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BAB I 

PENDUHULUAN 

Universitas Serambi Mekkah merupakan Universitas Tertua di Aceh dengan 

mengembangkan pendidikan keoada masyarakat yang cikup tinggi dan berkomitmen untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, Profesional yang berorentasi  pada kebutuhan 

steakholder dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sebagai Perguruan Tinggi 

yang melaksanakan. Tri  Dharma Perguruan  Tinggi, seperti Pendidikan, Penenlitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat.   

Universitas serambi Mekkah (USM) dengan VISI dan Misi yaitu  Menjadikan Univrsitas yang 

unggul, inovatif dan berintegritas dengan membangun nilai-nilai kearifan lokal  ke dalam 

kurikulum dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan  Citra 

perguruan tinggi serta meningkatkan daya saing lulusan dan berkontribusi secara luas 

dengan lingkungan kerja. Dalam rangka mewujudkan komitmen dan kondisi yang idal yang 

dicita-citakan maka USM senantiasa memperhatikan  kondisi internal dan eksternal 

universitas. Kondisi internal merupakan pertimbanagn potensi yang ada dan sedang 

berkembang, sedangkan untuk kondisi eksternal meliputi perubahan lingkungan. Hasil kajian 

tentang potensi diri, kekurangan, peluang, dantantangan yang ada diunakan sebagai acuan 

untuk  merumuskan strategi pengembangan, penguatan program, dan langkah-langkah 

perbaikan. 

Perkembangan USM merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademik, baik 

tenaga  pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Fakultas dan program studi menjadi 

kekuatan utama dari pengembangan tewrsebut. Hail ini mengandung konsekuensi  bahwa 

fakultas dan program studi harus meningkatkan realisasi Tri Dharma Perguruang Tinggi baik 

secara  kualitas maupoun kuantitas. Semua fakultas bekerja keras untuk percepatan 

pengembangan USM yang dicita-citakan bersama. 

Tantangan terbesar yang dihadapi USM kedepan adalah menjaadikan USM sebagai 

universitas yang mandiri, mempunyai keunggulan dalam mutu serta ditunjang teknologi 

informasi dan komunikasi yang up-to-date.  Untuk itu arah pengembangan USM beserta 

program akademik yang diselenggarakan, harus mampu memenuhi permintaan dan 

tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industry akan lulusan dapat menguasai produk 

teknologi yang tinggi.Hal ini harus dicerminkan oleh kualitas lulusan yang mempunyai 

kompetensi,profisional dan mandiri sehingga kepercayaan Stekholder semankin 

meningkat,dan yang pada akhirnya akan menjadikan lulusan USM memiliki daya serap yang 

tinggi di dunia kerja.  
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1.1. Tonggak Capaian (milestone) 

Untik mewujudkan visi dari USM menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) 2016-2024 

yang dibagi 2 bahagian dan dalam bahagian diturunkan rencana operasional pada 4 tahun 

sekali. 

 Tahap 1 (2016-2020) Tahap 2 (2020-2024) 

Srategi Penataan kelembagaan 

melalui pembangunan 

sistem tat kelola 

Pengembangan kompetensi 

institusi, academik proses dan 

penguatan networking 

Target Sistem tata kelola yang 

efektif dan efisien  

Terjuwudnya keunggulan, inovatif  

prodi, berbasis proses  

pembelajaran enterpreneurship 

  

Saat ini. USM sedang menjalankan tahap pertama yaitu 2016-2020 dalam  RJP. Strategi 

dalam pengembanagn dalam tahap ini adalah pengembangan sistem tata kelola  dengan 

mengembangkan kompetensi institusi, academik dan pebuatan networking dengan target 

terwujudnya peningkatan produktifitas institusi. Untuk mewujudkan target tersebut, dibuat 

rencana strategis dan rencana operasional USM di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 

Capaian yang membanggakan institusi pada tahun 2016-2020, antara lain: 

1. Universitas Serambi Mekkah pernah meraih  mendapat peringkat Madya dalam 

penelitian pada tahun 2017 

2. pada Tahun 2020 dosen USM meraih Juara 1 dan 3 dalam DosenBerprestasi 

Tingkat Perguruan Tinggi Di Wilayah LLDikti Wilayah XIII 

3. Jumlah Penelitian dan Pengabdian meningkat dari tahun ke tahun, dan Publikasi 

dosen ditingkat Internasional (Q1 dan Q3) pada tahun 2018  

4. Mahasiswa USM dari tahun 2015 sampai tahun 2019  lolos ke tingkat nasional dalam 

mengikuti  lomba ON-MIPA di tingkat Nasional 

5. Pada tahun 2016, 2017 dan   mahasiswa USM memperoleh PKM  hibah dikti 

berturut-turut selama 2  tahun  

6. Pada tahun 2017 dan 2021 mahasiswa USM mengikuti kejuaraan Atletik dan angkat 

besi  ditingkat  Internasia negara Malaysia dan   

7. Pada Tahun 2019 mahasiswa mendapat bantuan dalam bentuk barang dalam usaha 

mahasiswa (Kewirausaahan mahasiswa) dari Dinas Koprasi 
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1.2. Sasaran Proses USM 

USM adalah perguruan tinggi di Aceh tertua dengan mempunyai berbagai lulusan yang 

sudah tersebar di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam dan mempunyai kumpulan 

aktivitas atau pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan saling terkait untuk 

menghasilkan lulusan: 

1. Lulusan yang mencakup parameter kualitas tertentu 

2. Penelitian, Publikasi Ilmiah sudah terdapat dalam jurnal internasional 

terakreditasi, kemuduian k karya akademik dosen ataupun mahasiswa  dalam 

bentuk produk mempunyai kualitas dan kuantitas tertentu 

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan dosen dan 

mahasiswa dengan target luaran tertentu 
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BAB II. 

 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

2.1  Visi 

Menjadi Universitas yang unggul, Inovatif dan berintegritas dalam bidang tridharma 

perguruan tinggi di tingkat Nasional dan Internasional tahun 2025 

2.2 Misi 

a. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi secara terpadu, untuk menghasilkan 

lulusan yang (link and match) dengan pasar kerja. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan, 

penelitian, pengabdian masyarakat dengan dilandasi budaya akademik. 

c. Meningkatkan integritas dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke  

dalam kurikulum pendidikan. 

d. Membangun sistem pengelolaan manajemen institusi untuk meningkatkan citra 

perguruan tinggi. 

e. Melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan daya serap 

lulusan dan berkontribusi secara luas dengan lingkungan kerja. 

 

2.3. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang keahlian serta mampu 

bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

2. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan ditingkat nasional dan internasional.  

3. Menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dan tercapainya suasana 

akademik yang islami. 

4. Menghasilkan tata kelola dan manajemen institusi yang efektif, efisien dan 

akuntabel. 

5. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan stakeholder, pemerintah, dan 

pengguna lulusan yang mampu berkontribusi secara lebih luas sesuai dengan 

bidang keahlian. 

 

2.4. Sasaran 

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan penambahan 

kurikulum Institusi sesuai kebutuhan stakeholder. 
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2. Terwujudnya penelitian yang berkala untuk meningkatkan kompetensi manajemen 

institusi. 

3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berkala untuk meningkatkan 

kompetensi manajemen institusi. 

4. Terwujudnya hasil publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berskala nasional dan internasional. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang mutakhir dan berteknologi 

tinggi. 

6. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Penjamin Mutu guna terciptanya 

peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan. 

7. Terciptanya lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan 

stakeholders dan mampu bersaing secara nasional dan internasional. 

 

2.5 Indikator Fundamental Peta Pengambangan USM didasarkan pada upaya untuk 

mewujudkan suatu viv, misi, tujuan dan sasaran yang ditentukan dengan kriteria yang 

memenuhi aspek: 

1. Pencirian sebagai sebuah organisasi pendidikan Tinggi yang sehat dan sistematik 

2. Ketercapaian core values yang merukanan parameter kunci (key performance) dari 

rumusan visi,dan tujuan 

Atas dasar pemenuhan kriteria-kriteria diatas, maka USM perlu  menetapkan indikator 

fundamental. Beberapa  Indikator fundamental yang menjadi acuan arah pergerakan 

adalaha sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Indikator Fundamental 

Aspek Pernyataan Mutu (Indikator Fundamental) 

Inlut Mahasiswa Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung  

Popuilasi mahasiswa berasal dari seluruh kabupatten aceh dan 

provensi sumatra utara 

Input Sumber 

Daya 

Dosen tetap memiliki kualifikasi S3 sudah mencapai 50% 

Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu 

ditingkat nasional kurang lebih 40% 

 Tenaga Kependidikan fungsional (Labora, perpustakaan, teknisi, 
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operator, dan  programer) 

Aspek PERNYATAAN MUTU 

(INDIKATOR FUNDAMENTAL) 

Proses 

Pengelolaan 

Rata-rata beban kerja dosen 12-16 sks/semester 

Rasio jumlah dosen tetap terhadap mahasiswa aktif lebih kurang 1:20 

Untuk ilmu Eksakta sdangkan untuk IPS 1:30  

Indeks kepusaan mahasiswa terhadap layanan (skala 1-5 ) lebih 

kurang 3 

 Mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik pada 

skala internasional dan nasional ≥ 2 % 

 Indek kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kebijakan 

dan layanan (skala 1-5 ) ≥ 3 

Indek kinerja dosen dan tenaga kependidikan  (skala 1-5) ≥ 3 

Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuluah, 

RPS/atau dimonitor dan dievaluasi secara periodik sesuai siklus 

SPMI 

Penyesuaian kurikulum dengan perkemangana ipteks dan kebutuhan 

pemangku  kepentingan  ≤ 5 thn 

Seluruh data dalam sistem informasi dapat diakses dengan cepat 

dan akurat sebagai dasar untuk membuat keputusan 

Output Indek Prestasi Komulalatif (IPK) lulusan  ≥ 3 

Persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50% 

Prsentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri ≤ 10%   

Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang 

sesuai dengan bidang keahlian≤ ≤ 6  bulan 

Jumlah publikasi dalam jurnal internasional bereputasi , perolehan  

HKI, teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh industri, serta buku 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar terhadap jumlah 

dosen per tahun  

Kepuasan pengguna terhadap layanan dosen dan tenaga 

kependidikan (sebagai subjek ) dalam konteks implementasi (skala 1-

5)  ≥ 3 

 

Indikator-indikator fundamental yang meliputi input, proses, dan output seperti diuraikan 

pada tabel diatas kemudian dipetakan kedalam bidang-bidang pengembangan institusi 

yang terkait dengan butir-butir penilaian dalam akreditasi. Tujuannya adalah 
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memberikan pedoman kepada melaksanakan internalisasi, untuk program studi 

didukung oleh seluruh organ perguruan tinggi.  
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BAB III.  

ANALISIS SITUASI DAN PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN 

Universitas Serambi Mekkah (USM) menggunakan analisis  SWOT yaitu Kekuatan, 

kelemahan, Peluang, dan Ancaman untuk memetakan evaluasi diri , sebagai berikut: 

3.1. BIDANG PENGUATAN INSTITUSI/KELEMBAGAAN 

Analisis SWOT 

Kekuatan 

 USM merupakan Perguruan Tinggi 

Tertua dan terletak di tengah-tengah 

kota Banda Aceh 

 Lulusan USM sudah banyak tersebar 

diseluruh Kabupaten dan luar Aceh 

 Sumber Daya Manusia USM 50%  

memiliki   kualifikasi dengan jenjang S-3 

Kelemahan 

 USM masih belum melahirkan 

program studi pasca sarjana 

dan fakultas hukum yang 

sangat serta program studi IPA 

yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat pada saat 

sekarang 

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Meningkatkan aksesibilitas institusi, 

dengan membuka program studi 

Program studi baru IPA,  pasca 

sarjana PGSD, dan Fakultas Hukum 

 Mningkatkan Nilai keunggulan dan 

keunikan program studi dan institusi 

sesuai dengan kearifan lokal 

 

 

Peluang 

 Kebutuhan Steakholder terhadap 

kualifikasi tenaga kerja dan akses 

Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat 

  80%  fakultas yang berada dibawah 

lingkungan  USM sudah mempunyai 

Akreditasi B (Baik). 

 

Ancaman 

 Aksesibilitas institusi lain cukup 

bayak berkembang baik di kota 

banda Aceh maupun di tingkat 

Kabupaten yang ada di Aceh. 

 Instabilitas politik, ekonomi di 

tengah masyarakat sangat 

mempengaruhi untuk institusi 

 Ketatnya dan cepatnya 
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prubahan regulasi pendidikan 

tinggi tingkat nasional mauoun 

lokal 

 

3.2. BIDANG TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU 

Analisis SWOT 

Kekuatan 

 USM merupakan suatu lembaga yang 

dibawah Yayasan Perguruan Tinggi 

Serambi Mekkah (YPSM) yang dimiliki 

oleh Individu  yang didampingi oleh wali 

amanah, dengan mengelola seluruh 

SDM hanya untuk meningkatkan mutu 

layanan 

Kelemahan 

 Sistem tata kelola belum baik 

dan belum handal 

 Kebijakan-kebijakan yang 

mengaarah pada pencapaian 

prestasi akademik sivitas 

akademika belum terintegrasi 

secara merata 

 Sistem penjaminan mutu 

internal belum  terlaksana  

secara optimal 

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Peningkatan kinerja institusi melalui 

pengembangan kompetensi proses 

akademik erlu ada erbaikan dan 

penguatan networking 

 Peningkatan status akreditasi untuk 

program studi sampai peringkat 

unggul (A) dan untuk Institusi harus 

mempunyai akreditasi Baik (B) 

 

 

Peluang 

 Kebijakan otonomi pengelolaan 

Perguruan Tinggi memberikan 

kesempatan dan keluasaan bagi USM 

untuk memproyeksikan masa depan 

secara mandiri 

 

Ancaman 

 Tututan masyarakat dan 

steakholder terhadap kualitas 

sistem tata kelola dan 

penjaminan mutu perguruan 

tinggi yang baik 
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3.3 . BIDANG KEMAHASISWAAN DAN LAYANAN ALUMNI 

Analisis swot 

Kekuatan 

 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

tri dharma perguruan Tinggi pada 

berbagai kegiatan penyelenggaraan 

institusi 

 Layanan mahasiswa lengkap muali dari 

layanan akademik informasi kerja,  

serta fasilitas untuk mendukung 

kereatifitas mahasiswa 

Kelemahan 

 Kurang beragamnya demografi 

mahasiswa 

 Capaian pembelajaran 

mahasiswa belum terukur 

secara kuantitatif 

 Pola pengembangan  

kemahasiswaan belum 

tersistem dengan baik 

 Layanan carrer belum tersedia 

dengan baik 

 Peran alumni dalam 

pengembangan institusi dan 

jejaring belum optimal 

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Mengembangkan networking untuk 

memperoleh mahasiswa dari luar 

daerah sehingga kuota daya tampung 

terpenuhi dan proses seleksi lebih 

kompetitif 

 Peningkatan pola pengebangkan 

kemahasiswaan 

 Penguatan jejaring Alumni 

 

 

Peluang 

 Kebutuhan kualifikasi tenaga kerja 

dalam dunia kerja menjadi dorongan 

masyarakat untuk menempuh 

pendidikan 

 Dukungan pemerintah terhadap 

program –proram peningkatan prestasi 

Ancaman 

 Persaingan tingkat global 

lulusan perguruan tinggi 

tewrmasuk dari luar provensi  

 Perguruan negatif budaya 

ekternal  

 Politisasi kampus 
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mahasiswa dan layanan karir alumni 

 

3.4.  BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 

Analisis swot 

Kekuatan 

 Memiliki landasan yuridis yang jelas 

dan prosedur baku tentang proses 

rekrutmen, pengelolaan, dan monitoring 

dan evaluasi terhadap sumber daya 

manusia 

Kelemahan 

 Dosen dengan kulifikasi S-3 

masih kurang 

 Kemampuan dosen dalam 

bahasa asing masih rendah 

 Distribusi kerja dosen masih 

kurang marata 

 Kegiatan dosen dalam kegiatan 

ilmiah dan keterlibatan dalam 

organisasi profesi belum  baik 

 Sistem pengelolaan SDM 

belum efektif 

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Peningkatan sistem pengembangan 

SDM,  

 Pningkatan kkesejahteraan dosen 

dan tenaga kependidikan 

 Meningkatkan kegiatan ilmiah dosen 

pada skala nasional dan internasional 

 

 

Peluang 

 Twrsedianya fasilitas pebiayaan dari 

pemerintah dan beberapa lembaga 

lainnya yang memberikan kesempatan 

bagi dosen dan ntenaga kependidikan 

untuk studi lanjut, dan pengembangan 

tri dharma perguruan tinggi tanpa 

membebani keuangan institusi 

Ancaman 

 Adanya pasar global terbuka 

yang menawarkan kesempatan 

berkarir bagi dosen dan tenaga 

kependidkan dengan 

menjanjikan karir fasilitas dan 

kesejahteraan yang lebih baik 
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3.5.  BIDANG KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA  

Analisis swot 

Kekuatan 

 Inisiasi kerjasama dengan lembaga 

pendidikan (dalam dan luar negeri) dan 

asosiasi profesi dalam pengembangan 

kurikulum 

Kelemahan 

 Capaian pembelajaran belum 

diukur secara objektif 

 Belum teriptanya suasana 

akademik yang mendukung 

peningkatan kompetensi dan 

prestasi mahasiswa  

 Belum ada standarisasi sistem 

pengembangan pembelajaran 

 Keterlibatan pratisi dalam 

penyelenggaraan tri dharma 

masih rendah 

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Redesain kurikulum yang megarah 

pada capaian pembelajaran sesuai 

dengan SI-DIKTI  

 Meningkatan kapasitas layanan dan 

fasilitas untuk mendukung suasana 

akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan 

 

 

Peluang 

 Kebijakan pemerintahan tentang 

otonomi perguruan tinggi 

memungkinkan untuk mengembangkan 

kurikulum dan suasana akademik yang 

leluasa 

 Kebijalkan dunia kerja   industri untuk  

menjalin hubungan dengan dunia 

pendidikan memberikan peluang untuk 

me ningkatkan kerjasama dalam hal 

pengembangan kurikulum 

Ancaman 

 Tuntutan global tentang standar 

kualitas/mutu pendidikan yang 

tinggi 
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3.6. BIDANG INFORMASI 

Analisis swot 

Kekuatan 

 Sarana dan prasarana (hardware dan 

sofware) lengkap, terawat, dan 

seluruhnya milik sendiri 

Kelemahan 

 Belum optimalnya sistem 

pengelolaan  

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Perbaikan sistem tata klola asset, 

keuangan, dan informasi secara 

menyeluruh 

 Melakukan usaha memperoleh dana 

selain dari mahasiswa melalui unit 

usaha 

 Peningjkatan akses hibah institusi 

 

 

Peluang 

 Terbuka akses hibah dari pihak ketiga 

untuk pengembangan sarana dan 

prasarana 

Ancaman 

 Sistem informasi yang 

digunakan kompeitor sangat 

handal 
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3.7. BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN 

KERJASAMA 

Analisis swot 

Kekuatan 

 Meningkatnya jumlah SDM peneliti dan 

pelaksanaan PkM 

Kelemahan 

 Publikasi hasil penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat 

masih terbatas pada jurnal 

nasional  dan lokal  sehingga 

belum terakses oleh 

masyarakat secara luas 

 Kemampuan kompetisi dana 

hibah penelitian dan 

pengabdian masi relatif rendah 

 Pemanfaatna hasil penelitian 

belum optimal 

 

 Prioritas Strategis Pengembangan 

 Peningktan kuantitas dan lkualitas 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat berdasarkan RIP 

penelitian Universitas 

 Mendorong dosen untuk mengakses 

hibah penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

 Peningkatan kapasitas kerjasama 

dengan instansi lain, dalam negeri 

dan luar negeri 

 

 

Peluang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang pesat menuntut 

penelitian berkelanjutan 

 Terbukanya akses dana penelitian dari 

pemerintah dikti, litbang , dll 

 Terbuka akses kerjasama instutusi 

dengan institusi lainnya 

Ancaman 

 Kompetisi akses penelitian 

berskala internasional makin 

berat 
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 Tingginya kebutuhan masyarakat 

terhadap bantuan akademik 
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BAB IV. 

RENCANA STRATEGIS 

Bidang  Strategis Kode Kebijakan Strategi 

A. Bidang Penguatan 

Institusi/Kelembagaan 

A.1 Meningkatkan aksesibilitas institusi 

A.2 Meningkatkan nilai keunggulan dan keunikna 

program studi dan institusi berdasarkan kearifan 

lokal 

B. Bidang  Penguatan Tata 

Ke;lola dan Penjaminan 

Mutu 

B.1 Meningktkan status akreditasi program studi dari 

peringkat C ke peringkat B, dari peringkat B 

Keperi ngkat  A(unggul) dan untuk institusi dari 

peringat C ke Sangat baik 

B.2 Peningkatan kinerja institusi melalui 

pengembangan kompetensi institusi, perbaikan 

akademik, dan pengembangan networkong 

C. Bidang Kemahasiswaan 

dan Lulusan 

C.1 Mengembangkan networking untuk mmperoleh 

mahasiswa dari luar daerah, sehingga kuota  

daya tampung terpenuhi dan proses seleksi lebih 

kompetitif 

C.2 Peningkatan pola pengembangakan 

kemahasiswaan 

C.3 Penataan sistem after reatment melalui program 

career 

D. Bidang sumber Daya 

Manusia 

D.1 Pengguatan sistem pengembangan SDM 

D.2 Peningkatan kesejahteraaan dosen dan tenaga 

kependidikan 

D. 3 Meningkatkan kegiatan ilmiah dosen pada skala 

nasional dan internasional 

E. Bidang Kurikulum, dan 

suasana kademik,  

E.1 Re-Desain kurikulum yang mengarah pada 

capaian pembelajaran sesuai  SN-DIKTI 

E.2 Meningkatkan kapasitas layanan dan fasilitas 

untuk mendukung suasana akademik, 

kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keolmuan 
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F. Bidang Sumber daya 

Asset, pembiayaan dan 

Sistem Informasi 

F.1 Prbaikan sistm tata kelola asset, keuangan dan 

informasi secara menyeluruh 

F.2 Melakukan usaha untuk memperoleh dana selain 

dari mahasiswa melalui unit usaha 

F.3 Peningjkatan akses ibah institusi 

G. Bidang Penelitian, 

Pengabdian kepada 

masyakarat dan kerjasama 

G. 1 Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 

dan pengabdian masyarakat berdasarkan  RIP  

Universitas 

G.2 Mendorong dosen untuk mengakses hibah 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

G.3 Peningkatan kapasitas kerjasama dengan 

instansi lain dalam dan luar negeri 
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BAB V.  

RENCANA OPERASIONAL 

5.1. BIDANG PENGUATAN INSTITUSI/KELEMBANGAAN 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Meningkatkan 

aksesibilitas Institusi 

A.1.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia √ √ √ √ 

A.1.2 Pengembangan sarana dan prasarana √ √ √ √ 

A.1.3 Penguatan Kerjasama √ √ √ √ 

A.1.4 Membuka program studi baru, termasuk 

pasca sarjana dan fakultas Hukum 

√ √ √ √ 

2. Meningkatkan nilai 

keunggulan dan 

keunikan dari program 

studi dengan 

mengutamakan kearifan 

lokal 

A.2.1 Perumusan keunggulan dan keunikan 

program studi 

 

√ 
 

√ 
√ √ 

A.2.2 Pengembangan kearifan lokal dalam bentuk 

kewirausahaan yang ditiuangkan dalam 

kurikulum 

 
√ 

 
√ 

√ √ 
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5.2. BIDANG PENGUATAN TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.  Meningkatjkan status 

akreditasi baik program 

studi sampai dengan 

Institusi menjadi Unggul  

B.1.1 Re-Disain sistem tata keola organisasi √ √ √ √ 

B.1.2 Pengembangan dan perbaikan sistem 

penjaminan mutu internal (SPMI) 

√ √ √ √ 

B.1.3 Pengembangan dan perbaikan sistem 

penjaminan mutu ekternal (SPME) 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

2. Peningkatan Kinerja 

institusi melalui 

pengembangan 

kompetensi institusi, 

perbaikan proses 

akademik dan penguatan 

networking 

B.2.1 Pengembangan kebijakan akademik dan 

standar akademik sesuai dengan SN-DIKTI 

 

√ √ √ √ 

B. 2.2 Penguatan kembali kurikulum program 

syudi termasuk perumusan learning 

outcome yang merujuk pada SN-DIKTI 

 
√ 

 
√ 

√ √ 

B.2.3 Pengarahan sumberdaya internal dan 

eksternal untuk meningkatkan kinerja 

institusi 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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5.3 BIDANG KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN 



22 
 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Mengmbangkan 

networking dan jejering  

untuk memperoleh 

mahasiswa  dari daerah 

sehingga kuota daya 

tampung  terpenuhi dan 

proses seleksi lebih 

kompetitif 

C.1.1 Pembentukan media jejaring √ √   

C.1.2 Optimalisasi jejaring anggota persyarikatan dan 

pemerintah 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

C.1.3 Penguatan promosidengan melibat segala 

komponen 

√ √ √ √ 

C.1.4 Perbaikan siste Penerimaan Mahasiswa Baru 

(PMB) 

 

√ 
 

√ 
√ √ 

2. Peningkatan pola 

pengembangan 

kemahasiswaan  

C.2.1 Revitalisasi biro kemahasiswa disetiap fakultas, 

alumni dan CDC 

√ √ √ √ 

C. 2.2 Penguatan sistem penalaran mahasiswa √ √ √ √ 

3. Penataan sistem after 

theatement melalui 

program layanan career 

D. 3.1 Intensifikasi  kegiatan baik dalam akademik 

maupun non akademik dan menyiapkan 

perekrutan  calon mahasiswa baru 

√ √ √ √ 

C.3.2 Menawarkan lulusan ke perusahaan, perbankan 

dan instansi pemerintah maupun instansi non 

pemerintah 

√ √ √ √ 

4. Penguatan jejaring 

Alumni 

E.4.1 Perbaikan sistem Trecer Studi √ √   

 E.4.2 Melibatkan alumni dalam perbaikan Proses  
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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5.4. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.  Penguatan sistem 

pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

D.1.1 Optimalisasi sistem pengelolaan SDM √ √ √ √ 

D.1.2 Penjadwalan studi lanjut sesuai dengan 

peta pengembangan universitas 

√ √ √ √ 

D.1.3 Sertifikat tenaga kependidikan sesuai 

dengan bidang pekerjaan 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

2. Peningkatan 

kesejahteraan dosen dan 

tenaga kependidikan 

D.2.1 Peningkatan akuntabilitas penilaian kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan  

√ √ √ √ 

D.2.2 Pemberlakuan sistem reward  dan 

panishment 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

3. Meningkatkan 

kegiatan ilmiah dosen 

pada skala nasional dan 

internasional 

D.3.1 Intensifikasi dan fasilitasi kegiatan ilmiah 

dosen pada skala nasional dan 

internasional 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 D. 3.2 Pemberian penghargaan kepada dosen dan 

tenaga kependidikan berprestasi 

√ √ √ √ 

 

Belajar Mengajar dan pengambilan keputusan 
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5.5. BIDANG KURIKULUM DAN SUASANA AKADEMIK 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.  Re-desaian kurikulum 

yang mengarah pada 

capaian pembelajaran 

sesuai dengan SN-DIKTI 

yang menginternalisasi  

kewirausahaan  dengan 

memanfaatkan kearifan 

lokal 

E.1.1 Pembentukan unit khusus yang menangani 

pengembangan pendidikan  

 

√ 
√ √ √ 

E.1.2 Pendampingan penyusunan  dan 

pengembangan kurikulum di setiap program 

studi 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

D.1.3 Meningkatkan hubungan dengan 

steakholder untuk pengembanja praktek, 

dan promosi maganggan kurikulum 

penempatan ke 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

2. Meningkatkan 

kapasitas layanan , 

fasilitas untuk 

mendukung suasana 

akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan 

E.2.1 Internalisasi nilai kewirausahaan dengan 

menfaatkan kearifan lokal dalam kurikulum 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

E.2.2 Integrasi kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ke dalam 

proses belajar mengajar 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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5.6. BIDANG SUMBER DAYA ASSET, PEMBIAYAAN DAN SISTEM INFORMASI 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

1.  Perbaikan sistem tata 

kelola asset, keuangan 

dan informasi secara 

menyeluruh 

F.1.1 Penataan sistem pembiayaan mahasiswa 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

F.1.2 Monitoring dan evaluasi pendanaan internal 

dan eksternal 

√ √ √ √ 

F.1.3 Optimalisasi pemanfaatan asset √ √ √ √ 

F.1.4 Penataan sistem pengambilan keputusan √ √   

F. 1.5 Membangun sistem e-Office dan e-service √ √ √ √ 

2. Melakukan usaha 

untuk memperoleh dna 

selain dari mahasiswa 

melalui unit usaha 

F. 2.1 Membuka unit usaha √ √   

3. Peningkatan akses 

hibah institusi 

F.3.1 Mengoptimalkan fasilitas hibah dalam 

pelaksanaan tri dharma PT 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

   √ √ √ √ 

 

 

 

 



26 
 

 

5.7. BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA ,MASYARAKAT, DAN  KERJASAMA 

Kebijakan Strategis Kode Langkah Operasional Tahun Akadeik 

1.  Peningkatan kuantitas 

dan kualitas penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat berdasarkan 

Renstra dan RIP 

penelitian Universitas 

G.1.1 Revitalisasi rencana Induk penelitian ( RIP) 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

G.1.2 Pengelolaan sistem manajement penelitian 

d 

√ √ √ √ 

G.1.3 Implementasi penelitian unggulan pergruan 

tinggi 

√ √   

2. Mendorong dosen 

untuk mengakses hibah 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

G.2.1 Pendampingan penulisan proposal  

penelitian kompetitif dan pengabdian 

kepada masyarakat  yang kompetitif 

 √ √ √ 

G.2.2 Fasilitasi penulisan artikel dalam jurnal 

terakreditasi dan jurnal internasional 

bereputasi, penulisan draff  paten buku 

ajarn d 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

G.3.1 Desiminasi hasil penelitian dalam bentuk 

pengabdian kepada masyarakat 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

3. Peningkatan kapasitas 

kerjasama dengna 

instansi lain baik dalam 

negeri dan luar negeri  

H.1.1 Membangun hubungan degan institusi dan 

perusahaan dalam bidang industri untuk 

penguatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 
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BAB VI. 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

6.1. BIDANG PENGUATAN INSTITUSI/KELEMBAGAAN 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Jumlah program studi pasca sarjana 0 0 0 0 

Jumlah program studi  (S-1) 0 0 0 0 

Membuka Fakultas Hukum 0 0 0 0 

 

6.2. BIDANG TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Akreditasi Institusi (Nilai/Skor) B/315 B/315 B/340 B/340 

Akreditasi program studi dengan nilai Unggul >10% >20% >30% >40% 

 

6.3. BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Jumlah pendaftar per daya tampung 1.4 1.6 1.8 2.0 

Jumlah mahasiswa utusan wilayah/daerah ≥1% ≥1% ≥2% ≥2% 

Mahasiswa berprestasi bidang akademik dan 

non akademik pada skala nasional dan 

internasional per tahun 

 

 
≥ 2% 

 

 
≥ 2% 

 

 
≥ 3% 

 

 
≥ 3% 

Jumlah mahasiswa berkarya melalui CDC ≥5% ≥10% ≥150% ≥20% 

Indeks kepuasaan mahasiswa terhadap 

layanan (skala 1-5) ≥ 3 tahun 

90% 90% 90% 90% 

Indeks prestasi Kumulatif (IPK) lulusan  ≥ 3. 

Tahun 

≥ 75% ≥ 80% ≥ 85% ≥ 90% 

Persebntase kelulusan tepat waktu ≥ 50% ≥ 55% ≥ 60% ≥ 65% 

Persentase mahasiswa yang DO atau 

mengundurkan diri 

≤ 15% ≤ 12% ≤ 10% ≤ 6% 
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Masa Tunggu lulusan untuk memperoleh 

pekerjaan pertama yang sesuai dengan 

bidang keahlian 

 

 

≤ 12 
bulan 

≤ 10 
bulan 

≤ 8 
bulan 

≤ 6 
bulan 

 

6.4 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Jumlah dosen berkualifikasi S-3  ≥10% ≥15% ≥20% ≥25% 

Dosen tetap  menjadi anggota masyarakat 

bidang ilmu  tingkat internasional atau 

nasional 

≥15% ≥20% ≥25% ≥30% 

Persentasi dosen tetap fungsional 

(pustakawan, labora, tenaga teknis, analisis, 

operator, programer) yang memiliki sertifikat 

kopetensi 

 
≥70% 

 
≥75% 

 
≥80% 

 
≥85% 

Indeks kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan terhadap  kebijakan dan 

layanan (skala 1-5) ≥ 3 tahun terakhir 

 

 
>60% 

 

 
≥70% 

 

 
≥75% 

 

 
≥80% 

Indeks kinerja dose n dan tenaga 

kependidkan  (skala 1-5) ≥ 3 tahun terakhir 

 
≥90% 

 
≥90% 

 
≥90% 

 
≥90% 

 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 

 

6.5. BIDANG KURIKULUM DAN SUASANA AKADEMIK 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Rata-rata beban kerja dosen/semester 12-28 12-24 12-20 12-16 

Mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata 

kuliah RPS/atau Istilah lain, dimonitoring dan 

dievalusi secara periodik sesuai dengan 

SPMI 

 
 

≥80% 

 
 

≥90% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Penyesuaian kurikulum dengan 

perkembangan IPTEK  dan kebutuhan 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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pemangku kepentingan  ≤ 5 thn 

 

6.6. BIDANG SUMBER DAYA ASSET,PEMBIAYAAN DAN SISTEM INFORMASI 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Persentase biaya belaja pegawai per tahun  ≤50 % ≤ 45 
% 

≤ 40 
% 

≤ 35 % 

Persentase biaya investasi per tahun ≥ 30 % ≥ 30 
% 

≥ 30 
% 

≥ 30 % 

Dana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  

≥ 2 % ≥ 3 % ≥ 4 % ≥ 5 % 

Persentase perolehan dana dari non 

maahsiswa dibandingkan dengan total 

penerimaan 

 
≥20 % 

 
≥25 
% 

 
≥30 
% 

 
≥35 % 

Income  generate dari unit usaha ≥0,5 % ≥1 % ≥1,5 
% 

≥2% 

 

6.7. BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN 

KERJASAMA 

Indikator Kinerja Target capaian 

2017 2018 2019 2020 

Indeks partisipasi dosen dalam penelitian per 

tahun 

≥  1 ≥  1 ≥  1 ≥  1 

Indeks partisipasi dosen dalam PkM per 

tahun 

≥  1 ≥  1 ≥ 1 ≥  1 

Jumlah publikasi dalam jurnal nasional 

bereputasi, perolehan HKI, Teknologi tepat 

guna yang dimanfaatkan industri, serta buku 

yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar terhadap jumlah dosen tetap per 

tahun 

≥  5% ≥  6% ≥  7% ≥  9% 

Jumlah penelitian unggulan PT dan penelitin 

kompetitif bergengsi skala nasional 

4 8 12 16 
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BAB VII. 
PENUTUP 

 
Renstra dan Renop USM dari tahun 2016 – 2020 merupakan acuan bagi 

pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan sivitas akademika. Renstra dan renop ini 

disusun sebagai action plan.  Kunci keberhasilan Renstra dan Renop ini pada 

hakekatnya ditentukan oleh empat faktor  yaitu, komitmen dari segenap civitas 

akademika untuk melaksanakan/mengimplementasikan  dalam kegiatan nyata , 

perkembangan atmosir akademika yang kondusif, disiplin dari pelaksanaaan serta 

berkembnang nya budaya yang berkualitas. Renstra dan renop mempunya dasar hukum  

dan hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang 

menentukan strategis. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer 

puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu 

dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu 

perencanaan strategis yang mana dikoordinasi dengan para pegawai untuk dijalankan bersama  

demi mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi 

 

  


