat, tepat dan persuasif untuk perbaikan mutu pendidikan. 

3. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memanfaatkan Sistem 

Informasi Akademik dan Portal Akademik yang tersedia. 

4. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengembangkan bahan ajar 

berbasis kompetensi. 

5. Terselenggaranya sistem seleksi mahasiswa baru yang berkualitas. 

6. Terselenggaranya sistem penjaringan calon mahasiswa berbakat. 

7. Mendorong dan memfasilitasi setiap dosen tetap untuk melakukan 

pengabdian masyarakat minimal satu pengabdian masyarakat setiap tahun 

akademik. 
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8. Mengikuti kompetisi untuk mendapatkan program hibah. 

Tahun 2016-2017 

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dalam proses pembelajaran. 

2. Mengadakan seminar maupun pelatihan peningkatan keahlian/aplikasi 

keilmuan sesuai bidang minat dosen. 

3. Mendorong dosen untuk mendapatkan hibah penelitian ditingkat institusi 

maupun nasional. 

4. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta untuk kegiatan 

penelitian minimal satu kali dalam satu tahun akademik. 

5. Melakukan proses akreditasi untuk program studi. 

 

Tahun 2017-2018 

1. Menyelenggarakan sistem penerimaan, pengangkatan, pembinaan dan 

promosi dosen yang mendukung pemantapan organisasi sebagai perguruan 

tinggi. 

2. Meremajakan dan mengganti perangkat laboratorium dengan perangkat 

baru yang sesuai kebutuhan. 

3. Melibatkan praktisi tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar yang 

dilakukan setiap semester. 

4. Memperbaiki kapabilitas tenaga kependidikan melalui pelatihan dan 

sertifikasi. 

 

Tahun 2018-2019 

1. Mengadakan seminar maupun pelatihan pengingkatan keahlian/aplikasi 

keilmuan sesuai bidang minat dosen. 

2. Mendorong dosen untuk mendapatkan hibah penelitian ditingkat institusi 

maupun nasional. 

3. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta untuk kegiatan 

penelitian minimal satu kali tahun akademik. 
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4. Melakukan desiminasi hasil penelitian ditingkat internal minimal 2 kali 

dalam satu tahun akademik dan nasional minimal satu kali dalam satu 

tahun akademik. 

5. Peningkatan kualitas dan kontinuitas jurnal ilmiah dan peningkatan mutu 

kegiatan pusat studi. 

6. Pengembangan fasilitas dan kurikulum program studi sertifikasi. 

7. Peningkatan rasio kecukupan dan mutu dosen melalui rekrutmen, studi 

lanjut, peningkatan jabatan akademik, pengiriman pelatihan/pertemuan 

ilmiah, keikutsertaan sertifikasi profesi, serta pembinaan. 

 

Tahun 2019-2020 

1. Pembangunan renovasi kampus. 

2. Pengembangan labortaorium dan infrastruktur baru yang mampu 

mendorong pertumbuhan kegiatan belajar dan pengembangan diri. 

3. Pengembangan perpustakaan, penambahan jumlah pustaka dan 

peningkatan kualitas pengelolaan. 

4. Penyempurnaan sistem jaminan mutu serta instrumen monitoring yang 

memadai. 

5. Mengadakan koordinasi pola pembimbingan akademik dan non-akademik 

mahasiswa bagi para dosen pembimbing akademik. 

6. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan program sertifikasi 

kompetensi. 

7. Melakukan proses akreditasi utuk prodi. 

8. Pelatihan pengembangan sistem informasi, dan pengembangan modul-

modul tambahan sesuai kebutuhan. 

Memotivasi dan memfasilitasi tenaga dosen untuk mencapai kompetensi 

yang disyaratkan. 
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BAB III 

ANALISIS SWOT DAN ISU STRATEGIS 

 

Gambaran tentang kondisi objektif program studi, baik internal maupun 

eksternal, maka dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :  

Analisis SWOT Bidang Visi Misi Tujuan dan Strategi. 

A. Kekuatan 

1. VMTS yang dimilki menghasilkan sarjana Sistem Informasi yang 

profesional dan berdaya saing dalam bidang Sistem Informasi; 

2. VMTS mempunyai nilai-nilai yang mengahsilkann sarjana Sistem 

Informasi yang mampu tanggap terhadap kemajuan IPTEK; 

3. Program Sistem Informasi STMIK Surya Intan Kotabumi terletak di 

wilayah yang strategis; 

4. Program Studi  memiliki legalitas; 

5. Struktur kurikulum terkait langsung dengan VMTS Program Studi 

untuk mampu memenuhi kebutuhan kompetensi yang diharapkan 

stakeholder;  

6. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan biaya yang kompetitif dan 

terjangkau. 

B. Kelemahan  

1. Nilai akreditasi Program Studi yang rendah dari BAN PT; 

2. Rendahnya dana bantuan pengelolaan pendidikan dari pihak eksternal; 

3. Rendahnya rmotivasi mahasiswa terhadap perkembangan IPTEK 

terutama bidang Sistem Informasi; 

4. Minimnya tenaga pengajar (dosen) yang memiliki keahlian spesifik di 

bidang Sistem Informasi; 

5. Minimnya peralatan praktikum yang mengikuti perkembangan IPTEK 

bidang SI; 

6. Beberapa mahasiswa masih menunda-nunda pembayaran 

pendidikannya 
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C. Peluang 

1. Semakin tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan bidang 

Sistem Informasi; 

2. Semakin tingginya akan kebutuhan tenaga kerja/ahli bidang Sistem 

Informasi seiring dengan pembangunan infrastruktur / prasarana 

pembangunan daerah di provinsi Lampung; 

3. Semakin banyaknya Bantuan Pengembangan pendidikan baik  dari 

Pemerintah maupun swasta; 

4. Semakin tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan 

tinggi; 

5. Semakin terbukanya peluang kerjasama pendidikan dengan instansi 

pemerintah maupun swasta. 

D. Ancaman  

1. Kurangnya persepsi masyarakat tentang status program studi Sistem 

Informasi; 

2. Meningkatnya biaya operasional pendidikan tingggi ; 

3. Meningkatnya persaingan dengan kompetitor lainya  

4. Adanya Pasar global melalui AFTA 2020; 

 

ANALISIS SWOT BIDANG TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN 

KERJASAMA 

A. Kekuatan 

1. Susunan struktur organisasi yang efisien dan efektif. 

2. Terjalin hubungan/suasana kerja yang harmonis. 

3. Lembaga telah memiliki job-description  dan job-spesification. 

4. Lembaga telah memiliki peraturan atau standar operasional prosedur (S 

O P). 

5. Lembaga memilki pola kepemimpinan dengan prinsip profesionalitas 

dan keteladanan; 

6. Lembaga memilki kebijakan yang disosilisasikan kepada segenap 

civitas akademika 
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7. Lembaga meliki program studi pelacakan secara rutin dan konsisten; 

8. Lembaga memilki beberapa dosen yang aktif dalam kegiatan lembaga 

profesional dan kemasyarakatan;  

9. Lembaga memilki kebijakan tentang keterlibatan civitas akademika dan 

stakeholder dalam rapat kerja penyusunan program kerjadan lain-lain;  

10. Lembaga memilki kebijakan kepada program studi untuk 

mengembangkan program studinya sesuai dengan kebutuhan; 

B. Kelemahan 

1. Masih belum optimalnya lembaga dalam memberikan pendekatan yang 

holistik terhadap suatu pekerjaan 

2. Program studi masih terakreditasi C dari BAN-PT  

3. Masih belum optimalnya lembaga dalam mensosialisasikan Informasi 

pendukung pengambilan keputusan; 

4. Masih belum optimalnya lembaga dalam mensosialisasikan rencana 

pengembangan agar diketahui oleh civitas akademika 

5. Masih rendahnya jumlah dosen tetap yang terlibat dalam kegiatan 

lembaga profesional dan kemasyarakatan pada tingkat nasional dan 

internasional; 

6. Masih belum optimalnya lembaga dalam memberikan dukungan 

terhadap kiprah dosen dalam kegiatan profesional dan kemasyarakatan 

dalam  skala nasional maupun internasional; 

7. Masih belum optimalnya lembaga dalam pelacakan lulusan; 

8. Masih belum optimalnya lembaga dalam keterlibatan alumni dalam 

memberikan orientasi kepada mahasiswa. 

C. Peluang 

1. Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi. 

2. Semakin banyaknya peluang dari lembaga pelatihan  keterampilan 

memberikan penawarannya.  

3. Semakin banyaknya teknologi informasi yang terus berkembang dan 

bidang Sistem Informasi yang lebih modern sehingga masyarakat dapat 

mengakses langsung ke sumbernya; 
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4. Semakin terbukanya akses informasi yang dapat diperoleh 

masyarakat/stakeholder; 

5. Semakin terbukanya kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan 

instansi dan perusahaan lain masih terbuka  lebar, dari instansi 

pemerintah maupun swasta. 

D. Ancaman 

1. Semakin tingginya tuntutan  masyarakat terhadap lulusan. 

2. Semakin tingginya tuntutan akan pelayanan yang baik dan cepat 

menjadi  oleh civitas akademika dan stakeholder 

3. Semakin tingginya program pengembangan yang diminta oleh 

pemerintah maupun swastat terutama oleh  L2DIKTI 

4. Semakin tingginya biaya akses teknologi informasi  ; 

5. Semakin tingginya kinerja pelaksanaan pendidikan program studi 

dapat diakses secara terbuka dalam website DIKTI. 

 

ANALISIS SWOT BIDANG INPUT MAHASISWA 

A. Kekuatan 

1. Lembaga memilki sistem rekruitmen mahasiswa baru (PMB) yang 

jelas dan transparan serta secara daring. 

2. Prodi Sistem Informasi STMIK Surya Intan memilki kebijakan 

penerimaan mahasiswa baru (PMB) tanpa tes dan beasiswa 

diperuntukan bagi calon mahasiswa yang berprestasi dan kurang 

mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Prodi Sistem Informasi STMIK Surya Intan memiliki layanan 

kegiatan mahasiswa (unit kegiatan mahasiswa / UKM) yang 

mendukung terbentuknya mahasiswa yang unggul dan berprestasi 

tingkat wilayah, nasional dan internasional. 

4. Mahasiswa Prodi Sistem Informasi STMIK Surya Intan didorong 

untuk senantiasa berperan aktif dalam berbagai kegiatan akademik 

dan non akademik tingkat wilayah, nasional dan internasional.. 

5. Prodi Sistem Informasi telah memiliki peraturan atau Pedoman 

Kemahasiswaan, Peraturan Disiplin Mahasiswa, Pedoman Beasiswa. 
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6. Prodi Sistem Informasi STMIK Surya Intan telah memilki organisasi 

kemahasiswaan tingkat sekolah tinggi dan program studi  yang 

didukung dengan fasilitas yang memadai. 

7. Rata-rata IPK lulusan yang stabil dan cenderung meningkat; 

8. Rata-rata lama studi (8 semester) atau lulus tepat waktu; 

9. Sebagian besar lulusan Prodi Sistem Informasi STMIK Surya Intan 

telah bekerja diinstansi Pemerintah maupun swasta 

B. Kelemahan 

1. Belum optimalnya kegiatan soft skill mahasiswa. 

2. Belum optimalnya kegiatan Sistem pelacakan lulusan   

3. Belum optimalnya kegiatan Umpan balik mengenai kompetensi 

lulusan dengan pengguna lulusan atau dilaksanakan secara 

konvensional; 

4. Program studi rendah terakreditasi dari BAN-PT;  

C. Peluang 

1. Prodi Sistem Informasi STMIK Surya Intan menyediakan program 

beasiswa pendidikan 

2. Animo masayarakt untuk kuliah Minat calon mahasiswa cukup 

tinggi 

3. Pesatnya perkembangan IPTEK khususnya bidang sistem infromasi 

4. Terbukanya peluang kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi 

lainnya dalam dan luar negeri 

D. Ancaman 

1.  Semakin tingginya nilai akreditasi dalam persyaratan melamar kerja 

2. Semaik tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi 

3. Semakin ketatnya persaingan diera globaliasi lapangan kerja; 

4. Semakin kompleksnya kompetensi lulusanan dibutuhkan didunia kerja 

 

ANALISIS SWOT BIDANG SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) 

A. Kekuatan 

1. Semakin baiknya rasio jumlah dosen dengan mahasiswa 
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2. Kualifikasi dosen yang berijasah minimal magister dan sesuai bidang 

ilmu Sistem Informasi 

3. Perekutan dosen sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya  

4. Keterampilan dan kompetensi tenaga adminstrasi yang handal 

5. Lembaga telah mempunyai  pedoman kerja adminstrasi  

6. Motivasi belajar dosen dan tenaga kependidikan yang tinggi 

7. Lembaga memilki pedoman pengembangan yang konsisten dan 

bermutu 

B. Kelemahan 

1. Rendahnya jumlah dosen yang mempunyai jenjang akademik (JA) 

2. Masih terbatasnya bantuan dana untuk studi lanjut dari institusi  

3. Jumlah tenaga ahli/pakar yang rendah dimilki oleh lembaga 

4. Belum konsistenya program pembinaan karier tenaga kependidikan 

C. Peluang 

1. Semakin banyaknya  program beasiswa studi lanjut S.2 dan S3 dari 

Pemerintah maupun swasta. 

2. Semakin banyaknya program workshop/pelatihan dari Pemerintah 

maupun swasta 

3. Semakin banyaknya penawaran jasa pelatihan kursus dan 

pengembangan staf 

4.  Semakin luasnya otonomi dalam pengembangan pendidikan. 

 D. Ancaman 

1. Semakin besarnya biaya studi lanjut. 

2. Adanya peraturan dalambentuk UU No. 19 tahun 2005 tentang SNP  

3.  Adanya tuntutan kualitas pelayanan pendidikan semakin tinggi. 

 

ANALISIS SWOT BIDANG KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA 

A. Kekuatan  

1. Lembaga memilki pengelolaan keuangan yang jelas dan transparan 

2. Lembaga memilki kerjasama pendanaan dari pihak luar baik dari 

Pemerintah maupun dari lembaga lainnya. 
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3. Lembaga memilki sistem pengelolaan dan akuntabilitas  penggunaan 

dana sesuai dengan mekanisme  yang ditetapkan disertai laporan secara 

berkala. 

4. Lembaga memilki sarana dan praarana milik sendiri 

5. Lembaga memilki saran dan prasarana yang memadai 

6. Lembaga memilki kerjasama dalam pengembangan sarana dan 

prasarana 

B. Kelemahan  

1. Sebagain besar Sumber dana terbesar berasal mahasiswa 

2. Beberapa saran dan prasarana yang rusak/hilang 

3. Sulitnya mendapatkan sumber dana dari luar institusi  

4. Belum optimalnya lembaga dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

5. Masih adanya kebijakan yayasan yang merugikan lembaga 

C. Peluang   

1. Terbuka peluang mendapatkan hibah bantuan dari pemerintah maupun 

swasta  

2. Tingkat kepercayaan stakeholder cukup tinggi 

3. Semakin banyaknya pemanfaatan jasa konsultan Sistem Informasi  

4. Semakin cepatnya informasi sumber pendanaan hibah melalui  

teknologi informasi  

5. Meningkatnya minat Masyarakat melanjutkan pendidikan  tinggi  

D. Ancaman  

1. Semakin meningkatnya biaya opersional pendidikan  

2. Masih rendahnya kemampuan ekonomi Masyarakat .untuk membiayai 

pendidikan  

3. Adanya tindakan atau paham liberalisasi diidang pendidikan  

4. Meningkatnya biaya investasi dan pengembangan  

5. Adanya kompetitor dalam mendapatkan dana hibah dari pemerintah 

maupun lembaga lainnya 

 

ANALISIS SWOT BIDANG PENDIDIKAN 

A. Kekuatan 
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1. Semakin jelasnya interaksi setiap mata kuliah  

2. Lembaga memilki Struktur dan isi kurikulum sesuai SK MENDIKNAS 

No.232/U/2000 dan UU No. 045/U/2000 

3. Pembekalan terhadap lulusan tentang etika ilmiah/ profesional  

4. Memilki matakuliah khusus (konsentrasi) yang menjadi unggulan  

5. Memilki saran dan prasarana pembelajaran yang memadai 

6. Setiap matakuliah telah memilki SAP/silabus 

7. Adanya program peninjauan kurikulmu minimal 5 tahun sekali 

8. Suasana akademik yang kondusif  

9. Lembaga memilki pedoman dalam kegiatan pembelajaran 

B. Kelemahan 

1. Sebian besar mahasiswa belajar secara pasif 

2. Sebagian besar dosen masih berperan sebagai pengajar  bukan  sebagai 

fasilitator.  

3. Proses atau Metode pembelajaran terkesan sama  pada sebagian besar 

mata kuliah.  

4. Tingkat pemahaman atau kesamaan persepsi mahasiswa terhadap mata 

kuliah relatif lemah. 

5. Masih adanya dosen yang otoriter 

6. Masih adanya proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan pedoman / 

SOP 

C. Peluang 

1. Semakin meningkat minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan 

tinggi (SI)  

2. Terus berkembangnya media untuk melakukan hubungan jaringan jarak 

jauh  

3. Adanya kebijakan Otonomi Daerah 

4. Semakin besarnya respon stakeholders akan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia. 

5. Semakin seringnya tidakan sosialisasi kurikulum berbasis kompetensi  

dilakukan Dikti (melalui L2DIKTI) 

D. Ancaman 
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1. Terjadnya prsoes perubahan model  pembelajan  Teacher Centered 

learning  menjadi Student Centered Learning 

2. Semakin sulitnya kompetensi lulusan oleh stakeholders  

3. Perkembangan IPTEK khususnya SI yang cepat 

4. Terjadnya plobalisasi pasar tenaga kerja 

5. Pengaruh budanya luar yang negatif 

 

ANALISIS SWOT BIDANG PENELITIAN 

A. Kekuatan  

1. Adanya  Kerja sama  kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam 

kegiatan  penelitian 

2. Lembaga memilki pedoman dalam pelaksanaan penelitian 

3. Lembaga memilki sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam 

kegiatan penelitian 

4. Lembaga memberikan bantuan dana dalam kegiatan penelitian 

5. Seluruh dosen sudah berpendidikan magister (S2) 

B. Kelemahan 

1. Terbatasnya  alokasi dana penelitian   

2. Belum mempunyai jurnal ilmiah 

3. Belum optimalnya animo dosen dalam melakukan penelitian 

4. Sulitnya publikasi pada jurnal nasional terkreditasi maupun 

internasional. 

5. Masih rendahnya kemampuan dosen dalam penelitian yang berkualitas 

6. Tingginya kebutuhan dana penelitian 

7. Biaya operasional tinggi 

8. Kemampuan dosen yang lemah dalam publikasi ilmiah 

C. Peluang 

1. Adanya lembaga baik pemerintah maupun swasta yang 

menyelenggarakan proyek pendampingan yang melibatkan perguruan 

tinggi. 

2. Adanya kebijakan otonomi daerah memungkinkan program studi 

bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk kegiatan penelitian 
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3. Semakain banyaknya minat Insatansi/Lembaga diluar perguruan tinggi  

untuk melakukan kerjasama di bidang penelitaian  

4. Adanya informasi dana hibah  penelitian semakin banyak 

5. Tersedianya dana hibah penelitian tersedia dari pemerintah maupun 

swasta 

D. Ancaman 

1. Banyak kompetitor dari perguruan tinggi lain dalam kompetisi hibah 

penelitian baik dari pemerintah maupun swasta 

2. Ketatnya persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dijurnal ilmiah 

nasional terkreditasi maupun internasional 

3. Plagiasi penelitian 

 

ANALISIS SWOT BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

A. Kekuatan 

1. Lembaga telah memilki rujukan/pedoman PkM  

2. Dukungan lembaga dalam penyedian fasilitas, SDM  dan lain-lain 

untuk kegiatan PkM. 

3. Lembaga memfasilitasi dalam ketersediaan sumber dana PkM. 

4. Lembaga menjalin kerjasama dengan eksternal dalam kegiatan PkM 

B. Kelemahan 

1. Tingkat kesulitan yang tinggi  untuk mendapatkan hibah kompetisi 

PkM baik dari pemerintah maupun swasta. 

2. Tingkat kesulitan yang tinggi  untuk publikasi hasil PkM yang 

terpublikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional 

3. Tingkat kesulitan yang tinggi  untuk mengikuti pelatihan PkM. 

C. Peluang 

1. Semakin banyaknya kesempatan untuk meningkatkan wawasan PkM 

dalam bentuk seminar, konferensi dan workshop  

2. Terbuka luasnya kesempatan memperoleh hibah dana PkM dari 

eksternal 

3. Semakin banyaknya permintaan akan kegiatan PkM dari pemerintah 

dan instansi swasta di wilayah sekitar 
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4. Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun instansi lainnya. 

 

 

D. Ancaman 

1. Tingkat kesulitan yang semakin tinggi untuk mendapatkan  hibah PkM 

dari pihak eksternal 

2. Semakin banyaknya perguruan tinggi lain dalam kompetisi hibah PkM 

3. Plagiasii PkM 

 

ANALISIS SWOT BIDANG LUARAN INSTITUSI (LULUSAN, HASIL 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DAN HASIL 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 

A. Kekuatan  

1. Iuaran lembaga rata-rata bernilai baik. 

2. Lembaga memiliki ikatan alumni  

3. Lembaga mempunyai program yang menyalurkan lulusan memperoleh 

pekerjaan. 

4. Lembaga memberikan dana pengembangan dalam meningkatkan mutu 

luaran institusi  

5. Lembaga  mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan PkM dan 

penelitian. 

6. Dosen berpendidikan magister 

7. Lembaga menjalin kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

B. Kelemahan 

1. Belum optimalnya kegiatan  kemahasiswaan 

2. Belum optimalnya pembinaan mahasiswa untuk berprestasi akademik dan 

nono akademik 

3. Masih rendahnya mahasiswa untuk mengikuti seminar/workshop 

4. Terbatasnya sarana dan prasarana yangdimilki oleh lemabaga khususnya 

peralatan praktikum 

5. Mahalnya peralatan praktikum baik software dan hardware. 

C. Peluang 
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1. Lembaga mempunyai program tracer study 

2. Adanya kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

3. Adanya program pelatihan/workshop peningkatan kompetensi 

4. Adanya dana hibah kemahasiswaan 

5. Dukungan penuh lembagadalam peningkatan luaran tridharma  

6. Semakin banyaknya lapangan pekerjaan 

7. Semakin banyaknya pelatihan/workshop/sejenisnya dalam upaya 

peningkatan luaran trhidahma oleh lemabaga pemerintah maupun 

swasta 

D. Ancaman 

1. Adanya kompetitor perguruan tinggi lainnya 

2. Ditunututnya mahasiswa untuk menguasai bahasa asing 

3. Adanya perkembangan IPTEK yang berdampak negatif. 

4. Semakin banyaknya  lulusan dan perguruan tinggi lainnya yang bersaing 

dalam memperoleh pekerjaan.  

5. Adanya plagiasi hasil luaran tri dharma 

 

B.  STRATEGI PENGEMBANGAN 

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI  

Rencana perbaikan dan pengembangan dalam terwujudnya VMTS diantaranya 

adalah : 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Mengajukan Borang Akreditasi kepada BAN-PT 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya    dengan melakukan 

perekrutan SDM, pelatihan SDM, kerjasama, kemitraan, workshop, seminar, 

hibah dan lain-lain. 

Mengoptimalkan sosialisasi VMTS kepada civitas akademika dan 

stakeholder. 

Menjalin kerjasama untuk memperoleh hibah dana maupun sarana dan 

prasarana dari pihak eksternal. 

Meningkatkan pengawasan program kerja. 

 

2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA 
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Rencana perbaikan dan pengembangan diantaranya : 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

Meningkatkan sosialisasi dokumen pedoman dan peraturan yang menunjang 

dalam tata pamong, tata kelola dan kerjasama. 

Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan maupun kegiatan sejenisnya 

mengenai tugas pokok dan fungsi setiap personil yang berada pada struktur 

organisasi. 

Berperan aktif dalam mencari keikutsertaan dalam pelatihan, workshop dan 

kegiatan sejenisnya mengenai tata pamong, tata kelola dan kerjasama dari 

lembaga eksternal khususnya L2DIKTI. 

Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kefektifan, manfaat dan 

keberlanjutan kerjasama dengan lembaga eksternal. 

 

3. MAHASISWA 

Rencana perbaikan dan pengembangannya adalah : 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Lembaga berupaya untuk mencari donatur untuk melengkapi dan 

memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak/belum ada selain dari dana 

internal. 

Lembaga berupaya untuk meningkatkan peran aktif lembaga dalam 

mendukung kegiatan kemahasiswaan baik untuk kegiatan wilayah, regional, 

nasional dan internasional. 

Lembaga berupaya untuk mencari donatur dalam menyediakan sumber daya 

dalam kegiatan kemahasiswaan baik dana, sarana dan prasarana dan lain-lain 

selain dari internal. 

Lembaga berupaya untuk mensosialisasikan dan menerapkan kepada seluruh 

unit kerja untuk dapat memahami dan menjalankan ketentuan pada Buku 

Akademik, SOP kemahasiswaan, panduan penerimaan mahasiswa baru, SOP 

beasiswa, organisasi kemahasiswaan, Kode Etik Mahasiswa, Unit Kegiatan 

Mahasiswa. 

Lembaga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal 

khususnya L2DIKTI memberikan pelatihan dan kegiatan sejenisnya 

mengenai kemahasiswaan. 

Lembaga berupaya untuk mencari dan mendapat donatur/lembaga pemberi 
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 beasiswa kepada mahasiswa. 

 

 

4. SUMBER DAYA MANUSIA 

Rencana pebaikan dan pengembangannya adalah : 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

Lembaga secara intens untuk mensosialisasikan untuk meningkatkan 

pemahaman akan fungsi dan manfaat dari pedoman/pedoman/SOP. Etika 

Dosen, Etika Tenaga Kependidikan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

(SDM), Monitoring dan Evaluasi SDM, Kinerja Dosen dan Tenaga 

Kependidikan, Hibah/Beasiswa untuk pengembangan Dosen/Tenaga 

Kependidikan, STATUTA dan lain-lain yang menunjang dalam Sumber 

Daya Manusia (SDM). Upayanya seperti mengadakan Seminar, Workshop, 

Rapat dan lain-lain. 

Meningkatkan komunikasi kepada pihak eksternal seperti L2DIKTI dalam 

kegiatan peningkatan  Sumber Daya Manusia (SDM) Prodi Sistem Informasi 

STMIK Surya Intan. Diantaranya adalah: pelatihan kompetensi dosen/tenaga 

kependidikan, pelatihan SPMI, Pelatihan JA, Pelatiahan jurnal ilmiah dan 

lain-lain. 

Meningkatkan peran dan manfaat serta  kesinambungan kerjasama dengan 

lembaga Eksternal. Diantaranya adalah melibatkan stakeholder dalam 

kegiatan seminar, wisuda, kunjungan ilmiah dan lain-lain 

Melakukan pembelian dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana 

penunjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum lengkap dan rusak. 

Diantaranya dengan mengikuti hibah sara dan prasarana PEMDA dan lain-

lain. 

Meningkatkan prosentase dalam alokasi sumber daya dalam pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) baik dana, sarana dan prasarana dan lain-lain 

yang belum mencukupi. 

Memfasilitasi dosen dalam kenaikan jenjang akademik (JA). 

Lembaga meningkatkan alokasi beasiswa internal dan menjalin kerjasama 

dengan pihak eksternal untuk menjadi donatur beasiswa pendidikan bagi 

dosen maupun tenaga kependidikan. 
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5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA 

Rencana perbaikan dan pengembangannya adalah : 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Memperluas kerjasama dalam upaya meningkatkan sumber dana eksternal, 

kelengkapan sarana dan prasarana  

Memberikan dukungan dengan memfasilitasi SDM dalam meningkatkan 

kompetensi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.  

Secara berkala melakukan sosialisasi, pengarahan dan pembinaan 

pemahaman SDM terhadap peraturan dan SOP pengelolaan Keuangan,  

Sarana dan Prasarana. 

Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasaran yang belum lengkap dan 

rusak. 

Meningkatkan alokasi sumber daya dalam peningkatan jumlah sumber 

dana, sarana dan prasarana 

 

6. PENDIDIKAN 

Rencana perbaikan dan pengembangannya adalah : 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang belum lengkap dan 

rusak. 

Meningkatkan alokasi sumber daya dalam peningkatan pendidikan. 

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pendidikan. 

Memfasilitasi SDM dalam upaya meningkatkan kompetensi pengelolaan 

pendidikan. 

Secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengarahan dan 

pembinaan terhadap peraturan dan SOP mengenai pendidikan. 

Merekrut dosen dengan kualifiaksi S3 

Memfasilitasi dan mendukung dosen dalam kenaikan JA 
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7. PENELITIAN 

Rencana perbaikan dan pengembangannya adalah : 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

Meningkatkan peran aktif lembaga dalam mendukung kegiatan pengelolaan 

kegiatan penelitian. 

Meningkatkan alokasi sumber daya pengelolaan kegiatan penelitian. 

Meningkatkan peran aktif lembaga untuk ikut serta kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh pihak eksternal khususnya L2DIKTI dalam memberikan 

pelatihan/hibah dan kegiatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam hal 

kegiatan penelitian. 

Secara berkala melakukan sosialisasi, pengarahan dan pembinaan 

pemahaman terhadap SOP dan peraturan Program Kerja Penelitian, 

Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Blueprint Sarana dan 

Prasarana, Blueprint Sistem Informasi, Sistem Informasi, Pengelolaan 

Penelitian, Rencana Induk Penelitian (RIP), Agenda Penelitian, Monev 

Penelitian, Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM), Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana, STATUTA dan lain-lain 

yang menunjang dalam kegiatan penelitian. 

Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pengelolaan 

kegiatan penelitian yang rusak atau belum lengkap. 

Tersedianya pelatihan tentang kegiatan penelitian. 

Sarana dan prasarana milik sendiri. 

Memberikan reward terhadap dosen maupun mahasiswa yang berprestasi 

dalam kegiatan penelitian. 

 

8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Rencana perbaikan dan pengembangannya adalah 
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1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

9. 

Meningkatkan peran aktif lembaga untuk ikut serta kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PkM) uang dilakukan oleh pihak eksternal khususnya 

L2DIKTI dalam memberikan pelatihan/hibah dan kegiatan sejenisnya 

mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

Telah menjalin kegiatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam hal 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

Tersedianya pelatihantentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

(PkM). 

Sarana dan prasarana milik sendiri. 

Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM. 

Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pengelolaan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang rusak atau belum 

lengkap. 

Meningkatkan peran aktif lembaga dalam mendukung kegiatan pengelolaan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

Meningkatkan alokasi sumber daya pengelolaan kegiatan (PkM). 

Memberikan reward terhadap dosen maupun mahasiswa yang berprestasi 

dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

 

9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 

Rencana perbaikan dan pengembangannya adalah : 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan luaran dan capaian 

Tridharma. 

Secara berkala melakukan sosialisasi, pengarahan dan pembinaan 

pemahaman SDM terhadap peraturan dan SOP luaran dan capaian 

Tridharma. 

Memberikan reward bagi dosen dan mahasiswa yang berprestasi 

Membantu dosen dan mahasiswa dalam pengajuan HAKI. 
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BAB IV 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

A. Visi 

“Pada Tahun 2020 menjadi Program Studi Sistem Informasi yang Unggul 

menghasilkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas 

tinggi yang mampu membangun Sistem Informasi Komputer yang berbasis 

Client Server di tingkat Provinsi Lampung” 

B. Misi 

Program Studi Sistem Informasi STMIK Surya Intan Kotabumi dalam 

mewujudkan Visi di atas, mempunyai Misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas berbasiskan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

2. Menyelenggarakan kajian dan kegiatan penelitian yang relevan dibidang 

Sistem Informasi. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang inovatif 

dalam bidang Sistem Informasi yang berguna bagi masyarakat, dunia 

usaha dan industri informasi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. 

4. Menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi berbasis link and match 

baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

C. Tujuan 

Program Studi Sistem Informasi STMIK Surya Intan Kotabumi memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing dalam bidang 

Sistem Informasi. 

2. Menghasilkan penelitian yang mendukung terhadap pengembangan bidang 

Sistem Informasi. 



24 

 

3. Menghasilkan kerja sama baik dalam dan luar negeri. 
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Tabel 1. Sasaran dan Tahapan Pencapaian 

Sasaran Mutu 
Tahap Pencapaian 

Indikator Pencapaian Strategi Pencapaian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Sistem penjaminan mutu internal 100% 100% 100% 100% 100% Tersedia pedoman penjaminan 

mutu internal 

Menjalankan kebijakan SPMI 

bekerjasama dengan Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Layanan dan mutu akademik 100% 100% 100% 100% 100% Berjalannya kegiatan sesuai 

dengan pedoman atau panduan 

mengenai layanan dan mutu 

akademik 

Menjalankan kebijakan SPMI 

bekerjasama dengan  Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Mengadakan pedoman atau 

panduan mengenai layanan dan 

mutu akademik. 

Layanan dan mutu kemahasiswaan 100% 100% 100% 100% 100% Berjalannya kegiatan sesuai 

dengan pedoman atau panduan 

mengenai layanan dan mutu 

kemahasiswaan 

Menjalankan kebijakan SPMI 

bekerjasama dengan  Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Mengadakan  pedoman atau 

panduan mengenai  layanan 

dan mutu kemahasiswaan 

Layanan dan mutu umum/ 

perlengkapan 

100% 100% 100% 100% 100% Berjalannya kegiatan sesuai 

dengan pedoman atau panduan 

mengenai layanan dan  mutu 

umum/ perlengkapan 

Menjalankan kebijakan SPMI 

bekerjasama dengan  Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Mengadakan  pedoman atau 

panduan mengenai  layanan 

dan  mutu umum/ 

perlengkapan 

Prosedur Kerja (SOP) 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya  Prosedur Kerja Menjalankan kebijakan SPMI 
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(SOP) tentang akademik dan 

non akademik 

bekerjasama dengan  Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Mengadakan   Prosedur Kerja 

(SOP) seperti: kurikulum,  

proses pendidikan dan 

pengajaran, penerimaan 

mahasiswa baru, pelaksanaan 

bimbingan akademik, 

kualifikasi akademik dosen, 

kualifikasi lulusan, penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat, pembiayaan 

pengelolaan pendidikan,  

kinerja dosen, laboratorium, 

perpustakaan, buku ajar, 

kepuasan mahasiswa, 

monitoring perkuliahan, 

penelusuran alumni, 

penempatan magang, PKL atau 

magang, sucurity, perencanaan 

dan pengembangan kurikulum, 

ujian, wisuda, 

yudisium,beasiswa, sarana dan 

prasarana, dll 

Pelaksanaan SOP 100% 100% 100% 100% 100% Berjalannya kegiatan sesuai 

dengan   Prosedur Kerja 

(SOP) 

Menjalankan kebijakan SPMI 

bekerjasama dengan  Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Mengadakan   Prosedur Kerja 
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(SOP) seperti: kurikulum,  

proses pendidikan dan 

pengajaran, penerimaan 

mahasiswa baru, pelaksanaan 

bimbingan akademik, 

kualifikasi akademik dosen, 

kualifikasi lulusan, penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat, pembiayaan 

pengelolaan pendidikan,  

kinerja dosen, laboratorium, 

perpustakaan, buku ajar, 

kepuasan mahasiswa, 

monitoring perkuliahan, 

penelusuran alumni, 

penempatan magang, PKL atau 

magang, sucurity, perencanaan 

dan pengembangan kurikulum, 

ujian, wisuda, 

yudisium,beasiswa, sarana dan 

prasarana, dll 

Audit internal 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya kegiatan audit 

internal setiap semester 

Menjalankan kebijakan SPMI 

bekerjasama dengan  Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM)untuk 

melakukan audit internal 

Akreditasi BAN-PT.  C C B B B Terkareditasi B oleh BAN-PT Mengikuti bimbingan teknis 

akreditasi BAN-PT. 

Mengumpulkan dan 
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melengkapi dokumen 

akreditasi. Bekerjasama dengan  

Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM)peningkatan akreditasi. 

dll 

Sarana dan Prasarana 

Jumlah Ruang kelas 12 12 12 12 12 Tersedianya ruang kelas 

belajar yang representattif 

Ruangan yang nyaman dan 

dilengkapi ruang kelas dengan 

berbagai perlengkapan seperti: 

kursi meja yang nyaman, lcd, 

ac, jaringan internet, dll  

Ruang Ketua Program Studi 1 1 1 1 1 Tersedianya ruang kaprodi 

yang representattif 

Ruangan yang nyaman dan 

dilengkapi  ruang prodi  

dengan berbagai perlengkapan 

seperti: kursi meja yang 

nyaman, lemari, ac, jaringan 

internet, dll 

Ruang Dosen 2 2 2 2 2 Tersedianya ruang dosen  

yang representattif 

Ruangan yang nyaman dan 

dilengkapi  ruang dosen 

dengan berbagai perlengkapan 

seperti: kursi meja yang 

nyaman, lemari, ac, jaringan 

internet, sekat, dll 

Perpustakaan 1 1 1 1 1 Tersedianya ruang 

perpustakaan  yang 

representattif 

Ruangan yang nyaman dan 

dilengkapi  ruang perpustakaan 

dengan berbagai perlengkapan 

seperti: kursi meja yang 

nyaman, lemari, ac, jaringan 
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internet, dll 

Buku Teks 200 250 250 275 300 Tersedianya buku teks yang 

baik dan lengkap sesuai 

dengan keilmuan serta terbaru 

Melengkapi koleksi buku teks 

dengan berbagai cara: 

pembelian, hibah, kerjasama 

dan lain-lain. 

Jurnal ilmiah  4 4 5 5 6 Tersedianya jurnal ilmiah 

nasional, nasional terakreditasi 

dan jurnal internasional 

Melengkapi koleksi jurnal 

ilmiah dengan berbagai cara:  

pembelian, hibah, langganan, 

kerjasama dan lain-lain. 

Prosiding 6 6 10 10 14 Tersedianya prosiding baik 

nasional maupun internasional 

Melengkapi koleksi prosiding 

dengan berbagai cara:  

pembelian, hibah, langganan, 

kerjasama dan lain-lain. 

Skripsi 126 130 336 340 480 Tersedianya skripsi 

mahasiswa baik dari prodi 

sendiri maupun prodi lainnya 

Melengkapi koleksi  skripsi  

dengan berbagai cara:  

pembelian, hibah, kerjasama 

dan lain-lain. 

Jumlah LCD projector 10 10 12 12 16 Tersedianya lcd dengan 

kondisi baik disetiap ruang 

kelas 

Melengkapi peralatan lcd 

dalam kondisi baik dietiap 

ruang dan melakukan 

perbaikan jika lcd rusak. 

Jaringan koneksi Internet (Wi-Fi) 10  

MbPs 

10 

MbP

s 

10 

MbP

s 

10 

MbP

s 

10 

MbPs 

Tersedianya jaringan Wifi 

yang luas dan akses yang 

cepat 

Memasang hotspot diberbagi 

titik strategis untuk 

pemasangan jaringan wifi 

PC computer 30 30 40 40 50 Tersedianya PC yang sesuai 

standar 

Melengkapi peralatan PC 

dalam kondisi baik ruang dan 

melakukan perbaikan jika 

rusak. 
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Laboratorium komputer 100% 100% 100% 100% 100% Tersedia lab komputer yang 

mempunyai standar 

Peralatan laboratorium yang 

lengkap  

Laboratorium prodi 100% 100% 100% 100% 100% Tersedia lab prodi yang 

mempunyai standar 

Peralatan laboratorium yang 

lengkap  

Pendidikan dan Pengajaran 

Kurikulum 100% 100% 100% 100% 100% Kurikulum yang sesuai 

dengan standar nasional 

Peninjauan kurikulum. 

Workshop kurikulum. 

Silabus dan SAP 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya SAP dan silabus 

setiap mata kuliah 

Mewajibkan dosen pengampu 

mata kuliah membuat SAP dan 

silabus. 

Workshop SAP dan silabus 

Mahasiswa baru 40 40 80 80 120 Jumlah mahasiswa baru yang 

meningkat setiap ajaran baru 

Melakukan promosi secara 

langsung maupun tidak 

langsung. Melakukan 

kerjasama dengan sekolah 

maupun instansi. Menyediakan 

beasiswa baik dari internal 

maupun eksternal, dll 

Suasana pembelajaran 100% 100% 100% 100% 100% Terciptanya suasana akademik 

yang kondusif, nyaman dan 

bermutu 

Mengadakan kegiatan seminar, 

workshop, pelatihan. 

Melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan kepanitian kampus. 

Tersedianya keamanan yang 

baik. 

Organisasi kemahasiswaan 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya organisasi 

kemahasiswaan. 

Membentuk organisasi 

kemahasiswaan. Prodi 

mendukung kegiatan organisasi 

mahasiswa. Mewajibkan 
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mahasiswa mengikuti 

organisasi kemahasiswaan 

Prestasi akademik 100% 100% 100% 100% 100% Adanya mahasiswa yang 

memperoleh prestasi 

akademik baik lokal, regional, 

nasional dan internasional 

Memberikan pelatihan dan 

dukungan jika ada lomba 

akademik. Mengikutsertakan 

dalam lomba akademik. 

Memberikan reward atau 

apresiasi jika mahasiswa 

berprestasi akademik 

Prestasi non akademik 100% 100% 100% 100% 100% Adanya mahasiswa yang 

memperoleh prestasi nono 

baik lokal, regional, nasional 

dan internasional 

Memberikan pelatihan dan 

dukungan jika ada lomba non 

akademik. Mengikutsertakan 

dalam lomba non akademik. 

Memberikan reward atau 

apresiasi jika mahasiswa 

berprestasi non akademik 

IPK rata-rata lulusan ≥ 3,10 ≥ 3,10 ≥ 3,20 ≥ 3,20 ≥ 3,25 IPK rata-rata lulusan tinggi (≥ 

3,00) 

Meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Memberikan 

layanan akademik secara 

intensif. Mengoptimalkan 

peran pembimbing akademik 

(PA). Memberikan motivasi 

akademik melalui kegiatan 

perkuliahan. dll 

Kompetensi lulusan 80% 80% 80% 80% 80% Lulusan memilki kompetensi 

sesuai bidangnya 

Meningkatkan kualitas 

pembelajaran.Memberikan 

pelatihan, workshop, seminar. 

Melakukan uji komptensi. dll 
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Masa studi 4 th 4 th 4 th 4 th 4 th Mahasiswa meyelesaikan 

studinya rata-ra 4 tahun 

Memberikan layanan 

bimbingan proposal dan skripsi 

yang intensif untuk 

memperlancar mahasiswa 

dalam menyelesaikan studinya 

dengan tepat waktu dan 

berkualitas tinggi.Memberikan 

motivasi. Memberikan layanan 

bimbingan di luar jam kuliah. 

Menjadwalkan layanan 

bimbingan akademik secara 

intensif.Mengadakan 

monitoring bimbingansecara 

teratur 

Lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan  

3, 6 

bulan 

3, 6 

bulan 

3, 4 

bula

n 

3, 4 

bula

n 

3, 2 

bulan 

Lulusan mendapatkan 

pekerjaan pertama rata-rata 3, 

5 bulan 

Mengadakan jalinan kerjasama 

dengan pihak stakeholders 

danalumniuntuk menyalurkan 

lulusan.Mengadakan 

bimbingan karir. Mengadakan 

kegiatan magang. Mengadakan 

pelatihan-pelatihan keahlian. 

Melaksanakan kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan 

di wilayah Tangerang dan 

sekitarnya.Melaksanakan 

promosi/menawarkan lulusan 

kepada 

stakeholders.Memberikan 
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pelatihan dan workshop. dll 

Serapan lulusan 75% 80% 80% 85% 85% Tingkat keterserapan lulusan 

terhadap dunia kerja minimal 

75% dan setiap tahunnya 

meningkat 

Melakukan kerjasama dengan 

stakeholders dan alumni untuk 

menyalurkan 

lulusan.Membantu dalam 

penyebaran informasi kerja 

secara teratur. Melakukan 

bimbingan insentif. Penyebaran 

informasi lowongan pekerjaan 

melalui sarana media informasi 

kampus dan media 

sosial.Memberikan pelatihan 

dan workshop.  dll 

Bidang pekerjaan 75% 80% 80% 85% 85% Tingkat kesesuaian bidang 

pekerjaan lulusan terhadap 

dunia kerja minimal 75% dan 

setiap tahunnya meningkat 

Penguatan jaringan kerjasama 

dengan alumni untuk 

menyalurkan 

lulusan.Penyebaran informasi 

lowongan pekerjaan yang 

sesuai. Memberikan pelatihan 

dan workshop. 

Ikatan alumni 60% 60% 60% 60% 60% Adanya ikatan alumni sebagai 

wadah komunikasi antara 

lulusan dengan institusi 

Membentuk organisasi ikatan 

alumni. Mendukung kegiatan 

alumni. Melibatkan alumni 

dalam kegiatan kampus, dll 

Kerjasama 

mitra kerjasama dalam negeri 10 10 10 15 15 Adanya jalinan kerjasama 

(MoU) dengan instansi dalam 

negeri 

Melakukan kerjasam dengan 

instansi/lembaga dalam negeri. 

Bentuk kerjasama yang 
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ditawarkan: tridharma 

perguruan tinggi, pemagangan, 

studi lanjut, seminar alih 

teknologi, dll 

mitra kerjasama dalam negeri 1 2 3 3 3 Adanya jalinan kerjasama 

(MoU) dengan instansi luar 

negeri 

Melakukan kerjasam dengan 

instansi/lembaga luar negeri. 

Bentuk kerjasama yang 

ditawarkan: tridharma 

perguruan tinggi, pemagangan, 

studi lanjut, alih teknologi, dll 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dosen pendidikan terakhir S2 80% 100% 100% 100% 100% Seluruh dosen minimal 

berijasah S2 

Memiliki keahlian/kepakaran 

sesuai prodi 

Melakukan perekutan dosen 

minimal berijasah S2 dan linier 

dengan prodi. 

Mewajibakan studi lanjut bagi 

dosen yang masih S1. 

Dosen yg pendidikan terakhir  S3 10% 10% 10% 20% 20% Adanya dosen yang sedang 

atau sudah studi S3 

 

Mengutamakan perekutan dosen 

bergelar S3 dan linier dengan 

prodi. 

Mewajibkan studi lanjut bagi 

dosen untuk studi S3. 

Memberikan bantuan atau hibah 

studi lanjut S3. 

 

Dosen dengan jabatan  fungsional 

akademik terakhir asisten ahli 

10% 10% 20% 40% 50% Dosen sudah mempunyai JA 

Asisten Ahli (AA) 

 

Mewajibakan dosen untuk 

mengajukan proses JA. 

Mengakomodir dosen dalam 

mengajukan proses JA. 
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Memberikan/mengikutsertakan 

dosen pelatihan tentang JA. 

Dosen dengan jabatan fungsional 

akademik  terakhir Lektor 

- - - 10% 20% Dosen sudah mempunyai JA 

Lektor 

 

Mewajibakan dosen untuk 

mengajukan proses JA. 

Mengakomodir dosen dalam 

mengajukan proses JA. 

Memberikan/mengikutsertakan 

dosen pelatihan tentang JA. 

Dosen dengan jabatan  fungsional 

akademik  terakhir Lektor Kepala 

- - - - 10% Dosen sudah mempunyai JA 

Lektor Kepala 

 

Mewajibakan dosen untuk 

mengajukan proses JA. 

Mengakomodir dosen dalam 

mengajukan proses JA. 

Memberikan/mengikutsertakan 

dosen pelatihan tentang JA. 

Dosen dengan jabatan  fungsional 

akademik  terakhir profesor 

- - - - - Dosen sudah mempunyai JA 

Profesor 

 

Mewajibakan dosen untuk 

mengajukan proses JA. 

Mengakomodir dosen dalam 

mengajukan proses JA. 

Memberikan/mengikutsertakan 

dosen pelatihan tentang JA. 

Dosen bersertifikat dosen 

(SERDOS) 

- - 20% 40% 60% Dosen sudah mempunyai 

SERDOS 

Mewajibakan dosen untuk 

mengajukan proses serdos. 

Mengakomodir dosen dalam 

mengajukan proses serdos. 

Memberikan/mengikutsertakan 

dosen pelatihan tentang serdos. 

Penigkatan kompetensi dosen 60% 60% 60% 60% 60% Dosen ikutserta dalam 

kegiatan seminar, workshop, 

Mewajibakan,menginformasikan

, memfasilitasi dan mendukung 
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pelatihan, konferensi, studi 

banding, studi lanjut, dll 

bagi  dosen dalam mengikuti 

kegiatan peningkatan 

kompetensi. 

Tenaga kependidikan berkualifikasi 

berpendidikan tinggi 

80% 80% 80% 80% 80% Sebagian besar (80%) 

berijasah S1  

 

Mewajibakan tenaga 

kependidkan untuk studi lanjut 

S1. 

Memberikan beasiswa studi 

lanjut. 

 

Penigkatan kompetensi tenaga 

kependidikan 

60% 60% 60% 60% 60% Tenaga kependidikan ikutserta 

dalam kegiatan seminar, 

workshop, pelatihan, 

konferensi, studi banding, 

studi lanjut dll 

Mewajibakan,menginformasika, 

memfasilitasi dan mendukung 

bagi   tenaga kependidikan  

dalam mengikuti kegiatan 

peningkatan kompetensi 

Pustakawan 80% 100% 100% 100% 100% Pustakawan sesuai dengan 

keahlianya 

Perekutan petugas pustakawan 

sesaui dengan keahlian 

(pustakawan) 

Laboran/Teknisi/Operator yang 

kompeten sesuai keahliannya 

60% 60% 80% 80% 80% Laboran/Teknisi/Operator 

yang bersertifikat 

Perekutan  petugas pustakawan 

sesuai dengan keahlian  

Tenaga administrasi yang kompeten 

sesuai keahliannya 

80% 80% 80% 80% 80% Tenaga administrasi yang 

kompeten sesuai keahliannya 

Perekutan  Perekutan petugas 

administrasi sesuai dengan 

keahlian  

Penelitian 

penelitian hibah internal 100% 100% 100% 100% 100% Adanya laporan penelitian 

hibah internal setiap tahunnya  

Mewajibkan dosen melakukan 

penelitian setiap tahunnya. 

Memberikan hibah internal.  

penelitian hibah eksternal  20% 20% 40% 40% 50% Adanya laporan penelitian 

hibah eksternal setiap 

Mewajibkan dosen ikutserta 

dalam hibah penelitian 
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tahunnya eksternal. Memberikan 

pelatihan, workshop penelitian. 

Memberikan reward dosen 

yang berhasil dalam hibah 

eksternal. Menjalin kerjasama 

penelitian dengan pihak 

eksternal. dll 

publikasi artkel ilmiah tingkat 

nasional 

100% 100% 100% 100% 100% Adanya artikel ilmiah yang 

diterbitkan dalam jurnal 

nasional ber-ISSN 

Mewajibkan hasil luaran 

penelitian publikasi ilmiah di 

jurnal nasional ber-ISSN. 

Memberikan pelatihan artikel 

ilmiah. dll 

publikasi artkel ilmiah tingkat 

nasional terakreditasi 

20% 20% 20% 20% 20% Adanya artikel ilmiah yang 

diterbitkan dalam jurnal 

nasional terakreditasi 

Memberikan pelatihan. 

Mendorong dan memfasilitasi 

dosen publikasi  dalam jurnal 

nasional terakreditasi. 

Memberikan reward dosen  

dalam jurnal nasional 

terakreditasi. dll 

publikasi artkel ilmiah tingkat 

internasional 

10% 10% 15% 15% 29% Adanya artikel ilmiah yang 

diterbitkan dalam jurnal 

internasional 

Memberikan pelatihan. 

Mendorong dan memfasilitasi 

dosen publikasi  dalam jurnal  

internasional . Memberikan 

reward dosen  dalam jurnal  

internasional . dll 

penelitian dosen bersama mahasiswa  60% 60% 60% 60% 60% Adanya keterlibatan (anggota) 

mahasiswa dalam penelitian 

dosen 

Mendorong dan mewajibkan 

dosen mengikutsertakan 

mahasiswa dalam kegiatan 



38 

 

penelitiannya.  

PkM hibah internal 100% 100% 100% 100% 100% Adanya laporan PKM hibah 

internal setiap tahunnya  

Mewajibkan dosen melakukan  

PKM  setiap tahunnya. 

Memberikan hibah internal.  

PkM hibah eksternal  20% 20% 40% 40% 50% Adanya laporan  PKM  hibah 

eksternal setiap tahunnya 

Mewajibkan dosen ikutserta 

dalam hibah  PKM  eksternal. 

Memberikan pelatihan, 

workshop  PKM . Memberikan 

reward dosen yang berhasil 

dalam hibah eksternal. 

Menjalin kerjasama  PKM 

dengan pihak eksternal. dll 

publikasi  PkM tingkat nasional 100% 100% 100% 100% 100% Adanya artikel ilmiah yang 

diterbitkan dalam jurnal 

nasional ber-ISSN 

Mewajibkan hasil luaran  PKM  

publikasi ilmiah di jurnal 

nasional ber-ISSN. 

Memberikan pelatihan artikel 

ilmiah. dll 

publikasi  PkM tingkat nasional 

terakreditasi 

20% 20% 20% 20% 20% Adanya artikel ilmiah yang 

diterbitkan dalam jurnal 

nasional terakreditasi 

Memberikan pelatihan. 

Mendorong dan memfasilitasi 

dosen publikasi  dalam jurnal 

nasional terakreditasi. 

Memberikan reward dosen  

dalam jurnal nasional 

terakreditasi. dll 

publikasi  PkM tingkat internasional 10% 10% 15% 15% 29% Adanya artikel ilmiah yang 

diterbitkan dalam jurnal 

internasional 

Memberikan pelatihan. 

Mendorong dan memfasilitasi 

dosen publikasi  dalam jurnal  

internasional . Memberikan 
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reward dosen  dalam jurnal  

internasional . dll 

PkM dosen bersama mahasiswa 60% 60% 60% 60% 60% Adanya keterlibatan (anggota) 

mahasiswa dalam  PKM  

dosen 

Mendorong dan mewajibkan 

dosen mengikutsertakan 

mahasiswa dalam kegiatan  

PKM.  
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