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Bismillahirrahmanirrahim, 
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Penyusunan RENSTRA ini didasari pada berbagai landasan dan pedoman kerja 

baik yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah dan landasan kerja Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Serambi Mekkah. Rencana Strategis ini 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

Meskipun penyelesaian RENSTRA ini sudah diupayakan dengan segenap 

kemampuan Tim, namun kami yakin RENSTRA ini masih banyak kekurangannya, oleh 

sebab itu perlu masukan-masukan dari berbagai pihak untuk dilakukan berbagai perbaikan 

seperlunya. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

RENSTA ini, baik bantuan moril maupun spiritual, semua itu kami serahkan kepada Allah 

SWT. Semoga menjadi amal bhaktinya di hari kelak, Amin.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Sejarah Singkat Universitas Serambi Mekkah 

Perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) 

sebagai  pelaku  pembangunan.  Dengan  demikian  untuk  meningkatkan  kualitas SDM 

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 SDMnya melalui pendidikan formal yang bergerak dalam bidang 

pendidikan. Dengan demikian, pencanangan Provinsi Aceh yang bermartabat dan 

mempunyai SDM yang berkualitas tahun 2020, sangat dimungkinkan untuk tercapai. 

Dengan keyakinan di atas Yayasan  Pembangunan Serambi Mekkah (YPSM) 

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 berbagai bidang melalui  Universitas Serambi Mekkah. 

Universitas Serambi Mekkah pertama sekali berdiri Tahun 1985 melalui Pergruruan 

Tinggi Serambi Mekkah (PTSM), yang menaungi dua sekolah tinggi yaitu Sekolah Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dengan jumlah mahasiswa hanya 

250 orang. Sesuai dengan perkembangannya pada tahun 2000 Pergruruan Tinggi Serambi 

Mekkah yang telah memiliki beberapa fakultas baru resmi dijadikan sebagai Universitas 

Serambi Mekkah, Saat ini Universitas Serambi Mekkah telah memiliki 6 fakultas. 

Sesuai dengan cikal bakal pendirian Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah di 

mulai Pada tahun 1985, waktu   itu   dirasakan bahwa lulusan kedua Pendidikan Negeri 

di Aceh belum lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama sekali kebutuhan akan 

tenaga guru atau pendidik. Disamping itu sarjana dalam bidang pertanian, industri, 

teknologi dan seba gainya 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 daerah dan masyarakat Aceh. 

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  bernama  

Perguruan Tinggi Serambi Mekkah (USM). Ide awal yayasan mendirikan sebuah Universitas, 
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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  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 dan 

sebuah program diploma, yakni: 

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan ( FKIP ); 

2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT); 

3. Program Pendidikan Diploma Kependidikan yang berada di bawah  FKIP . 

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. 

Kemudian pada tahun 1988 bertambah lagi sebuah Sekolah Tinggi dalam 

lingkungan PTSM, yakni 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   USM guna dibina dan dikembangkan. 

Sebagaimana sekolah tinggi lainnya, pada saat pertama sekali didirikan FKIP ini 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas bernama STKIP  8 (delapan) program Studi, 

dengan Strata D3 dan S1, yaitu : 

1. Program Studi Pendidikan Kimia  S1 dan D3 

2. Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Dunia Usaha S1 dan D3 

3. Program Studi Pendidikan Matematika, S1 dan D3 

4. Program Studi Pendidikan Fisika, S1 dan D3 

5. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 dan D3 

6. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, S1 dan D3 

7. Program Studi Pendidikan Sejarah, S1 dan D3 

8. Program Studi Pendidikan Biologi, S1 dan D3 

Jumlah mahasiswa pada saat petama sekali buka hanya 351   Orang dengan 

jumlah dosen 30 orang. 

Jumlah Mahasiswa dan dosen yang terbatas bukan halangan STKIP waktu itu 

untuk terus berbenah, berkat kerja keras semua pihak maka pada tahun 1987 seluruh 

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 terus memperbaiki kinerja dan   mutu, maka STKIP sudah mulai menjadi pilihan 
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prioritas   bagi meraka-mereka yang gagal sipenmaru untuk memperoleh pendidikan tinggi, 

oleh sebab itu sejak  Tahun  2000  Program  Studi  dalam  lingkungan  STKIP  Perguruan  

Tinggi    Serambi Mekkah telah memperoleh status “Terakreditasi”. 

Kemudian guna meningkatkan mutu dan kualitas Perguruan Tinggi Serambi 

Mekkah sebagai induk STKIP terus berbenah, dan Alhamdulillah berdasarkan Surat 

Keputusan Mendiknas  Nomor:  256/D/O/2002  tanggal  30  Oktober  2002  Perguruan  

Tinggi  Serambi Mekkah (PTSM) menjadi Universitas Serambi Mekkah (USM), sehingga 

STKIP PTSM juga berubah menjadi  FKIP Universitas Serambi Mekkah (FKIP USM). 

Guna  memenuhi tututan dan  kebutuhan masyarakat  maka  sejak Tahun 2003  

FKIP Universitas Serambi Mekkah mendapat izin    membuka dua  program studi  baru  

yaitu  D3 Penjaskes dengan SK Mendiknas Nomor: 1416/D/T/2003 tanggal 01 Juli 2003 

dan program DII-PGSD guru kelas dengan SK Mendiknas Nomor: 3003/D/T2003 tanggal 17 

Oktober 2003. 

 

1.2.  Dasar Pemikiran 

 
Kuatnya arus globalisasi dan perkembangan ekonomi menuntut Bangsa Indonesia 

memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) yang professional dalam segala bidang. Disamping itu 

bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian yang kuat agar tidak mudah terseret arus 

perubahan dunia. Kenyataan tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang untuk 

berbuat sesuatu. 

Sebagai perguruan tinggi yang mewarisi cita-cita luhur para Negara Republik 

Indonesia, Fakultas terpanggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan global tersebut, 

antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun 

masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban, dan mempunyai ciri 

khas bela Negara. 

Hal tersebut sejalan dengan visi pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permen Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 

Tinggi serta Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagia pranata 

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut serta untuk menghadapi tantangan-

tantangan akibat transformasi lingkungan dari perguruan tinggi swasta dan negeri, dengan 
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berpedoman pada Renstra Universitas maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Serambi Mekkah (USM) perlu disusun Rencana Strategi (Renstra) 2020 – 2025. 

 

1.3.  Pengertian-pengertian 

1. Kebijakan Strategis adalah pokok-pokok pikiran yang berisi kebijakan dan strategi 

dalam mengembangkan FKIP USM Banda Aceh menjadi pedoman dalam menyusun 

Rencana Strategi (Renstra). 

2. Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen yang berisi arahan pengembangan 

FKIP USM Banda Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

3. Prinsip dasar adalah pernyataan tertulis tentang kerangka dasar yang bersifat umum 

dan luas yang mendasari penyelenggaraan FKIP USM Banda Aceh. 

4. Nilai adalah pernyataan tertulis tentang jiwa, filosofi, dan ruh yang mendasari 

penyelengggaraan  FKIP USM Banda Aceh. 

5. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

6. Visi adalah pernyataan tertulis tentang kondisi yang dicita-citakan terkait eksistensi  

FKIP USM Banda Aceh. 

7. Misi adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh  FKIP USM 

Banda Aceh untuk mewujudkan visi. 

8. Tujuan Organisasi adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang secara umum 

hendak dicapai oleh  FKIP USM Banda Aceh pada masa yang akan datang. 

9. Analisis lingkungan adalah kegiatan pengolahan data yang bersumber dari 

lingkungan eksternal dan lingkungan internal guna menentukan peluang, ancaman, 

kekuatan dan kelemahan  FKIP USM Banda Aceh. 

10. Isu Strategis adalah permasalahan menonjol yang dihadapi, yang apabila tidak 

ditangani dengan baik dapat menghambat pencapaian visi atau bahkan mengancam 

eksistensi  FKIP USM Banda Aceh. 

11. Tujuan Strategis adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang hendak dicapai  

FKIP USM Banda Aceh guna mengahadapi kondisi lingkungan dan isu strategis yang 

berkembang. 

12. Rumusan Strategis adalah rumusan mengenai cara mencapai tujuan organisasi dan 

tujuan strategis. 

13. Sasaran Strategis adalah sasaran terukur yang hendak dicapai oleh  FKIP USM 

Banda Aceh pada periode waktu tertentu. 
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14. Program Strategis adalah sekumpulan kegiatan yang memperlihatkan urutan cara 

mencapai sasaran strategis. 

15. Rencana Operasional adalah dokumen yang berisi rincian rencana dan langkah kerja 

untuk mengimplementasikan Renstra, dengan maksud agar setiap pegawai memiliki 

kesamaan dalam pemahaman serta pola dan cara bertindak. 

 

1.4.  Prinsip dan Nilai Dasar 

Penyelengaraan  FKIP USM Banda Aceh dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar dan nilai 

sebagai berikut: 

Prinsip Dasar 

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat universal dan objektif. 

2. Penyelengaraan seluruh proses tridharma perguruan tinggi dilandasi pada 

kebebasan akademik dan demokrasi serta berdasarkan keputusan bersama. 

3. Tata kelola FKIP USM yang baik dicirikan dengan melaksanakan manajemen 

mandiri, efisien, transparan, dan loyal. 

Nilai  

1. Disiplin berarti menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang 

merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika 

2. Kejuangan berarti mendorong semua civitas akademika memiliki kemauan, kerja 

keras, dan rela berkorban untuk mencapai tujuan. 

3. Kreativitas berarti menumbuhkan kemampuan untuk menemukan dan menciptakan 

hal, cara, dan model baru dalam melakukan aktivitas keilmuan. 

4. Kebangsaan berarti menumbuhkan kesadaran hubungan antara civitas akademika 

dengan Negara yang merupakan hak dan kewajiban bagi segenap bangsa 

5. Kearifan Lokal berarti menumbuhkan kecintaan terhadap budaya khas dalam 

kehidupan bermasyarakat 

6. Unggul berarti menumbuhkan kecakapan, kepandaian, dan kekuatan yang lebih 

tinggi pada seluruh civitas akademika dalam hal akademik dan non akademik 

 

1.5.  Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian 

1.4.1.  Visi 

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga-tenaga professional, unggul, 

dan mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2025. 
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1.4.2.  Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan keahlian dan kompetensi ilmu yang diajarkan.   

2. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang relevan secara seimbang.  

3. Melaksanakan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pendidikan dan pembelajaran 

untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. 

4.  Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuan 

masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.  

5.  Mengembangkan  pemikiran, konsep dan karakter inovatif serta kreatif dalam Bidang 

pendidikan dan pembelajaran.   

6. Memperluas jaringan kerjasama dan menciptakan sinergitas dalam meningkatkan 

profesionalisme, Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. 

7. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang 

berkualitas. 

 

1.4.3.  Tujuan  

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

tekun, kreatif, inovatif dan agamis serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi berwawasan lingkungan serta mampu bersaing di tingkat nasional. 

2. Mengembangkan kemampuan penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan yang berorientasi pada 

pengembangan sumber daya Manusia. 

3. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, pengguna dan stackholder untuk 

meningkatkan daya serap lulusan dan mampu melaksanakan manajerial di masyarakat 

serta mempunyai konstribusi secara luas bagi lingkungannya. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki keteladanan melalui penerapan manajemen 

akademik yang partisipatif dan transpantif dengan melibatkan seluruh civitas 

akademika sesuai dengan nilai dan normanorma yang berlaku.  

5. Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dengan melibatkan para 

dosen dan mahasiswa melalui berbagai media sebagai sarana transformasi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dalam 

peningkatan kesejahteraan umat. 

 

1.4.4.  Strategi Pencapaiannya 

1. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran berbasis multümedia, 

2. Menyusun  modul  pembelajaran  elektronik  untuk  masing-masing  mata kuliahan 
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3. Penerapan pembelajaran yang berorientasi pembelajaran oleh mahasiswa 

4. Student Centered Learning (SCL); 

5. Penerapkan metode pembelajaran e-learning 

6. Pengembangan laboratorium bahasa menjadi UPT Pusat Bahasa, 

7. Pemberdayaan laboratorium alam, 

8. Terfasilitasinya kegiatan aktualisasi diri mahasiswa dalam mengembangkan soft 

skill dengan kompetensi Bela Negara selambat-lambatnya pada tahun 2022.  

9. Mahasiswa dan lulusan menyediakan kurikulum yang sesuai dengankebutuhan dunia 

kerja dengan menitoring lulus melalui pelacakan alumni 

10. Tenaga kependidikan, mempunyia mutu dalam kependidikan serta keryawan 

mempunyai pelayanan yang baik dan sistematik 

11. Sarana danprasarana harus mendukung disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan 

seperti, Laboratorium, perpustakaan (buku, Jurnal, e-book, e-jurnal nasional dan jurnal 

internasional), pengadaan software sebagai pembelajaran yang tersedia 

12. Kerjasama dan kemitraan, terjalinnya kerjasama yang baik akan meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran 
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BAB II 

ANALISIS LINGKUNGAN 

 

2.1  Lingkungan Eksternal 

Peluang (O) 

1. Pembangunan nasional pada khususnya dan pembangunan global pada umumnya 

sangat membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Meningkatnya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dan bersinergi 

dengan kebutuhan pembangunan nasional. 

3. Potensi sumber dana bagi Perguruan Tinggi untuk penelitian dan pengembangan 

pendidikan cukup tinggi yang bersumber dari Pemerintah, Industri maupun Luar 

Negeri. LP2M USM sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai salah satu lembaga 

penelitian yang memiliki plafond an desentralisasi dari Dikti peringkat madya. 

4. Kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis. 

5. Mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 

6. Posisi bersaing yang baik (memiliki kekhususan) dalam persaingan antar Perguruan 

Tinggi di tingkat regional pada khususnya dan nasional pada umumnya. 

7. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai instansi negeri dan swasta dalam 

negeri dan luar negeri untuk pengembangan standar pendidikan dan sumber daya 

manusia. 

8. Perkembangan teknologi semakin cepat. 

9. Jumlah alumni yang besar dan tersebar diseluruh tanah air dan telah menduduki 

berbagai posisi penting sebagai kepala sekolah, kepala dinas. 

10. Besarnya jumlah animo mahasiswa untuk kuliah dan regulasi pemerintah dalam 

penerimaan berbagai sumber daya mewajibkan sarjana minimal S1. 

 

Ancaman (T) 

1. Menyebarnya nilai-nilai neo-liberalisme yang berdampak pada lunturnya nilai-nilai 

kebangsaan dalam masyarakat. 

2. Menurunnya wawasan kebangsaan, nilIai kejuangan, dan apresiasi terhadap budaya 

nasional di kalangan generasi muda. 

3. Tuntutan terhadap sistem manajemen mutu PT yang semakin meningkat. 

4. Tuntutan stakeholder terhadap kompetensi lulusan semakin meningkat. 

5. Meningkatnya kerjasama perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi asing dalam 

menaikkan reputasi perguruan tinggi. 
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6. Persaingan dengan perguruan tinggi asing semakin meningkat. 

7. Munculnya perguruan tinggi di daerah-daerah sebagai dampak dari otonomi daerah. 

8. Diversifikasi sistem penerimaan dan program studi PTN maupun PTS. 

9. Semakin banyak dibuka lembaga pendidikan tinggi kejuruan (Akademi dan 

Politeknik) dan Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) sebagai dampak dari 

tuntutan dunia kerja. 

10. Cepatnya perguruan tinggi lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan  dan 

kepemilikan teknologi. 

11. Ancaman AFTA dan MEA yang menghendaki sumber daya berkualitas. 

 

2.2  Lingkungan Internal 

Kekuatan (S) 

1. Animo calon mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. 

2. Secara kelembagaan mendapat dukungan, keuangan dari YPSM, dan kebijakan dari 

pemerintah pusat dan daerah. 

3. Semua Program Studi telah terakreditasi. 

4. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai. 

5. Memiliki jumlah SDM Dosen PNS DPK yang memadai dan mempunyai kompetensi 

dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. 

6. Memiliki alternatif sumber pendanaan selain dari mahasiswa. 

7. Mahasiswa baru berasal dari seluruh wilayah Provinsi Aceh. 

8. Kurikulum memuat nilai-nilai kebangasaan, kedisiplinan, bela Negara dan 

kewirausahaan serta anti korupsi. 

9. Memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bereputasi 

baik peringkat madya bintang emas satu sejak tahun 2012 s/d 2020 dibawah LP2M 

USM. 

10. Memiliki Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Prodi memiliki jumlah alumni yang 

banyak dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. 

11. Memiliki alumni yang telah menduduki posisi strategis di masyarakat, industri dan 

pemerintah. 
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Kelemahan (W) 

1. Organisasi dan kelambagaan belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan 

sebagai perguruan tinggi. 

2. Sistem manajemen (SDM, Keuangan, dan Aset dan Fasilitas) yang saat ini 

digunakan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan good University governance. 

3. Sistem penjaminan mutu yang diterapkan belum sepenuhnya digunakan sebagai 

pertimbangan pembuatan kebijakan. 

4. Kapasitas lembaga usaha komersial belum mampu memberikan konstribusi yang 

memadai. 

5. Suasana dan budaya akademik belum terbangun secara maksimal. 

6. Teknologi dan sistem informasi belum optimal dalam mendukung administrasi 

akademik dan non akademik. 

7. Semangat jiwa bela Negara mahasiswa perlu ditingkatkan. 

8. Sistem pembelajaran belum sepenuhnya mengacu pada Pelatihan Peningkatan dan 

Pengembangan Mutu Pembelajaran (P3MP). 

9. Lulusan dan alumni belum sepenuhnya memberikan konstribusi kepada 

pengembangan fakultas. 
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BAB III 

ISU STRATEGIS 

3.1. Internasional Perguruan Tinggi 

 

Perkembangan globalisasi lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas 

sumberdaya dan semakin cepatnya perubahan social budaya telah menjadikan tantangan 

tersendiri bagi lembaga perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi, hal ini merupakan 

keharusan strategis untuk tetap berada di garis depan, penelitian, pengajaran dan 

pengabdian masyarakat dalam rangka mengahasilkan produk dan proses pendidikan 

berkualitas dengan wawasan global sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan daya 

saing ekonomi nasional. 

Dalam hal ini, terdapat empat pila kunci melakukan internasionalisasi perguruan 

tinggi, yaitu research quality, teaching quality, graduate employability, dan international 

outlook. Oleh karena itu perguruan tinggi diharapkan mampu memainkan peran kunci untuk 

merespon perubahan dengan cepat dan dapat menggunakan sumberdaya secara efisien 

dan efektif dalam rangka menjalankan proses pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan 

yang berkarakter, cerdas, dan terampil memajukan ilmu pengetahuan dasn teknologi. 

Untuk itu diperlukan membangun kerja sama yang kuat berbagai bidang dengan 

berbagai fakultas di dunia, langkah lain dengan merekrut sebanyak mungkin lulusan dari 

berbagai fakultas luar negeri, sehingga deseminasi dapat terjadi dalam berbagai bidang. 

 

3.2. Manajemen Berbasis Mutu 

 

Adanya globalisasi telah meningkatkan intensitas persaingan produk dan layanan 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dimana aspek kualitas menjadi isu utama dalam 

rangka membangun daya saing. Demikian pula halnya dengan pendidikan, dimana tuntutan 

akan adanya pendidikan yang berkualitas telah menjadi semakin mengemuka dikalangan 

pemangku kepentingan. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyelenggara 

pendidikan dituntut untuk mampu mengelola pendidikan bermutu dalam rangka 

menghasilkan hal yang sesuai dengan yang dijanjikan. 

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kewajiban bagi seluruh 

lembaga pendidikan sebagaimana telah termaktub  dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Lebih lanjut, dalam paradigma baru pendidikan tinggi, 

dan berbagai regulasi pemerintah lainnya, baik yang berhubungan dengan pendidikan dan 

jaminan mutu yang sedang digalakkan oleh pemerintah dewasa ini. 



 
 

12 
 

2020-2024 Rencana Strategis (RENSTRA) FKIP USM 

 FKIP USM Banda Aceh senantiasa terdorong untuk melaksanakan peningkatan 

mutu secara sistematik dan berkelanjutan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi 

yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan melalui 

penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan berbasis KKNI. Selanjutnya, 

dilakukan pengembangan manajemen mutu yang lebih sistematis melalui inisiasi penerapan 

Sistem Manajemen Mutu Fakultas. 

 

3.3. Good University Governance 

 

Paradigma baru perguruan tinggi mendorong perubahan peran dan proses 

penyelenggaraan lembaga pendidikan menuju knowledge creator melaluii perencanaan 

strategis dengan pendekatan daya saing. Agar dapat melaksanakan peran dan proses 

tersebut dengan baik, maka aspek kesehatan harus mampu berfungsi secara optimal dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkannya. Kesehatan lembaga perguruan tinggi 

ditandai adanya visi dan misi yang kuat serta mampu mendorong motivasi dan komitmen 

seluruh anggota organisasi, sehingga memiliki struktur dan manajemen yang efektif da 

efisien, serta memberikan wahana kerja yang kondusif bagi semua elemen dalam organisasi 

tersebut. Kapasitas lembaga, secara terprogram dan sistematis harus dibina dan 

dikembangkan, sehingga mampu mencapai yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan 

otonomi dan akuntabilitas. 

Tata kelola perguruan tinggi yang otonom, transparan dan akuntabel dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip good university governance, merupakan amana dari UU 

Sisdiknas, sebagaiman yang ditetapkan dalam pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

pengelolaan dan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dsan 

akuntabilitas publik. Prinsip transparansi berarti perguruan tinggi memilki keterbukaan dan 

kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku 

kepentingan. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa perguruan tinggi 

memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang 

dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini, FKIP USM Banda Aceh senantiasa berupaya untuk meningkatkan 

kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan pendidikan serta membangun sistem 

pengelolaan kelembagaan yang sehat sehingga diharapkan akan adanya kemandirian yang 

dibarengi dengan tranparansi dan akuntabilitas sistem, proses dan prosedur pada semua 

unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan relevansi secara berkelanjutan sekaligus 

memberikan citra positif fakultas kepada pemangku kepentingan. 
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3.4. National Defence Centre of Excellence Faculty 

 

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan 

mengembangkan pendidikan dan Teknologi melainkan lebih dari itu adalah melakukan 

transfer nilai-nilai luhur bangsa, menanamkan semangat kebangasaan, menanamkan 

identitas bangsa, dan melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa dan nilai-nilai 

kearifan local sebagai benteng paling kuat dalam mencegah berbagai distrosi mental dan 

budaya. 

Adanya perkembanhan demokratisasi dan globalisasi telah membawa akses 

perubahan tata nilai dan karajter anak bangsa. Nilai-nilai luhur luntur oleh nilai-nilai asing 

yang masih superfisial karena belum berakulturasi dan beradaptasi dengan baik, sehingga 

karakter bangsa menjadi isu yang mencemaskan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 

tidak saja diharapkan menghasilkan insan yang cerdas dan terampil, tetapi juga mampu 

membangun insan Indonesia yang berkarakter, menjadi warga Negara yang produktif, 

inklusif dan menghargai keragaman budaya, sekaligus menjadi warga dunia yang 

menghargai nilai-nilai universal. Dalam konteks tersebut maka pendidikan tinggi di Indonesia 

diharapkan menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang 

berkarakter, cerdas, dan terampil, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik 

melalui adaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran bangsa, 

maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. 

 FKIP USM Banda Aceh sebagai bagian dari perguruan tinggi yang mewarisi cita-cita 

luhur para pendahulu Republik Indonesia terpanggil untuk berperan aktif dalam menjawab 

tantangan perubahan lingkungan tersebut dengan menempatkan diri sebagai lembaga 

pendidikan terkemuka dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, 

tangguh dan berkeadaban dengan dilandasi oleh moral Pancasila, jiwa kejuangan, disiplin, 

kreatifitas yang tinggi dan wawasan kebangsaan dalam rangka menunjang pembangunan 

nasional, tidak korupsi dan berjiwa insterpreneurship berbasih serambi mekkah yang islami. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI STRATEGI 

4.1. Strategi Stabilitas 

Tindakan Strategis: 

4.1.1 Pengembangan Produk 

Melakukan pengembangan produk untuk setiap lini produk dan jasa, yaitu : 

a) Lulusan; 

b) Hasil penelitian; 

c) Hasil pengabdian masyarakat; 

d) Peningkatan Nilai Akreditasi prodi menjadi B 

4.1.2 Konsolidasi Internal 

Melakukan penataan kelembagaan  FKIP USM Banda Aceh melalui transformasi dan 

penegasan status kelembagaan dan tata kelola serta sumberdaya sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: 

a) Tata kelola yang baik (good university governance); 

b) Sistem penjaminan mutu fakultas yang baik dibawah koordinasi BJM Universitas; 

c) Transformasi kelembagaan. 

4.1.3 Konsolidasi Eksternal 

Penguatan jumlah dan kapasitas jaringan kerjasama dalam penerapan IPTEK 

dengan pemerintah, industry, dan masyarakat, yaitu : 

a) Peningkatan fasilitas jejaring kerjasama; 

b) Peningkatan mutu jejaring kerjasama; 

c) Peningkatan jumlah jejaring kerjasama. 

 

4.2. Strategi Ekspansi 

Tindakan Strategis: 

4.2.1 Diversifikasi konsentrik 

Menambah produk baru yang masih menjadi produk inti  FKIP USM Banda Aceh, 

yaitu: 

a) Pembukaan lembaga afiliasi industry; 

b) Peningkatan peran inkubator; 

c) Peningkatan fungsi laboratorium. 
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4.2.2 Diversifikasi konglomerat 

Menambah produk baru yang dimanfaatkan oleh pengguna, yang tidak berhubungan 

dengan produk inti  FKIP USM Banda Aceh, yaitu: 

a) Pengembangan usaha komersial Badan Usaha Fakultas; 

b) Pengembangan jasa konsultasi dan pelatihan. 

4.2.3 Diversifikasi Horizontal 

Menambah produk baru yang tidak berhubungan dengan produk inti  FKIP USM 

Banda Aceh namun ditujukan pada penggunaan yang telah ada, yaitu: 

a) Memaksimalkan fungsi UKM mahasiswa; 

b) Memaksimalkan fungsi organisasi kemahasiswaan. 

4.2.4 Integrasi ke Depan 

Membuka usaha  penyaluran keluaran atau produk  FKIP USM Banda Aceh, yaitu: 

a) Program magang (Program Co-Op); 

b) Fasilitas HaKI dan Paten. 

 

4.3. Penciutan  

Tindakan strategis: 

4.3.1 Penciutan (retrenchment) 

Mengurangi beberapa Satuan Kerja dan fungsi-fungsi yang tidak produktif dan 

duplikatif, yaitu: 

a) Pembenahan laboratorium yang tumpang tindih; 

b) Restrukturisasi dan efisiensi kelelmbagaan. 

4.3.2 Usaha Patungan (joint  venture) 

Membuka usaha baru dengan bekerjasama dengan institusi lain, yaitu: 

a) Menyelengarakan kerjasama dengan pihak luar untuk mengelola asset yang 

tidak produktif dan tidak menguntungkan; 

b) Mengirim dosen ke institusi lain untuk dimanfaatkan kepakarannya. 
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BAB V 

SASARAN DAN PROGRAM 

5.1. Meningkatkan Kualitas Lulusan 

Sasaran Strategis: 

5.1.1 Pengembangan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(ICT) pada tahun 2021 

Program Strategis: 

a) Menyelenggarakan pelatihan pengajaran berbasis multimedia; 

b) Penerapan pembelajaran yang berorientasi pembelajaran oleh mahasiswa 

Student Centered Learning (SCL); 

c) Penerapan metode pembelajaran e-learning; 

d) Peningkatan kemampuan bahasa inggris melalui penerapan UKBI sebagai syarat 

kelulusan; 

e) Pemberdayaan laboratorium alam; 

f) Peningkatan layanan dan pembinaan mahasiswa. 

 

5.1.2 Terfasilitasinya kegiatan aktualisasi diri mahasiswa dalam mengembangkan soft skill 

dengan kompetensi Bela Negara selambat-lambatnya pada tahun 2022 

Program Strategis: 

a) Melaksanakan pendidikan awal pendidikan Bela Negara; 

b) Penataan arah pengembangan dan pembinaan organisasi kemahasiswaan 

(UKM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan) berbasis 

Bela Negara; 

c) Terbentuknya career center untuk lulusan secara terpusat pada tahun 2022. 

 

5.2. Meningkatkan Penataan, Penegasan Status Kelembagaan dan Tata Kelola 

Sumberdaya 

5.2.1. Terlaksananya penataan organisasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien pada 

tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja yang sinergi dengan 

Renstra Universitas; 

b) Terbentuknya perangkat lunak budaya kerja (Standar Mutu, Standar Operating 

Procedure, Standar Kerja, Kode Etik, dan Slogan-slogan); 
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c) Terbentuknya perangkat peraturan organisasi dalam rangka penguatan institusi 

dan  kelembagaan; 

d) Penyiapan dan penguatan aspek-aspek akreditasi universitas melalui sinergi 

antar Satker; 

 

5.2.2. Tertanamnya nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, kebangsaan, dan unggul bagi 

seluruh civitas akademika dan pegawai  FKIP USM Banda Aceh tahun 2020. 

Program Strategis: 

a) Transformasi nilai-nilai  FKIP USM Banda Aceh kepada seluruh civitas 

akademika dan tenaga kependidikan melalui: 

1) Keteladanan pemimpin; 

2) Penegakan aturan organisasi; 

3) Penghargaan dan sanksi; 

4) Pendidikan dan pelatihan; 

5) Pendidikan penjenjangan; 

6) Manajemen karir; 

7) Budaya kerja. 

b) Penyegaran nilai-nilai profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. 

 

5.2.3. Terbentuknya perangkat peraturan kepegawaian yang kondusif bagi pengembangan 

SDM pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Terbentuknya perangkat peraturan sistem penerimaan, pembinaan, 

pengangkatan, promosi, dan pemberhentian bagi seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang bersinergi dengan pencapaian visi dan misi Universitas; 

b) Terbentuknya perangkat lunak pemberian penghargaan dan sanksi yang 

berbasis kinerja; 

c) Renumerasi kompensasi berbasis pada keadilan internal dan eksternal, serta 

kinerja pegawai yang menyesuaikan kemampuan Universitas; 

d) Penegakan aturan kepegawaian bagi seluruh civitas akademika dan tenaga 

kependidikan yang berorientasi pada penegakan prinsip dasar dan nilai-nilai  

FKIP USM Banda Aceh. 

 

5.2.4. Terwujudnya jaminan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang mampu 

memotivasi kinerja pada tahun 2022. 

Program Strategis: 
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a) Peningkatan kesejahteraan para dosen dan tenaga kependidikan secara 

bertahap melalui percepatan sertifikasi dan tunjangan; 

b) Pemberian beasiswa bagi anak para dosen dan tenaga kependidikan yang 

berprestasi; 

c) Penyelengaraan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan bagi seluruh para dosen 

dan tenaga kependidikan; 

d) Penyediaan fasilitas olah raga dan seni; 

e) Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan; 

f) Penyediaan fasilitas konseling (psikologi dan advokasi hukum) bagi para dosen 

dan tenaga kependidikan; 

g) Penyediaan kegiatan untuk mempererat kekeluargaan bagi dosen dan tenaga 

kependidikan beserta keluarganya. 

 

5.2.5. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang berbasis ICT untuk mendukung 

kegiatan pengambilan keputusan, manajerial, manajemen keuangan, akuntansi, 

sistem informasi SDM, dan pengelolaan prasarana sarana pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Penataan kembali sistem informasi akademik yang baik dan berorientasi pada 

kemutakhiran, penyesuaian kebutuhan akademik, pengembangan database 

akademik, kemudahan, kelancaran akses, dan keamanan; 

b) Sistem informasi kepegawaian; 

c) Sistem informasi kemahasiswaan dan alumni; 

d) Sistem informasi gedung/ruang dan inventarisasi sarana-prasarana; 

e) Pengembangan website Fakultasi secara mandiri sebagai media informasi bagi 

Uniiversitas secara terpadu. 

 

5.3. Meningkatkan Kemandirian Organisasi dan Jaringan Kerjasama di Tingkat 

Nasional dan Regional. 

Sasaran Strategis: 

5.3.1. Terselengaranya kegiatan pemasaran yang mampu mempromosikan seluruh produk 

Universitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional mulai tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Koordinasi antar fungsi dalam penyusunan profil produk  FKIP USM Banda Aceh; 

b) Pengembangan kegiatan promosi Fakultas yang efektif dan berkesinambungan. 
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5.3.2. Terwujudnya komposisi sumber pendanaan yang sehat dengan sumber dana 

bervasriasi: 15% bersumber pemerintahan dan YPSM, 70% bersumber mahasiswa, 

5% bersumber BUU, 5% bersumber kontrak penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Program Strategis: 

a) Penyusunan perangkat lunak kebijakan sumber pendanaan dan alokasi sumber 

pendanaan; 

b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran pembiayaan universitas yang 

berbasis kinerja; 

c) Penyiapan manajemen keuangan yang sehat untuk mendukung setiap aktivitas 

dan program kerja universitas. 

 

5.3.3. Terwujudnya badan usaha komersial universitas yang sehat 

Program Strategis: 

a) Penyiapan dukungan perangkat kelembagaan; 

b) Konsolidasi menuju sinergi antar Satuan Kerja yang berpotensi bagi 

pengembangan usaha dan diversifikasi pendapatan Fakultas. 

 

5.4. Menyelengarakan Tridarma Perguruan Tinggi Berbasis Sistem Manajemen 

Mutu. 

Sasaran Strategis: 

5.4.1.  Meningkatkan nilai akreditasi menjadi B dari seluruh Program Studi tanpa nilai C, 

pada tahun 2021 sampai 2022. 

Program Strategis: 

a) Ikut mempertahankan peringkat bintang emas satu madya Dikti bidang penelitian 

dan pemanfaatan hibah pengembangan program studi dan institusi PP PTS 

LLDikti 13, Kemenpora dan Kemenag RI; 

b) Dukungan fasilitas serta pendanaan terhadap pengembangan prodi penerimaan 

hibah dari dalam dan luar negeri; 

c) Peningkatan dosen berkualifikasi S3 dengan dana dari Pemerintah, Industri, dan 

masyarakat; 

d) Pengembangan Laboratorium terpusat, pengembangan perpustakaan berbasis 

ICT, pengembangan peralatan Laboratorium Prodi; 

e) Menyusun lembaga Jurusan dan Prodi agara berfungsi lebih optimal; 
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f) Melakukan re-akreditasi semua Program Studi C, sejak tahun 2017 sampai 

dengan 2025 

5.4.2.  Terselengaranya penjaminan mutu pada seluruh Satker yang menjamin peningkatan 

kerja dan keberlanjutan organisasi pada tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Penyusunan fungsi baru bina-program untuk setiap fungsi dan Satuan Kerja; 

b) Penyusunan instrument standar mutu akademik dan non-akademik secara 

berkelanjutan; 

c) Peningkatan mutu auditor akademik dan non-akademik; 

d) Penjaminan mutu akademik; 

e) Penjaminan mutu non-akademik; 

f) Peningkatan sistem monev yang baik berbasis SOP pada semua lini dan 

kegiatan. 

 

5.4.3.  Meningkatnya kualitas input mahasiswa dengan keketatan rata-rata untuk prodi 

eksakta 1 : 5 dan non eksakta 1 : 3 pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Pemasaran terpadu dalam bidang pendidikan; 

b) Melaksanakan test penerimaan mahasiswa baru dengan mekanisme paper base 

test; 

c) Menyusun skema penerimaan mahasiswa baru yang mengkomodir calon 

mahasiswa unggul, berbakat, dan tidak mampu; 

d) Distribusi kualitas input mahasiswa yang semakin merata untuk setiap Prodi; 

e) Mengembangkan sistem rekrutmen biaya siswa bidik misi dan prestasi pada 

semua SMA. 

 

5.4.4.  Terwujudnya suasana akademis yang baik untuk mendukung proses pembelajaran 

pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Menyediakan fasilitas tempat diskusi mahasiswa dan penggunaan Hotspot 

secara memadai; 

b) Diselengarakan forum ilmiah 3 kali setiap tahun yang melibatkan dosen dan 

mahasiswa; 

c) Keterlibatan dosen yang maksimal sebagai pembicara setiap tahun pada forum 

ilmiah pada skala nasional dan internasional; 



 
 

21 
 

2020-2024 Rencana Strategis (RENSTRA) FKIP USM 

d) Meningkatkan angka kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 90% dan 

kehadiran dosen 100% yang tercatat secara elektronik tahun 2022; 

e) Menyelengarakan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa di tingkat Prodi, Fakultas 

dan Universitas secara periodik; 

f) Peningkatan pembinaan mahasiswa melalui bimbingan (penasehat akademik). 

 

5.4.5.  Terpenuhi jumlah dosen berkualitas dan kompeten yang menunjang kinerja 

pendidikan dan penelitian pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Penyelengaraan tugas belajar dosen untuk S3 diharapkan dapat mencapai 30% 

pada tahun 2024; 

b) Pendidikan dan pelatihan dosen yang berbasis pada pengembangan kopetensi 

dosen; 

c) Penyelengaraan manajemen kinerja bagi para dosen; 

d) Rekuitmen dosen dengan kualifikasi dan kompotensi sesuai kebutuhan 

pengembangan prodi. 

 

5.4.6.  Terpenuhi kebutuhan tenaga kependidikan non-akademik yang professional, 

berkualitas, dan kompeten yang mampu mendukung peningkatan mutu pada tahun 

2022. 

Program Strategis: 

a) Pemberian beasiswa pendidikan bagi pegawai berprestasi; 

b) Pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kebutuhan kompetensi setiap 

bidang tugas; 

c) Penyelengaraan manajemen kinerja bagi para pegawai. 

 

5.4.7.  Meningkatnya kualitas layanan administrasi akademik dan layanan internal berbasis 

ICT mulai tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Terbentuknya prosedur dan  standar pelayanan minimal bagi pelayanan 

administrasi  akademik dan pelayanan internal; 

b) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan administrasi akademik berbasis ICT; 

c) Peningkatan peringkat Webometric. 

 

5.4.8.  Terbangunnya budaya menghargai karya orang lain pada tahun 2021. 

Program Strategis: 
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a) Pemberian penghargaan terhadap karya cipta; 

b) Advokasi dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 

 

5.5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penelitian untuk Mengembangkan Proses 

Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat. 

Sasaran Strategis: 

5.5.1.  Terwujudnya arah pengembangan penelitian yang bersinergi dengan  kegiatan 

pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional 

paling lambat pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Perlu dibentuk desa binaan sebagai implementasi dari Bela Negara; 

b) Penyusunan dan penerapan manual mutu dan manual prosedur penelitian dasar 

dan penelitian terapan baik mono dan multi tahun; 

c) Pengembangan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan; 

d) Pengembangan penelitian berorientasi pada kebutuhan dan peringkat daya saing 

industri. 

e) Pengembangan penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya 

alam Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian 

bangsa; 

f) Pengembangan penelitian yang berorientasi pada penanganan masalah 

kebangsaan, dan ketahanan nasional serta kearifan lokal; 

g) Pengembangan penelitian yang berorientasi pada pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

h) Pengembangan penelitian yang berorientasi pada pengembangan potensi 

daerah dan peningkatan keunggulan bersaing daerah. 

 

5.5.2.  Terwujudnya sinergi sumberdaya penelitian (pusat studi, laboratorium, dan tenaga 

peneliti) secara terpusat sebagai income generating pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Konsolidasi pusat-pusat studi untuk meningkatkan relevansi, keberlanjutan, dan 

efisiensi; 

b) Sinergi kegiatan pengembangan penelitian pada tingkat Prodi; 

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung penelitian; 

d) Meningkatkan penelitian bidang pendidikan dan pengembangan model 

pembelajaran dan penyusun buku ajar. 
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5.5.3.  Terselengaranya publikasi hasil penelitian lembaga dalam skala lokal, nasional, dan 

internasional satu kali pertahun pada tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Pengembangan media publikasi hasil penelitian kelembaga yang terakreditasi 

nasional dan internasional; 

b) Peningkatan pengembangan buku teks, buku ajar, bahan ajar dari hasil 

penelitian; 

c) Mengembangkan SOP penelitian sebagai standar penelitian sesuai dengan 

pedoman penelitian Dikti. 

 

5.5.4.  Terselenggaranya pemberian penghargaan dan sanksi bagi kegiatan penelitian 

dosen mulai tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Penyusunan perangkat lunak pedoman pemberian penghargaan dan sanksi 

dalam kegiatan penelitian dosen; 

b) Pemberian penghargaan dan sanksi bagi kegiatan penelitian dosen; 

c) Penyusunan pedoman kegiatan  penelitian dosen dan mahasiswa. 

 

5.5.5.  Peningakatan jumlah penelitian dosen terpublikasi 2 judul per tahun per dosen mulai 

tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Peningkatan fasilitas publikasi dosen dalam berbagai media publikasi nasional 

dan internasional; 

b) Menambah jurnal berkala ilmiah dan tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas; 

c) Menjadi pemateri pada berbagai forum ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional. 

 

5.5.6.  Menyusun, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan peraturan yang 

mewajibkan setiap dosen yang menulis karya ilmiah hasil penelitian. 

Program Strategis: 

a) Peningkatan informasi dan pelatihan mengenai tata cara publikasi hasil penelitian 

di tingkat nasional dan internasional; 

b) Pengembangan media publikasi hasil penelitian; 

c) Mengupayakan setiap Prodi memiliki jurnal ilmiah terbitan berkala. 
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5.5.7.  Meningkatnya budaya meneliti dosen dengan pencapaian jumlah proposal 

dibandingkan jumlah dosen dengan rasio 1 : 2 per prodi pada tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Peningkatan fasilitas penelitian dosen dalam berbagai jenjang; 

b) Pengembangan media publikasi hasil penelitian. 

 

5.5.8.  Peningkatan pencapaian hibah penelitian dosen minimal 40 judul per-tahun mulai 

tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Optimalisasi penelitian dosen bersumber dana hibah penelitian; 

b) Penelitian penyusunan proposal penelitian hibah dan fasilitas pengajuan 

proposal penelitian hibah; 

c) Pendampingan dan pengawasan kegiatan penelitian bersumber dana hibah; 

d) Jaringan kerjasama bagi penguatan reviewer dan spesialisasi bidang penelitian; 

e) Meningkatkan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi Pekerti sebagai upaya 

mendorong dosen memiliki kemampuan penelitian yang lebih besar. 

 

5.5.9.  Penciptaan iklim penelitian dilingkungan mahasiswa melalui cipta karya penelitian 

minimal 2 kali dalam setahun mulai tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Peningkatan fasilitas penelitian mahasiswa; 

b) Melibatkan mahasiswa pada penelitian dosen; 

c) Peningkatan keterampilan penyusunan proposal usulan penelitian berbagai skim, 

baik bagi mahasiswa dan dosen. 

 

5.5.10.  Penguatan metodologi penelitian dasar dan penelitian terapan mulai tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Pendidikan dan pelatihan metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa; 

b) Meningkatkan bantuan dana penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

 

5.5.11.  Terselenggaranya penguatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) melalui 

penyiapan perangkat lunak dan advokasi pada tahun 2025. 

Program Strategis: 

a) Penyiapan perangkat lunak kelembagaan bagi penguatan HaKI; 

b) Advokasi bagi pengelolaan HaKI. 
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5.6. Mengembangkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk Pengembangan 

Proses Pembelajaran dan Pengembangan Iptek. 

Sasaran Strategis: 

5.6.1.  Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil pengembangan 

Iptek pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Penyusunan manual mutu dan manuak prosedur kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b) Pengembangan sinergi kegiatan pengabdian kepada masyarakat denga kegiatan 

penelitian, pusat studi, dan pendidikan; 

c) Pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana alam, masalah kebangsaan, 

dan ketahanan nasional; 

d) Reorientasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wahana pendidikan dan 

penerapan Iptek; 

e) Optimalisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersumber dana hikbah 

bertaraf nasional; 

f) Implementasi Iptek dan Tridharma PT pada masyarakat sekitar melalui desa dan 

sekolah binaan. 

 

5.6.2.  Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada 

pendampingan, kemitraan dan kewirausahaan pada tahun 2025. 

Program Strategis: 

a) Pengembangan keterampilan masyarakat dalam mewujudkan sumberdaya 

manusia berkualitas dan berdaya saing; 

b) Pengembangan wilayah binaan yang berbasis mitra kerja dan kemandirian; 

c) Kemitraan dan pembinaan masyarakat pelaku Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM); 

d) Pendampingan masyarakat yang berorientasi pada kewirausahaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam. 

 

5.6.3.  Diversifikasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi dan daya saing sumberdaya manusia pada tahun 2024. 

Program Strategis: 
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a) Penyelengaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang berorientasi pada 

kebutuhan pengembangan kompetendi SDM Fakultas; 

b) Penyelengaraan Diklat yang berorientasi pada pemantapan kompetensi 

mahasiswa; 

c) Penyelenggaraan Diklat yang berorientasi pada kebutuhan pengembangan SDM 

untuk pemerintah, industri, dan masyarakat. 

 

5.6.4.  Meningkatkan relevansi program akademik dengan kebutuhan dan persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat, dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, baik lokal 

maupun nasional. 

Program Strategis: 

a) Mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan menetapkan skala 

prioritas persolan; 

b) Mempromosikan sumberdaya dan keakaran dan keahlian melalui media cetak 

dan elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat; 

c) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik (seminar, pendampingan, 

advokasi dan lain-lain) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab 

persoalan yang dihadapi masyarakat; 

d) Menjalin kerjasama dengan mitra pengguna (pemerintah, industri, lembaga, dan 

masyarakat). 

 

5.6.5.  Terbangunnya tanggungjawab sosial Fakultas terhadap lingkungan. 

Program Strategis: 

a) Mengefektifkan keberadaan desa, sekolah binaan dan mitra sebagai research 

ground, PTK dan implimentasi hasil research; 

 

5.6.6.  Meningkatnya kapasitas jaringan kerjasama untuk menguatkan posisi bersaing pada 

tingkat lokal dan nasional pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Peningkatan kapasitas jaringan kerjasama dengan para mitra kerja daerah dan 

pusat yang berorientasi pengembangan dan penerapan Iptek; 

b) Pengembangan kapasitas jaringan kerjasama yang berorientasi pada 

pengembangan kualitas dan relevansi pendidikan; 

c) Pengembangan jaringan kerjasama dengan alumni. 
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5.6.7.  Meningkatnya kapasitas jaringan kerjasama untuk meraih posisi bersaing secara 

global pada tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Terselengaranya jaringan kerjasama internasional dalam peningkatan mutu dan 

relevansi program pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat. 

 

5.7. Pengembangan Layanan Pendidikan 

Sasaran Strategis: 

5.7.1.  Meningkatnya layanan perpustakaan yang modern dan mutahir pada tahun 2021. 

Program Strategis: 

a) Pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, 

kegiatan dan hasil penelitian; 

b) Peningkatan jumlah koleksi buku teks, jurnal dan majalah ilmiah. 

 

5.7.2.  Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan aset, lahan dan gedung, sarana dan 

prasarana yang menunjang strategi pengembangan Universitas secra berkelanjutan 

mulai pada tahun 2022. 

Program Strategis: 

a) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sesuai dengan kebutuhan yang 

meliputi: 

1) Penataan dan renovasi gedung; 

2) Pembanguan asrama mahasiswa yang memadai; 

3) Pembangunan dan relokasi gedung organisasi kemahasiswaan; 

4) Penataan dan renivasi Museum. 

b) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanfaaan 

fasilitas fisik secara optimal mencakup: 

1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan tata ruang kampus; 

2) Penyediaan rencana kelayakan, rencana rinci pemiliharaan, dan rencana 

pembiayaan pemeliharaan gedung-gedung dan fasilitas pendukung; 

3) Penyelengaraan operasional dan perawatan sarana dan prasarana fisik di 

lingkungan FKIP secara efektif dan efisien; 

4) Penciptaan lingkungan kampus yang aman, tertib, teduh, dan asri; 

5) Peningkatan ketenteraman dan keamanan kampus melalui pengefektiffan 

kinerja satuan keamanan kampus. 
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5.7.3.  Tercukupinya kebutuhan prasarana dan sarana ICT secara bertahap mulai tahun 

2021. 

Program Strategis: 

a) Penyediaan sumberdaya manusia pendukung yang kompeten dalam 

pengelolaan dan pengembangan ICT; 

b) Tersusunnya sistem pelayanan ICT; 

c) Peningkatan kapasitas kinerja UPT Telematika yang mampu mendukung 

kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan sistem informasi seluruh Satuan Kerja; 

d) Pembangunan sistem telekomunikasi kampus dengan menggunakan teknologi 

yang mampu memenuhi kebutuhan telekomunikasi; 

e) Penyediaan perangkat lunak original untuk layanan pendidikan. 
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BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

6.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis secara umum bertujuan untuk 

mengevaluasi kinerja rencana strategis dalam menunjang pencapaian kinerja  FKIP USM 

Banda Aceh sesuai dengan yang direncanakan. Secara khusus monitoring dan evaluasi 

bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi perubahan dasar-dasar perumusan rencana strategis; 

2. Mengevaluasi relevansi rencana strategis terhadap tuntutan kinerja  FKIP USM 

Banda Aceh; 

3. Mengevaluasi kinerja  FKIP USM Banda Aceh terhadap sasaran yang sudah 

ditetapkan; 

4. Melakukan tindakan korektif untuk memastikan kinerja  FKIP USM Banda Aceh 

sesuai dengan rencana. 

 

6.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi didasarkan pada empat kriteria, yaitu : kesesuaian, 

keunggulan, konsistensi dan kelayakan. Kesesuaian dan keunggulan didasarkan pada 

penilaian tehadap lingkungan eksternal, sedangkan konsistensi dan kelayakan didasarkan 

pada penilaian terhadap internal. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi terdiri dari 

tiga aktivitas dasar, yaitu : 

1. Evaluasi terhadap dasar-dasar dari rencana strategis, yaitu analisis lingkungan 

eksternal dan analisis lingkungan internal; 

2. Membandingkan sasaran hasil yang diharapkan dengan pencapaian sasaran yang 

telah dicapai; 

3. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja  FKIP USM Banda 

Aceh sesuai dengan rencana. 

 

6.3. Penanggungjawab dan Pelaksana 

Penanggungjawab kegiatan monitoring dan evaluasi adalah dekan beserta jajaran 

pimpinan terutama Pembantu Dekan FKIP USM Banda Aceh, sedangkan pelaksanaan 

kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Sistem Jaminan Mutu Fakultas (SJMF). 

 

6.4. Periode Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilingkungan secara periodik dan 

berkesinambungan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun pada akhir 
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pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dapat 

dilakukan setiap waktu berdasarkan inisiatif dari dekan beserta jajaran terkait dilingkungan  

FKIP USM Banda Aceh. 

Berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu Fakultas yang saat ini sedang dirintis 

oleh  FKIP USM Banda Aceh, maka akan terus digerakkan dan diberdayakan melalui 

koordinasi yang intens, dalam setiap hari kerjanya, dan mengadakan rapat setidak-tidaknya 

tiga dalam satu tahun untuk monitoring dan evaluasi kinerja manajemen. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Rangkaian kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini pada dasarnya 

merupakan indentifikasi masa kini (2020) tentang masa kini dan masa depan (sampai 

dengan tahun 2025) yang terkait dengan pengembangan FKIP USM. Penyusunan Rencana 

Strategis ini telah mempertimbangkan aspek-aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

aspek-aspek eksternal (peluang dan acaman), serta mengakomodasikan aspirasi berbagai 

komponen-komponen FKIP yang secara institusional dan moral bersifat mengikat. Oleh 

karena itu, semua komponen FKIP USM perlu melakukan usaha bersama untuk mencapai 

berbagai sasaran sebagai tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

ini. Namun, Rencana Strategis ini juga bukan barang beku, terutama jika terjadi berbagai 

dinamika dan perubahan pesat, terutama dinamika dan perubahan aspek eksternal yang 

diluar kendali FKIP, sehingga terdapat bagian-bagian tertentu Rencana Strategis ini tidak 

sesuai lagi, baik dengan konteks permasalahan dan kebutuhan pemangku kepentingan 

(Stakeholder) maupun FKIP USM sendiri. Dengan demikian, Rencana Strategis ini dapat 

ditinjau kembali untuk diperbaharui, sehingga relevan dengan permasalahan yang akan 

dijawab atau kebutuhan yang akan dipenuhi. 



 
 

 
 

 


	Page 1
	Page 1
	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf

