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KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS HUKUM
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada
kita semua, sehingga Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Parepare (Renstra FH UM Parepare) dapat dirampungkan dan menjadi dokumen resmi
yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan semua kegiatan
CaturDharma dalam lingkup Fakultas Hukum. Renstra tersebut lahir dari kajian yang
mendalam berdasarkan kondisi riil Fakultas Hukum dan merupakan “turunan/jabaran” dari
Renstra Universitas.
Renstra merupakan sebuah proses dari hasil pemikiran bersama (share thinking)
seluruh komponen dan stakeholder yang ada dalam lingkup fakultas hukum maupun
stakeholder eksternal. Renstra sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, sebagai arah dan
pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut untuk mencapai visi-misi. Berdasarkan
renstra ini diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk rencana operasional (operational
action/action plan) Fakultas Hukum maupun Program Studi Ilmu Hukum dapat terlaksana
dengan baik dengan dukungan penuh dari pihak Universitas.
Dengan selesainya dokumen renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
merealisasikan

visi fakultas, yaitu “Terwujudnya Fakultas Hukum yang Islami dan

Unggul dalam Bidang Hukum Berbasis IPTEKS.” sehingga hasil yang dicapai dapat
terukur dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Atas nama pimpinan Fakultas Hukum menyampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan dokumen ini. Sebagai pimpinan Fakultas Hukum, kami berharap Renstra FH
UM Parepare 2015-2040 menjadi pedoman bersama dalam menjalankan roda organisasi
sehingga dapat menjadi Fakultas Hukum yang Islami dan Unggul. Jazakumullahu khairan
katsiran.
Nasrun Minallahi wa Fathum Karim
Wassalau Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Parepare, 08 Oktober 2018
Dekan,

Asram A.T.Jadda, SHI., M. Hum
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KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah Renstra Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare
sudah selesai dan sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang
telah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyusun Renstra ini. Tanpa rahmat
dan karunia-Nya, tentu Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Parepare (Renstra FH UM Parepare) tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen resmi
ini yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan semua kegiatan
Caturdharma dalam lingkup Fakultas Hukum UM Parepare.
Rencana strategis Fakultas Hukum merupakan penjabaran dari Renstra Universitas.
Olehnya itu dibutuhkan sebagai arah dan pedoman dalam menjalankan program-program
Fakultas Hukum untuk mencapai visi-misi yang telah ditetapkan bersama. Semua kegiatan
dan kebijakan Fakultas Hukum harus berlandaskan pada Renstra tersebut untuk mencapai
tujuan bersama.
Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pengelola dalam lingkup Fakultas
Hukum menjadikan pegangan untuk merealisasikan

visi fakultas, yaitu Terwujudnya

Fakultas Hukum yang Islami dan Unggul dalam Bidang Hukum Berbasis IPTEKS. Tentu
visi ini, sangat relevan dan sejalan dengan visi Universitas, sekaligus sebagai upaya
merealisasikan visi-misi Universitas.
Atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare)
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tim penyusun dan semua
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Tentu, penyusunan
dokumen ini membutuhkan pengorbanan waktu dan pikiran yang tidak sedikit. Sebagai
pimpinan Universitas,

saya

berharap Renstra FH UM Parepare 2015-2040 menjadi

pedoman bersama dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat menjadi Fakultas
Hukum yang Islami dan Unggul. Jazakumullahu khairan katsiran.
Nasrun Minallahi wa Fathum Karim
Wassalau Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Parepare, 08 Oktober 2018
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Dasar Pemikiran
Rencana Strategis bagi sebuah institusi sangat menentukan masa depan institusi itu
terlebih bagi institusi perguruan tinggi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Parepare (UM Parepare) sebagai sub sistem dari Universitas Muhammadiyah Parepare
(UM Parepare), harus berupaya menata masa depannya dengan menyusun Rencana
Strategis sebagai rujukan dalam pengembangan Fakultas Hukum, terlebih dengan semakin
ketatnya persaingan antar Program Studi Ilmu Hukum di berbagai perguruan tinggi
khususnya yang berada di daerah (Parepare dan sekitarnya). Persaingan itu sudah menjadi
keniscayaan dan harus ada upaya yang secara sistematis dan terorganisir untuk
mengatasinya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki baik secara interen maupun
secara eksteren.
Sejak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare)
terpisah dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare),
tahun 2017 sampai saat ini banyak mendapat sambutan positif dari calon mahasiswa di
setiap pendaftaran mahasiswa baru di setiap tahun ajaran baru. Namun di pihak lain tentu
ini sekaligus merupakan tantangan tersendiri bagi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) untuk lebih berbenah diri bersaing dengan
perguruan tinggi lain yang sudah terlebih dahulu mengembangkan program studi ilmu
hukum.
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis menyiapkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa
kecerdasan dan keterampilan saja tidak cukup tetapi harus ditopang oleh integritas
sehingga luaran perguruan tinggi diharapkan menjadi manusia Indonesia yang bertanggung
jawab terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu tenaga pendidik pun dituntut tidak
hanya sekedar sebagai tenaga pengajar tetapi sekaligus sebagai pendidik yang membentuk
karakter mahasiswa. Masa depan bangsa banyak ditentukan oleh generasi muda
(mahasiswa) hari ini dan disinilah kenapa perguruan tinggi itu menjadi penting mengambil
peran strategis tersebut.
Perkembangan dunia yang semakin kompetitif, menuntut pengelolaan perguruan
tinggi secara profesional dan untuk mewujudkan tuntutan ini dibutuhkan sejumlah resorse.
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Inilah tantangan yang mau tidak mau atau siap tidak siap pasti akan dihadapi. Oleh karena
itu dibutuhkan rencana strategis untuk mengatasinya agar masa depan itu bisa diraih
dengan baik dan tidak justru pada kondisi yang sebaliknya.
Dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi harus mampu mengatasi dengan
cepat setiap tantangan yang muncul. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan pemerintah
agar perguruan tinggi dikelola secara mandiri, kemajuan teknologi informasi di era
globalisasi saat ini, sangat membuka kesempatan yang luas terjadinya pertukaran informasi
yang sangat cepat di seluruh belahan bumi sehingga perguruan tinggi dituntut melakukan
pembenahan untuk menghadapi tantangan yang akan terus berkembang baik saat ini
maupun di waktu mendatang. Terdapat 3 (tiga) tantangan yang sedang dan akan dihadapi
perguruan tinggi, yaitu;(1) diterapkannya otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai
akibat perubahan kebijakan pendidikan yang semakin ketat, (2) Mengantisipasi era
globalisasi, sehingga hal ini menuntut setiap pengelola pendidikan untuk mempersiapkan
sumber daya manusia (peserta didik) yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing di
pasar kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan institusi/fakultas yang mengacu
kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dimana setiap luaran perguruan tinggi
memiliki luaran (learning outcome) yang terukur, dan (3) berlakunya otonomi daerah yang
berakibat pada penyesuaian kebutuhan mayarakat lokal pada dunia pendidikan dengan
tetap mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu tantangan ini harus
diatasi oleh pengelola perguruan tinggi jika tidak ingin ditinggalkan oleh calon mahasiswa
yang semakin selektif.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (selanjutnya disingkat FH
UM Parepare) sebagai salah satu fakultas dalam lingkup UM Parepare diharapkan akan
menghasilkan calon-calon tenaga profesional bidang hukum, maka

dituntut untuk

senantiasa melakukan inovasi-inovasi dalam manajemen sehingga tidak tergerus dari arus
perubahan yang ada dan senantiasa mampu mengikuti perkembangan dalam kemajuan
dunia hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam
pengelolaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia hukum, dan tetap mengacu pada
rencana yang telah dibuat oleh Universitas dalam menghasilkan tenaga hukum yang
profesional.
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1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan
Rencana strategis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar pengembangan
FH UM Parepare dan Program Studi Ilmu Hukum atau semua unit yang ada di Fakultas
Hukum UM Parepare untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh
kegiatan yang diorganisir oleh Fakultas Hukum. Adapun tujuan dari penyusunan renstra ini
yaitu untuk menjadi rujukan bagi pengelola FH UM Parepare sehingga renstra ini dapat
terealisasi dengan baik dan terencana serta hasilnya dapat diukur dengan jelas.
Renstra ini disusun dengan memperhatikan potensi internal yang dimiliki FH UM
Parepare dan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Kondisi saat ini serta
analisis situasi terhadap komponen-komponen penentu sumber daya dalam proyeksi 10
(sepuluh) tahun mendatang untuk “Terwujudnya Fakultas Hukum yang Islami dan Unggul
dalam Bidang Hukum Berbasis IPTEKS.” menuju terwujudnya UM Parepare yang Islami
dan unggul dalam IPTEKS, sesuai dengan visi Universitas.
1.3. Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi
a. Pengertian Rencana Strategis
Rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM
Parepare) adalah dokumen perencanaan yang merupakan hasil analisis lingkungan
strategis yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memuat Kebijakan,
strategi, Program dan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas
Hukum.
b. Kedudukan Rencana Strategis
Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM
Parepare) berkedudukan sebagai penjabaran dari aspirasi dan keinginan segenap
komponen yang berkepentingan (Stakeholders) dalam lingkup Fakultas Hukum.
c. Fungsi Rencana Strategis
Fungsi Rencana Strategis Fakultas Hukum (FH) adalah sebagai landasan dan rujukan
bagi segenap pimpinan dan staf serta seluruh stakeholder dalam melakukan programprogram pengembangan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun unit atau bagian
yang ada di Fakultas Hukum.
1.4. Landasan Hukum dan Kebijakan Penyusunan
a. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis
1) Undang–Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
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2) Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia.
4) Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan,
6) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor: 86/D/O/1999 tentang
perubahan

bentuk

STKIP

Muhammadiyah

Parepare

menjadi

Universitas

Muhammadiyah Parepare (UMPAR),
7) Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI nomor: 232/U/2000 tentang pedoman
penyususnan kurikulum pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa,
8) Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI nomor: 234/U/2000 tentang pendirian
Perguruan Tinggi,
9) Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI nomor: 045/U/2002 tentang pedoman
pengawasan –pengendalian dan pembinaan program diploma, dan pasca sarjana di
perguruan Tinggi,
10) Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI nomor: 045/U/2002 tentang kurikulum
inti Pendidikan Tinggi,
11) Keputusan direktur jendral Pendidikan Tinggi Menteri Pendidikan nasional RI
nomor: 108/DIKTI/Kep/2001 tentang pedoman pembukaan program studi dan/atau
jurusan berdasarkan keputusan, Menteri Pendidikan nasional nomor: 234/U/2000
tentang pendidikan perguruan Tinggi,
12) Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 108/KEP/I.0/B/2010 tahun
2010 Tentang pedoman majelis Pendidikan Kader,
13) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012,
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
14) Surat

Keputusan

Rektor

Universitas

Muhammadiyah

Parepare

Nomor:

021/KEP/II.3.AU/B/2012 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas
Muhammadiyah Parepare tahun 2013-2023,
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b. Kebijakan Penyusunan
Renstra ini disusun sebagai tindaklanjut dari kebijakan Rektor UM Parepare dan
Dekan FH UM Parepare, sehingga pijakannya memiliki dasar hukum yang kuat. Rencana
Strategis Fakultas Hukum ini didasarkan pada beberapa arahan kebijakan, antara lain:
1) Visi Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari Pendidikan
nasional menjadi pusat penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan Tinggi,
Pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kesenian yang unggul, yang

dapat mengantarkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang kreatif, inovatif, dinamis, berakhlak mulia, penuh percaya diri,
beretos tinggi dan bertanggungjawab, untuk mencapai masyarakat yang bermutu dan
berakhlak mulia serta berwawasan Negara Kesatuan RI (NKRI) sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
2) Visi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagai berikut:
a. Corak kehidupan masyarakat global di abad XXI yang diwarnai dengan proses
Homogenesis kultural yang didorong oleh perkembangan pesat Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, memerlukan akademisi yang berjiwa tauhid berkemauan dan
bersemangat untuk mengantarkan serta memandu masyarakat dalam kehidupan yang
paham akan keberadaan manusia menurut fitrahnya yaitu sebagai khalifah Allah di
muka bumi, beribadah hanya kepada Allah SWT semata dan menyeru kepada
kebajikan.
b. Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai unsur kelembagaan persyarikatan
Muhammadiyah, memiliki peran strategis menyiapkan sumber daya manusia yang
memiliki intelektual yang handal dan berakhlak mulia serta berjiwa tauhid. Perguruan
tinggi Muhammadiyah diharapkan sebagai pilar utama yang mendorong gerakan
Islam yang berkemajuan yang mencerdaskan anak bangsa khususnya generasi muda.
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan pemikiran
sudah pada tempatnya jika tampil ikut ambil bagian di negeri ini dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan
Undang-Undang dasar 1945. Perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk Fakultas
Hukum UM Parepare, tidak hanya mencetak sarjana yang menguasai ilmu hukum
tetapi diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang ilmu Islam.
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3) Visi Universitas Muhammadiyah Parepare yaitu “Terwujudnya UM Parepare yang
Islami dan Unggul dalam IPTEKS”.
4) Misi

Universitas

Muhammadiyah

Parepare

yaitu:

(1)

Menyelenggarakan

pengembangan dakwah Islamiayah amar ma’ruf Nahi Munkar kepada Stakeholder
internal dan eksternal (2) menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam
kehidupan yang Islami sehingga mampu menjadi teladan dan amanah (3)
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan nilai diniah dan ilmiah (4)
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat
meningkatkan kesejahteraan manusia (5) pengembangan sistem pendidikan kompetensi
dan kewirausahaan yang terintegrasi dalam kerja sama pihak lain (6) penerapan
manajemen akademik, sumber daya dan mutu yang berbasis perencanaan dan informasi
teknologi (IT).
1.5. Metode Penyusunan
Penyusunan Renstra FH UM Parepare ini disusun dengan menggunakan metode
analisis SWOT dan dikonfirmasi atau pendalaman dengan menggunakan metode
Focus Group Discussion (FGD). Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare) di susun melalui beberapa tahapan,
yaitu:
a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan

umum Fakultas Hukum UM

Parepare dengan tetap berbedoman pada aturan dan mekanisme pengelolaan
Perguruan Tinggi.
b. Merumuskan arah Renstra yang ingin di capai dalam kurun waktu 2015-2025
(rentang waktu 10 (sepuluh) tahun) dengan tetap mengacu pada Rencana
Strategis UM Parepare, meliputi: (1) Visi fakultas, (2) Misi yang akan dicapai, (3)
Tujuan dan sasaran, serta (4) faktor kunci dalam mengelola Fakultas untuk
mencapai keberhasilan atau target yang ingin dicapai.
c. Menetapkan Renstra FH UM Parepare untuk dipedomani oleh semua pihak yang
berada dibawah koordinasi FH UM Parepare dalam kurun waktu 2015-2025
(rentang waktu 10 (sepuluh) tahun). dengan tetap mengacu pada Rencana
Strategis Univesitas Muhammadiyah Parepare, meliputi: (1) Visi fakultas, (2)
Misi yang akan dicapai, (3) Tujuan dan sasaran, serta (4) faktor kunci dalam
mengelola Fakultas untuk mencapai keberhasilan atau target yang ingin dicapai.
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d. Melakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi (1) Lingkungan Internal
termasuk di dalamnya sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas (2) Lingkungan
Eksternal meliputi peluang yang dapat diraih oleh fakultas dan tantangan yang
akan dihadapi. Analisis lingkungan ini dilakukan dengan menggunakan SWOT
analysis.
e. Merumuskan dan menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran meliputi
Kebijakan, strategi, dan program serta rencana operasional yang akan
dilaksanakan oleh FH UM Parepare.
f. Penyempurnaan dan finalisasi dokumen renstra kemudian diserahkan ke senat
Fakultas untuk dibahas lebih lanjut dan mendapat pengesahan untuk dijadikan
pedoman untuk menyusun Rencana Operasional (RENOP).

1.6. Sistimatika Penulisan
Adapun

Sistematika

penulisan

Renstra

Fakultas

Hukum

Universitas

Muhammadiyah Parepare disusun sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN: Meliputi Dasar Pemikiran, Maksud dan Tujuan
Penyusunan,

Pengertian, Kedudukan, Fungsi , Landasan Hukum dan

Kebijakan Penyusunan, memuat Metode Penyusunan, Sistematika Penulisan
Renstra Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
BAB II

: Meliputi, VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS HUKUM.

BAB III : Meliputi, KONDISI DAN ANALISIS SITUASI FAKULTAS HUKUM.
BAB IV : Meliputi,

STRATEGI,

PROGRAM

DAN

SASARAN

FAKULTAS

HUKUM.
BAB V

: Meliputi, KAIDAH DAN PENUTUP FAKULTAS HUKUM.
Kaidah adalah aturan-aturan yang menjadi rujukan dalam melaksanakan
Renstra.

RENCANA STRATEGIS FH UM Parepare

7

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1

VISI dan MISI
Visi merupakan pernyataan singkat dan padat makna. Rumusan pernyataan visi

ini dibuat oleh institusi bersama stakeholder secara partisipatif. Adapun Pernyataan Visi
Fakultas Hukum:
“Terwujudnya Fakultas Hukum yang Islami dan Unggul dalam Bidang Hukum
Berbasis IPTEKS.”

makna yang terkandung dalam pernyataan Visi Fakultas Hukum dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1. Islami

adalah

merupakan

ciri

khas

tatanan

suatu

lembaga

perguruan

Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar.
2. Unggul adalah hasil upaya yang kompetitif dan komparatif dari suatu langkah
inovatif, kreatif, pro aktif yang dilakukan pada setiap perubahan melalui
perencanaan yang sistematik dan komprehensif.
3. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) adalah merupakan sesuatu yang
harus dikaji terus menerus yang dapat mengantarkan dan memudahkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang kreatif, inovatif, berakhlak mulia, penuh
rasa percaya diri beretos kerja tinggi, bertanggungjawab, mandiri dan memiliki jiwa
entrepreneurship yang kuat.

Misi adalah penjabaran dari visi yang merupakan acuan dalam merencanakan
kegiatan atau program suatu lembaga. Adapun pernyataan Misi Fakultas Hukum:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang hukum.
2. Menyelenggarakan penelitian yang responsif terhadap perkembangan hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kerjasama dalam
rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammmadiyahan kepada civitas akademika
yang terintegrasi dengan keilmuan Hukum.
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2.2. Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Fakultas Hukum UM Parepare bertujuan
menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan:
1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang hukum.
2. Terselenggaranya penelitian yang responsif terhadap perkembangan hukum.
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kerjasama dalam
rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Terselenggaranya Al-Islam dan Kemuhammmadiyahan kepada civitas akademika
yang terintegrasi dengan keilmuan Hukum.
2.3. Sasaran
1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
a) Meningkatnya kualitas dan mutu lulusan yang unggul secara konsisten
b) Tersedianya dosen yang memiliki kualifikasi yang ahli dalam bidangnya untuk
melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi (meliputi pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan),
c) Terwujudnya kurikulum berbasis kompetensi yang dapat menghasilkan learning
outcome berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di program
studi berdasarkan Capaian Pembelajaran program studi yang telah ditetapkan,
d) Terwujudnya proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
(ICT),
e) Meningkatnya nilai akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik
atas penyelenggaran Fakultas Hukum,
f) Bertambahnya dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan yang bergelar magister
dan doktor dalam bidang hukum,
g) Terciptanya proses pembelajaran yang PAIKEM dengan menekankan pada
pendekatan CTL.
2. Bidang Penelitian
a) Dihasilkannya penelitian dasar dan penelitian terapan baik yang didanai oleh
institusi maupun DIKTI dan lembaga/instansi kerjasama lainnya.
b) Terpublikasikannya hasil-hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan
jurnal internasional bereputasi.
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c) Dihasilkannya penelitian yang menjadi rujukan penelitian PTM di Kawasan Timur
Indonesia (KTI).
d) Diperolehnya Hak Kelayakan Intelektual (HaKI)

dan Hak Paten dari hasil

penelitian dosen.
e) Terlaksananya kontrak kerjasama penelitian (research collaboration) dengan
beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri, termasuk

pihak pemerintah

maupun swasta dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
f) Penerapan hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk kepentingan pembangunan
nasional.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
a) Meningkatnya kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dengan melibatkan
mahasiswa dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas,
b) Terbentuknya desa-desa binaan yang merupakan daerah yang belum berkembang
untuk diakselerasi dalam pembangunan,
c) Terselenggaranya kerjasama dengan Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah dalam
rangka

pemantapan

desa

binaan

yang

dikelola

oleh

Pimpinan

Pusat

Muhammadiyah bidang Majelis Pemberdayaan Masyarakat maupun UMPAR.
4. Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT;
a) Penguasaan mahasiswa terhadap materi AIK
b) Tersedianya pusat pelatihan dakwah dan kajian Islam serta kemuhammadiyahan,
c) Tersedianya sumber daya yang profesional di bidang dakwah dan kajian Islam serta
kemuhammadiyahan,
d) Tersedianya dan berkembangnya potensi-potensi pengkajian ke-Islam-an
e) Meningkatkan bimbingan dan layanan bagi pengamalan agama Islam
2.4. Strategi Pencapaian
Untuk mencapai Visi Fakultas Hukum “Terwujudnya Fakultas Hukum yang Islami
dan Unggul dalam Bidang Hukum dan Lingkungan Berbasis IPTEKS.” maka dilalui
sejumlah fase sebagai berikut:
Fase 1. Penataan Manajemen Internal Tahun 2015
1. Penataan manajemen akademik berbasis IT,
2. Penataan Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat,
3. Penataan Manajemen Kerjasama,
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Fase 2. Efisiensi dan Efektivitas Internal Tahun 2015-2020
1. Pengembangan dakwah dan kajian ke-Islam-an,
2. Peningkatan kualitas manajemen akademik berbasis IT berkelanjutan,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama baik luar maupun dalam negeri,
4. Peningkatan Efisiensi dan efektivitas pertemuan ilmiah baik nasional maupun
internasional,
5. Peningkatan publikasi karya dosen (baik dalam bentuk jurnal, buku ajar, buku
referensi maupun karya seni lainnya) secaranasional.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat,
7. Peningkatan rasio jumlah dosen dengan kualifikasi minimal untuk memenuhi
kebutuhan setiap program studi.
Fase 3. Keunggulan Regional dan Nasional Tahun 2020-2040
1. Peningkatan kajian sosial dan keagamaan berkelanjutan
2. Peningkatan Kuantitas dan kualitas pertemuan ilmiah regional dan nasional,
3. Peningatan lulusan yang unggul dan inovatif,
4. Peningkatan klaster mandiri penelitian,
5. Peningkatan publikasi nasional pada jurnal nasional bereputasi,
6. Peningkatan kerjasama internasional,
7. Peningkatan kualifikasi dosen bergelar doktor pada setiap program studi (minimal
30% (persen) bergelar doktor pada setiap program studi)
Fase 4. Keunggulan Inovasi Berkelanjutan Tahun 2040-Seterusnya
1. Peningkatan kajian sosial dan keagamaan berkelanjutan,
2. Peningaktan kuantitas dan kualitas pertemuan ilmiah internasional,
3. Peningkatan lulusan yang unggul berkelanjutan,
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian,
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas reviewer penelitian,
6. Peningkatan Kerjasama internasional berkelanjutan,
7. Peningkatan publikasi internasional berkelanjutan pada jurnal internasional
bereputasi.
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Tabel 2.1
Tahapan Strategi Pencapaian Visi: Terwujudnya Fakultas Hukum yang Islami dan
Unggul dalam bidang Hukum berbasis IPTEKS
FASE

PENATAAN EFISIENSI

DAN KEUNGGULAN

KEUNGGULAN

MANAJEMEN

EFEKTIVITAS

REGIONAL

DAN INOVASI

INTERNAL

INTERNAL

NASIONAL

BERKELANJUTAN

(BASE LINE 2015)

(2015-2020)

(2020-2040)

(2040- seterusnya)

1. Terwujudnya

1. Pengembangan

1. Peningkatan

1. Peningkatan

kajian

penataan

dakwah dan kajian

kajian sosial dan

sosial dan keagamaan

manajemen kajian

ke-Islam-an,

keagamaan

berkelanjutan,

sosial serta kajian
Islam

dan

2. Terwujudnya

pelatihan

kemuhammadiyah-

serta

an

dan

2. Penataan

manajemen
akademik berbasis
IT,

berkelanjutan
dakwah

kajian

Islam

kemuham-

2. Peningaktan

2. Tersedianya

dan kualitas pertemuan

sumberdaya yang
profesional

ilmiah internasional,

di 3. Peningkatan

madiyahan

bidang

berkelanjutan

dan kajian Islam

3. Terwujudnya

dakwah

3. Terlaksananya

unggul

berkelanjutan,
4. Peningkatan

sistem

dan

dan dai profesional

pembelajaran

penelitian,

sistem manajemen

di

menuju

layanan akademik

serta

kajian

yang baik

dan

kemuhamma-

4. Terbangunnya

bidang

dakwah
Islam

diyahan

sistem manajemen

yang

efektif dan tepat
sasaran

4. Peningkatan kualitas

kuantitas

kualitas

sistem 5. Peningkatan
efisien,

lulusan

yang

pelatihan kader tarjih

3. Terbangunnya

kuantitas

hasil

kualitas

dan kuantitas reviewer
penelitian,
6. Peningkatan Kerjasama

4. Peningkatan

internasional

pembelajaran

manajemen

Kuantitas

berbasis SCL

akademik berbasis IT

kualitas pertemuan 7. Peningkatan publikasi

berkelanjutan,

ilmiah

5. Penataan

Manajemen
Penelitian

5. Peningkatan kualitas

dan

dan

dan

regional

dan nasional,

kuantitas

5. Peningatan lulusan

Pengabdian kepada

kerjasama baik luar

yang unggul dan

masyarakat,

maupun

inovatif,

dalam

berkelanjutan,

internasional
berkelanjutan
jurnal

pada

internasional

bereputasi.
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FASE

PENATAAN EFISIENSI

DAN KEUNGGULAN

KEUNGGULAN

MANAJEMEN

EFEKTIVITAS

REGIONAL

INTERNAL

INTERNAL

NASIONAL

BERKELANJUTAN

(BASE LINE 2015)

(2015-2020)

(2020-2040)

(2040- seterusnya)

6. Terwujudnya

kreativitas

negeri,
dosen

6. Peningkatan

6. Peningkatan

klaster

dan mahasiswa di

Efisiensi

bidang penelitian

efektivitas pertemuan

7. Penataan

DAN INOVASI

dan

mandiri

penelitian,
7. Peningkatan

ilmiah baik nasional

publikasi nasional

Manajemen

maupun

pada

Kerjasama,

internasional,

nasional

7. Peningkatan

jurnal

bereputasi,

publikasi

karya

8. Peningkatan

dosen (baik dalam

kerjasama

bentuk jurnal, buku

internasional,

ajar, buku referensi

9. Peningkatan

maupun karya seni

kualifikasi

dosen

lainnya)

bergelar

doktor

secaranasional.

pada

setiap

8. Penigkatan

kualitas

program

studi

yang

(minimal

30%

lulusan
memiliki

(persen)

keunggulan,

doktor pada setiap

sehingga lulusannya

program studi)

siap

diserap

bergelar

oleh

dunia kerja,
9. Peningkatan

kuantitas dan kualitas
pengabdian

kepada

masyarakat,
10. Peningkatan

jumlah

rasio
dosen-
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FASE

PENATAAN EFISIENSI

DAN KEUNGGULAN

KEUNGGULAN

MANAJEMEN

EFEKTIVITAS

REGIONAL

DAN INOVASI

INTERNAL

INTERNAL

NASIONAL

BERKELANJUTAN

(BASE LINE 2015)

(2015-2020)

(2020-2040)

(2040- seterusnya)

mahasiswa dengan
kualifikasi minimal
untuk

memenuhi

kebutuhan

setiap

program studi.
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BAB III
KONDISI DAN ANALISIS SITUASI
3.1. Kondisi Internal
Kondisi internal suatu institusi harus dianalisis oleh seluruh pihak yang terlibat di
dalam institusi itu agar muncul hasil analisis yang objektif dan dipahami dengan baik oleh
semua pihak di interen institusi itu dan bagaimana para pengambil kebijakan di institusi itu
mengambil keputusan dan membenahi kondisi institusi itu secara sistematis dan terencana
sehingga semua potensi yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk mendukung
pengembangan yang dilakukan di tingkat fakultas. Demikian pula halnya dengan Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare) harus mampu
memaksimalkan setiap sumber daya yang ada di fakultas yang dapat menunjang
tercapainya Visi, Misi Fakultas.
Untuk memahami kondisi internal suatu institusi termasuk Fakultas Hukum UM
Parepare secara objektif adalah dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki. Oleh karena itu
1) Mahasiswa
Fakultas Hukum Unversitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare) hingga
tahun 2018/2019 memiliki 1 (Satu) Program Studi yaitu program studi Ilmu Hukum
dengan jumlah mahasiswa 151 orang. Dengan jumlah mahasiswa 151 orang
merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum. Meskipun disadari
bahwa mahasiswa hukum belum memiliki jumlah yang besar. Program Studi Ilmu
Hukum dengan jumlah mahasiswa 151 orang dapat dipahami karena Program Studi
Ilmu Hukum masih baru dan tahun akademik 2015/2016 merupakan tahun penerimaan
mahasiswa perdana. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sejak berpisah dari
fakultas ekonomi menjadi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Parepare pada
awal tahun 2017 jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami pluktuasi
peningkatan pendaftar dan penerimaan mahasiswa baru khususnya pada fakultas
hukum.
Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki heterogenitas dalam hal latar belakang sosial,
budaya, politik, ekonomi, dan agama. Khusus yang beragama Islam juga memiliki
tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap Islam yang belum merata.
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2) Sumber Daya Dosen
Dosen Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM
Parepare) terbagi atas (1) dosen Tetap dan dosen tidak tetap dengan dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 3.1. Data Dosen Prodi Ilmu Hukum
No.

NIP/NIDN/
NBM

Nama (lengkap dengan Gelar)

0907097703
0928118501
0905017201
0919056803
0921078002
0928028503
0912039101
0923079101
8805720016
0930126801

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Asram A.T. Jadda, SH.I.,M.Hum
Firmansyah, S.Pd.,SH.,MH
Muthmainnah MS, SH.M.Kn
Ichsanullah, SH.,M.Kn
Tresita Wahida, SH., M.Kn
Nurhaedah Hasan, SH.,M.Kn
Wahyu Rasyid, SH.,MH
Sadriyah Mansur, SH.,MH
Marino, S.Pd.,S.Pdi.,SH.,MH
Ibrahim Pattah, SH.,MH

Jabatan
Akademik

Asisten Ahli
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar

Keterangan
(DT/DTT)*)
DT

DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

*) Catatan: DT= Dosen Tetap, DTT= Dosen Tidak Tetap

Tabel 3.2. Data Dosen Prodi Ilmu Hukum
No.

NIP/NIDN/
NBM

Nama (lengkap dengan Gelar)

Jabatan
Akademik

1

2031125712

Dr. Nasri Hamang, SH.,M. Ag

Lektor Kepala

Keterangan
(DT/DTT)*)
DTT

DTT

2
*) Catatan: DT= Dosen Tetap, DTT= Dosen Tidak Tetap

3) Staf Non-Akademik
Staf pada Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM
Parepare) di bagi dalam 2 bidang, yaitu staf yang menangani bidang akademik dan staf
bidang Umum dan keuangan. Jumlah staf pada Fakultas Hukum sebanyak 4 orang
dengan rincian:
Tabel 3.3. Staf 2 (dua) orang pada bagian Akademik
No.
1
2

NBM
1178726

Nama (lengkap dengan Gelar)
Sulfiana Sultan, SKM
Yunus, SE

Jenjang
Pendidikan
S.1
S.1

Keterangan
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Tabel. 3.4. Staf 2 (satu) orang di Bagian Umum dan keuangan
No.

NBM

1
2

979555

Nama (lengkap dengan Gelar)
Yudriani Asli Abu, S.Pd.
Syamsul Rijal Tabang,S.KM

Jenjang
Pendidikan
S1
S1

Keterangan

Kualifikasi pendidikan staf pada lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Parepare (FH UM Parepare) adalah lulusan Strata Satu (S.1).
4) Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mencukupi dalam memenuhi dan
menunjang kegiatan akademik di lingkup Fakultas Hukum. Sarana dan prasarana
tersebut meliputi; Luas lahan ± 20 Hektar (digunakan oleh 6 Fakultas dan 1 Program
Pascasarjana), gedung perkuliahan baik yang terdapat di Kampus I maupun Kampus II
sebagai kampus Pusat, Laboratorium Hukum, Laboratorium Bahasa, Laboratorium
Komputer, Perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan layanan Internet.
5) Manajemen
Manajemen Pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH
UM Parepare), tetap mengacu pada sistem manajemen yang berlaku pada sistem
manajemen pengelolaan Perguruan tinggi dan sistem pengelolaan perguruan tinggi
Muhammadiyah atau penentu kebijakan strategis (regulation Strategic planning)
dimana penanggung jawab tertinggi di fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dibantu
oleh para wakil Dekan dengan tugas pokok masing-masing. Wakil Dekan membidangi
Akademik, Keuangan dan administrasi Umum, dan Wakil dekan membidangi
kemahasiswaan dan Al Islam Kemuhammadiyahan.
Pengelolaan Program Studi (Prodi) sebagai pelaksana teknis di ketuai oleh ketua
Program studi didampingi oleh sekretaris program studi. Secara operasional ketua dan
sekretaris program studi dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan
Wakil Dekan bidang akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan.

3.2. Kondisi Eksternal
Kondisi eksternal sangat penting diketahui oleh setiap lembaga pendidikan tinggi
yang ingin melakukan pengembangan, demikian halnya dengan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare). Dengan dipahaminya dengan
baik kondisi eksternal itu, maka akan memudahkan kita mengatasi tantangan dan
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menyiapkan diri menangkap peluang yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sebagai
program studi dan fakultas yang baru dan sedang berbenah, maka harus lebih menyiapkan
diri dalam mengelola proses belajar mengajar secara baik dan menyenangkan bagi
mahasiswa sehingga mahasiswa merasakan secara langsung kelebihan atau keunggulan
dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare
(FH UM Parepare). Secara umum kondisi eksternal yang dihadapi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare) adalah:
1.

Situasi Perubahan Kebijakan/Regulasi.
Perubahan kebijakan/regulasi tersebut membawa konsekuensi logis, yang kemudian
berdampak pada sistem pengelolaan perguruan tinggi yang harus berubah mengikuti
kebijakan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah perubahan kurikulum.

2.

Situasi Perekonomi Nasional
Perekonomian nasional merupakan faktor penting dan berpengaruh langsung terhadap
dunia pendidikan khususnya pendidikan swasta. Jika ekonomi nasional sedang lesu,
maka daya beli masyarakat ikut menurun dan tentu masyarakat membutuhkan biaya
untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, dalam kondisi ekonomi yang lesu
tidak mustahil biaya anak untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tidak
menjadi prioritas keluarga. Sebaliknya jika kondisi ekonomi nasional tumbuh dengan
baik, masyarakat tidak terkendala dalam hal biaya untuk menyekolahkan anaknya
termasuk belajar di perguruan tinggi.
Situasi ekonomi nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak menentu, sehingga berpengaruh pada
kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
b. Indonesia masih mengandalkan bantuan asing (hutang Luar negeri) untuk
membangun negara, kondisi ini diperparah dengan jumlah hutang yang harus
dibayar semakin meningkat disebabkan akumulasi bunga yang ditetapkan pemberi
pinjaman,
c. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat mempengaruhi
perekonomian nasional.
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3.

Perkembangan Sektor Pendidikan
Perkembangan sektor pendidikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir memperlihatkan
perkembangan

yang

sangat

menggembirakan.

Ada

beberapa

aspek

yang

mempengaruhinya, yaitu :
a. Perguruan tinggi saat ini tidak hanya terkonsentarasi di ibukota propinsi tetapi
sudah mulai menyebar di daerah.
b. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan khususnya perguruan
tinggi sudah mulai berubah, anak perempuan dan anak laki-laki diberi akses yang
sama untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
c. Sistem pendaftaran dan pengumuman hasil tes di semua jenjang pendidikan
termasuk di perguruan tinggi umumnya sudah berbasis IT sehingga prosesnya
lebih mudah dibandingkan sebelumnya yang masih manual.
d. Aksesibilitas Badan Akreditasi Nasional sangat dominan dalam menentukan status
Pendidikan Tinggi,
e. Luaran perguruan tinggi dituntut untuk menjadi tenaga siap pakai sehingga
perguruan tinggi harus mengupayakan luarannya seseuai kebutuhan pasar.
f. Perguruan Tinggi asing diizinkan masuk ke Indonesia.
4.

Persaingan sektor Pendidikan
Persaingan antar perguruan tinggi tidak bisa dihindari. Sehingga setiap perguruan
tinggi harus mampu menawarkan atau memperkenalkan diri secara luas khususnya
kepada para calon mahasiswa. Hal ini disebabkan beberapa aspek, yaitu :
a. Dengan semakin mudahnya akses informasi melalui IT dan media sosial sehingga
persaingan tidak dapat dihindari. Mahasiswa dari satu daerah atau desa tertentu
dapat dengan mudah membandingkan antara 1 (satu) perguruan tinggi dengan
yang lainnya baik perguruan tinggi itu di daerah, di kota besar ataupun yang
berada di luar negeri.
b. Lembaga pendidikan non Formal.
1) Tersebar berbagai pilihan pendidikan non formal untuk keterampilan tertentu
yang menawarkan waktu yang relatif cepat (6 bulan - 1 tahun).
2) Berbagai profesi untuk keahlian khusus pada umumnya memiliki asosiasi dan
terikat pada kode etik profesi.
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3) Ada sebagian perusahaan swasta dan BUMN yang sudah mendirikan
perguruan tinggi dimana luarannya dipersipakan untuk bekerja di perusahaan
atau BUMN tersebut.
c. Peningkatan fasilitas umum yang memugkinkan self education
d. Kompetitor yang terkait dengan kepuasan kebutuhan masyarakat
1) Perubahan cara pandang masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi
2) Aksesibilitas Fakultas Hukum-UM Parepare
3) Alternatif Variasi program oleh institusi pendidikan lain
3.3. Analisis Internal dan Eksternal Saat ini
1. Analisis Situasi Internal Kekuatan dan Kelemahan
a. Kekuatan
1. Visi, Misi, Sasaran, dan tujuan Fakultas Hukum memberikan arah yang jelas
untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
2. Kualifikasi dosen 100% berijazah S2 dan 20% diantaranya yang sedang
menempuh S3 ilmu hukum.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah dilakukan oleh dosen dan
berhasil mengakses pendanaan dari Universitas dan Kemenristekdikti.
4. Memiliki core bisnis yang berbeda dengan Program Studi Ilmu Hukum lainnya.
5. Rasio dosen dan mahasiswa sudah ideal sehingga kegiatan akademik dan non
akademik bisa berjalan secara efektif.
6. Kurikulum berdasarkan KKNI dan direvisi serta dievaluasi secara berkala untuk
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan
civitas akademika dan stakeholder.
7. Prasarana dan sarana yang ada mendukung kegiatan akademik dan non
akademik sehingga mengefektifkan dalam proses pelaksanaanya.
8. Tersedianya sistem informasi berbasis elektronik mendukung kegiatan
akademik dan non akademik secara cepat dan mudah.
9. Suasana akademik berjalan dengan baik karena didukung oleh otonomi
keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
10. Civitas akademika aktif dalam kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
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11. Lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan perguruan tinggi sudah ada
MoU kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
b. Kelemahan
1. 20% dosen aktif pada kegiatan profesi (polisi, pengacara dan notaris) sehingga
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kurang optimal.
2. Fasilitas pendukung laboratorium hukum masih kurang memadai.
3. Koleksi literatur, jumlah buku dan judul masih kurang serta belum ada digital
library.
4. Pendanaan masih mengandalkan pembayaran dari mahasiswa.
5. Kegiatan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional
bereputasi masih rendah.
6. Reward system belum dilaksanakan secara disiplin sehingga berpotensi
menimbulkan menurunnya komitmen dosen dan tenaga kependidikan.
7. Sistem evaluasi penjaminan mutu belum berjalan secara optimal.
8. Program Studi Ilmu Hukum masih terakreditasi minimal C.
2. Analisis Situasi eksternal Peluang dan Tantangan
a. Peluang
1. Kebijakan pemerintah tentang perubahan kurikulum sehingga Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum dapat dengan cepat memperbaharui kurikulum
berdasarkan perubahan tersebut dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Banyak Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang memiliki jurnal
ilmiah terakreditasi sehingga memudahkan publikasi hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
3. Lulusan mahasiswa hukum memiliki peluang kerja baik di instansi pemerintah
maupun non pemerintah serta kegiatan profesi (pengacara, notaris/PPAT,
mediator dan lain-lain).
4. Tersedia alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari
universitas dan Kemenristekdikti yang cukup besar serta dari swasta maupun
lembaga internasional.
5. Tersedianya program Short couse dan beasiswa untuk melanjutkan program studi
S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
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6. Anggaran pendidikan yang terus meningkat (20% amanat konstitusi)
memberikan peluang pengembangan pendidikan.
7. Moratorium penerimaan CPNS sudah dicabut sehingga terbuka kesempatan bagi
lulusan mahasiswa hukum untuk mendaftar.
b. Tantangan
1. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di perguruan tinggi lain sudah
lebih duluan berjalan dan memiliki akreditasi B bahkan A.
2. Kompetisi di bidang hukum sudah mulai terbuka pasca kesepahaman
perdagangan bebas ASEAN.
3. Perkembangan IPTEK berjalan sangat cepat sedangkan penyesuaian kurikulum
dilakukan sekali dalam 4 tahun.
4. Belum

optimalnya

sistem

pengamanan

data

pada

server

Universitas

Muhammadiyah Parepare.
5. Biaya perkuliahan di PTN (IAIN Parepare) relatif murah karena didukung
sumber dana APBN sehingga calon mahasiswa lebih memilih masuk di IAIN.
3.4. Kondisi Internal dan Eksternal yang diharapkan

Dengan dipahaminya kondisi internal dan eksternal, maka akan memudahkan
mengambil langkah-langkah pengambilan kebijakan ke depan. FH UM Parepare sebagai
fakultas yang baru tidak terlepas dari tantangan tersebut namun harus berupaya menjadikan
tantangan itu sebagai motivasi untuk bergerak maju dari kondisi saat ini. upaya itu harus
berorientasi pada peningkatan kapasitas, bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk
mengurangi kelemahan serta bagaimana meningkatkan kemampuan untuk meraih peluang
yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki, sehingga tantangan dan ancaman
bisa diatasi seminimal mungkin.
Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare)
berupaya mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga siap pakai di bidang hukum dan
lingkungan sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam diri
mahasiswa dan alumninya. Untuk itu diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana dan
dosen yang tidak hanya memahami ilmu hukum dan lingkungan tetapi sekaligus
memahami ilmu agama Islam secara konprehensif. Kondisi inilah yang diharapkan terjadi
sebagai wujud dari pencapaian visi misi FH UM Parepare.
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BAB IV
STRATEGI PROGRAM DAN SASARAN
4.1 Strategi Kebijakan
Strategi kebijakan ditetapkan setelah melalui sejumlah kajian mendalam sehingga
rumusannya dalam bentuk program dan kegiatan dapat diimplementasikan berdasarkan
waktu yang telah direncanakan selama 10-25 tahun. Untuk itu program dan kegiatan
tersebut akan ditetapkan langkah-langkah strategi untuk mngimplementasikannya termasuk
langkah-langkah menangani faktor-faktor penghambatnya sehingga diperlukan suatu arah
kebijakan program pengembangan untuk jangka waktu tertentu, yaitu: Rencana Induk
Pengembangan (RIP) Tahun 2015-2040.
1. Menjadikan Fakultas Hukum sebagai barometer penerapan nilai-nilai Islami dan
pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
a) Pengembangan dakwah Islam dalam bidang ilmu-ilmu hukum.
b) Penguatan kemampuan baca tulis Al-qur’an bagi mahasiswa
c) Pengembangan kajian keislaman dalam bidang ilmu-ilmu hukum.
2. Meningkatkan Kualitas Akademik Fakultas Hukum
a) Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen
b) Pencapaian rasio dosen dengan mahasiswa secara ideal
c) Penyesuaian/revisi kurikulum secara berkala sesuai kebutuhan pasar kerja
d) Peningkatan kemampuan mengajar (better teaching) dosen
e) Peningkatan kemampuan penalaran mahasiswa
f) Peningkatan kualitas lulusan yang terbaik (excellent)
g) Peningkatan standar mutu calon mahasiswa baru (raw input)
h) Peningkatan sarana dan prasarana untuk menjamin proses pembelajaran yang
optimal
i) Peningkatan kualitas layanan (service quality) oleh staf untuk mahasiswa dan dosen
j) Peningkatan watak dan wawasan akademis, sehingga dosen dan mahasiswa
Fakultas Hukum mempunyai kepekaan tinggi dan sekaligus sebagai penyelesai
masalah terhadap kejadian-kejadian yang ada di luar kampus.
3. Meningkatkan Kapasitas lulusan yang berjiwa Enterpreneurship
a) Pengembangan kurikulum/mata kuliah

yang memuat penguatan soft skill

(kewirausahaan) mahasiswa,
RENCANA STRATEGIS FH UM Parepare

23

b) Peningkatan kualitas dosen yang menguasai mata kuliah yang terkait dengan
kewirausahaan (Enterpreneurship),
c) Peningkatan keterampilan usaha mahasiswa

(Enterpreneurship) sesuai dengan

bidang ilmu,
d) Terbentuknya tempat-tempat pusat-pusat pelatihan kewirausahaan atau kerja sama
dengan instansi untuk pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa.
4. Meningkatkan Budaya Meneliti bagi Dosen dan Mahasiswa
a) Peningkatan kapasitas dan budaya menulis karya ilmiah dan meneliti bagi dosen
dan mahasiswa
b) Pengembangan penelitian dosen dalam penelitian dasar dan terapan baik pada skim
sentralisasi maupun desentralisasi,
c) Menjadi rujukan penelitian PTM

di kawasan Timur Indonesia dalam bidang

hukum
d) Penerapan hasil-hasil penelitian untuk kehidupan masyarakat luas dalam bidang
hukum.
e) Menjadikan tempat tujuan oleh instansi pemerintah dan swasta yang ingin
melakukan kerjasama penelitian di bidang hukum.
5. Mengembangkan program Studi
a) Pembinaan program Studi Ilmu Hukum agar memiliki keunggulan di lingkup
kawasan Timur Indonesia,
b) Peningkatan kualifikasi akreditasi bagi program studi Ilmu Hukum dalam lingkup
Fakultas Hukum, minimal kategori sangat baik (B),
c) Setiap program studi memiliki program unggulan yang menjadi penciri khusus,
d) Mengupayakan program studi ilmu hukum dapat menjadi penyelenggara
pelatihan/penyuluhan Hukum.
e) Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman kepada standar yang baku (SOP).
6. Meningkatkan misi pengajaran sesuai situasi dunia yang penuh perubahan
a) Peningkatan proses pembelajaran yang PAIKEM berbasis IT
b) Peningkatan kemampuan lembaga pengontrol/ penjaminan mutu terhadap program
yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH
UM Parepare) dalam bidang Catur Dharma PT.
7. Pengembangan sumberdaya kampus untuk pengembangan teknologi informasi
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a) Pemanfaatan akses kebutuhan informasi pendidikan bagi civitas akademika, baik
berupa perpustakaan elektronik, jurnal elektronik dan lain-lain,
b) Pengembangan pengajaran berbasis teknologi informasi terbaru dalam bentuk ELearning
c) Pengembangan sistem informasi elektronik program studi dalam lingkup Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare).
8. Meningkatkan komitmen untuk membina kemitraan dengan masyarakat, sehingga
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare) dapat
berfungsi sebagai jembatan masyarakat ilmiah dengan masyarakat kontemporer
a) Pengembangan pembelajaran dan pelatihan kepada masyarakat mengenai hukum,
b) Pengadaan dan pemantapan desa binaan Fakultas Hukum UM Parepare,
c) Peningkatan kuantitas, ragam, dan kualitas kegiatan lintas sektoral,
d) Pengembangan model Kuliah Kerja Nyata Profesi yang lebih terintegrasi antara
kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
9. Meningkatkan Sumber Pendanaan FH-UM Parepare
a) Penetapan beban keuangan mahasiswa yang disesuaikan dengan pembatasan
jumlah mahasiswa,
b) Pencarian sumber-sumber dana baru (income generating), sehingga

beban

keuangan yang berasal dari mahasiswa dapat dikurangi,
c) Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan non SPP yang bersumber dari
mahasiswa.

4.2 Strategi Program dan Sasaran
4.2.1. Strategi pertama: Menjadikan Fakultas Hukum sebagai barometer penerapan nilainilai Islami dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare)
merupakan fakultas yang masih relatif baru (dimulai tahun 2015) tetapi peminatnya
tergolong tinggi dengan jumlah peminat yang masih tergolong tinggi sehingga dibutuhkan
strategi yang tepat untuk menjadikan Fakultas Hukum sebagai barometer penerapan dan
pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Program :
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1. Program Peningkatan Kapasitas Fakultas Hukum sebagai barometer penerapan nilainilai Islami
• Sasaran :
1) Tersedianya wadah pelatihan dakwah dan kajian Islam
2) Tersedianya sumberdaya yang profesional di bidang dakwah dan kajian Islam
3) Tersedianya kurikulum dan pustaka rujukan pengembangan dakwah dan kajian
Islami
2. Program Peningkatan Kapasitas Fakultas Hukum sebagai pusat pengembangan AlIslam dan Kemuhammadiyahan
• Sasaran:
1) Tersedianya dan berkembangnya pusat-pusat kajian dan forum-forum studi
keislaman.
2) Terlaksananya dan berkembangkan potensi-potensi pengkajian keislaman.
3) Meningkatnya pelayanan dan bimbingan keislaman.
4.2.2. Strategi Kedua: Meningkatkan Kualitas Akademik Fakultas Hukum
Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM
Parepare) berkeinginan kuat untuk menjadikan Fakultas Hukum berwatak dan berwawasan
akademik yang dapat diandalkan. Keinginan ini dapat tercapai jika budaya akademik sudah
melekat kuat pada seluruh civitas akademika dalam lingkup Fakultas Hukum.
•

Program :

1.

Pembinaan watak dan wawasan akademik civitas akademika
Program ini dikatakan berhasil apabila civitas akademika mempunyai watak dan
wawasan akademik yang baik. Dengan demikian civitas akademika mempunyai
kepekaan tinggi dan sekaligus sebagai problem solver terhadap kejadian-kejadian yang
ada di dalam maupun luar kampus.
• Sasaran :
1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi berlangsungnya proses
pembelajaran yang baik.
2) Tersedianya desain sistem perkuliahan yang baik dengan memanfaatkan/
mengoptimalkan sumber daya yang ada.

2.

Program Peningkatan Mutu Dosen
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•

Sasaran :

1) Terpacunya dosen-dosen untuk menempuh studi lanjut, sehingga akhir tahun 2020
semua dosen sudah berkualifikasi S3.
2) Tersedianya dosen berkualifikasi S3 (doktor) sebesar 25% (tahun 2020 dan 50 %
pada tahun 2023,
3) Tertatanya database

dosen yang sudah berkualifikasi S2, tetapi tidak relevan

dengan bidang ilmu yang ditekuni
4) Terjadi peningkatan

jabatan fungsional akademik dosen pada tahun 2025,

diharapkan sudah menghasilkan 1 % guru besar dari jumlah dosen program studi.
5) Meningkatnya lembaga-lembaga penyandang dana (sponsor) yang dapat memberi
beasiswa bagi dosen yang akan menempuh studi lanjut.
6) Rekruitmen dosen-dosen baru yang sudah berkualifikasi S2, baik dari lulusan
terbaik FH UM Parepare, maupun lulusan PT di luar UM Parepare (mulai tahun
2020).
7) Mengembangkan sistem rekruitmen dosen-dosen baru secara berkelanjutan untuk
mengantisipasi distribusi dosen yang tidak merata, baik dalam hal umur,
kepangkatan akademik, pengalaman kerja, dan lain-lain (mulai tahun 2020).
3.

Program Peningkatan Kemampuan Mengajar (Better Teaching) Dosen
• Sasaran :
1) Berkembangnya metode-metode pengajaran baru untuk diaplikasikan oleh dosen.
2) Meningkatnya program penelitian bagi dosen.
3) Berkembangnya penerapan model-model pembelajaran yang inovatif dan berbasis
IT,
4) Terlaksananya sistem pendampingan bagi dosen-dosen yunior yang belum
berpengalaman oleh dosen-dosen senior.

4.

Program Peningkatan Kemampuan Penalaran dan Kreativitas Mahasiswa
• Sasaran :
1) Mengefektifkannya wadah-wadah yang ada dan menstimulir terbentuknya wadahwadah baru untuk menampung kegiatan mahasiswa yang memungkinkan untuk
dapat mengasah kemampuan nalar.
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2) Meningkatnya kerjasama dengan lembaga di luar kampus untuk kegiatan-kegiatan
IPTEK dan sosial kemasyarakatan yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk
menyalurkan bakat dan minatnya.
3) Terlaksananya lomba-lomba untuk mahasiswa yang mengarah pada peningkatan
kemampuan penalaran dan pengembangan kompetensi keilmuan.
4) Terciptanya suasana kondusif bagi terciptanya iklim yang demokratis dan dialogis
tentang berbagai hal, termasuk masalah-masalah sosial, budaya dan politik.
5) Menstimulasikannya mahasiswa agar dapat berpikir kritis dengan kegiatan seminar,
diskusi ilmiah dan lain-lain.
6) Mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya kreativiatas mahasiswa dalam
berbagai bidang.
5. Program Peningkatan Kualitas Lulusan
• Sasaran:
1) Terlaksananya proses pembelajaran yang PAIKEM, dimana
menjadi

sistem pembelajaran

efisien, efektif dan tepat sasaran, sehingga sesuai dengan target dari

capaian pembelajaran (CP) dari mata kuliah maupun program studi yang telah
ditetapkan,
2) Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk peningkatan soft skill dan hard skill,
3) Setiap dosen

mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan secara maksimal

referensi terkait dari berbagai sumber untuk memperkaya wawasan setiap
mahasiswa,
4) Tersedianya sistem penyelasaian tugas akhir, terutama aspek-aspek penelitian untuk
skripsi, sehingga mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang baik
dalam penelitian dan menghindari hal-hal yang tidak terpuji seperti plagiat,
5) Adanya himbauan dosen agar dapat mengarahkan mahasiswa untuk selalu berpikir
analitis dalam proses pembelajaran,
6) Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam penguasaan bahasa asing, terutama
bahasa Inggris, melalui bimbingan toefl dan mempersyaratkan setiap lulusan
memiliki sertifikat toefl.
6.

Program Meningkatkan Sarana untuk Menjamin Proses Pembelajaran yang berkualitas
• Sasaran :
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1) Tersedianya sarana yang sangat penting untuk mahasiswa, yaitu kelengkapan
laboratorium dan sarana pembelajaran yang memadai dan representatif untuk
dimanfaatkan.
2) Tersedianya media pembelajaran untuk meningkatkan kulitas proses pembelajaran.
3) Meningkatnya pemanfaatan sarana penunjang proses pembelajaran yang sudah ada.
7.

Program Peningkatan Layanan (Better Service)
• Sasaran :
1) Meningkatnya mutu karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik terutama yang
berhadapan langsung dengan mahasiswa maupun dosen (mulai tahun 2016).
2) Terlaksananya tata kerja yang sesuai standar operasional prosedur (SOP) pada
setiap karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa (mulai
tahun 2016).
3) Tersedianya karyawan, terutama pada program studi yang masih sangat terbatas
(mulai tahun 2016).
4) Terlaksananya rekruitmen karyawan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan
(mulai tahun 2017).
5) Terlaksananya rolling karyawan secara periodik setiap 2 tahun, terutama bagi
karyawan pada unit-unit yang terkait dengan pelayanan mahasiwa (mulai tahun
2016).
6) Tersedianya insentif bagi karyawan yang berprestasi melalui proses seleksi yang
ditentukan (mulai tahun 2016).

4.3.3 Strategi Ketiga: Mencetak Lulusan yang Berjiwa Enterpreneurship
Semakin ketatnya persaingan mencari kerja di masa yang akan datang perlu
diantisipasi dengan mempersiapkan lulusan yang berjiwa wirausaha. Target ini menjadi
penting mengingat terbatasnya lapangan kerja yang ada, sehingga lulusan FH UM Parepare
diarahkan untuk dapat membuka lapangan kerja baru sendiri.
•

Program :
1. Program Peningkatan Sistem Pendidikan ke arah Wirausaha
•

Sasaran :

1) Terlaksananya kurikulum berwawasan enterpreneurship pada program studi.
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2) Terlaksananya pendidikan dan latihan serta pemagangan yang terkait dengan
kewirausahaan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus..
3) Tersedianya unit-unit usaha yang dikelola dalam menunjang kemampuan,
keterampilan dan budaya bisnis di kalangan mahasiswa.
4) Terjalinnya

kerjasama

dengan

lembaga-lembaga

dunia

usaha

dalam

mempersiapkan mahasiswa terutama calon lulusan dalam memasuki dunia
kerja dan usaha dalam bentuk pemagangan.
2. Program Peningkatan Kualitas Dosen terhadap Penguasaan Mata Kuliah
Kewirausahaan (enterpreneurship)
•

Sasaran :

1) Terbukanya kesempatan staf pengajar untuk memperoleh pendidikan tambahan
baik berupa kursus, pemagangan ataupun melanjutkan studi dalam bidang
kewirausahaan.
2) Terbukanya

kesempatan

dosen

untuk

berpartisipasi

aktif

dalam

mengembangkan dan mengevaluasi unit-unit bisnis yang dikelola mahasiswa.
3) Meningkatnya motivasi mahasiswa dalam setiap kegiatan untuk bersemangat
dan berwawasan kewirausahaan.
3. Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa
•

Sasaran :

1) Terlaksananya pendidikan lanjutan bidang kewirausahaan melalui: kursus,
pemagangan ataupun melanjutkan studi.
2) Terbukanya

kesempatan

mahasiswa

untuk

berpartisipasi

aktif

dalam

mengembangkan dan mengevaluasi unit-unit bisnis yang dikelola mahasiswa.
3) Tersedianya penghargaan kepada mahasiswa dalam setiap kegiatan untuk
bersemangat dan berwawasan kewirausahaan serta berprestasi dalam bidang
usaha.
4) Terciptanya jaringan kerjasama dan Data Base Usaha (DBU) terutama dengan
lembaga atau amal usaha persyarikatan.
4.3.4 Strategi Keempat: Menuju Research and Development University
•

Program :
1. Program Pengembangan Budaya Penelitian
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•

Sasaran :

1) Berkembangnya

penelitian dengan prinsip

peningkatan kualitas

yang

berkelanjutan dengan sistem insentif yang memadai.
2) Mengarahkannya penelitian sebagai sarana peningkatan kualitas SDM dan
dalam rangka meningkatkan kinerja dosen dan kelembagaan.
3) Terbangunnya budaya penelitian yang berkualitas, dengan melakukan evaluasi
baik pada tingkat kelembagaan maupun pribadi secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Program Pengembangan Penelitian Dosen dalam Penelitian Dasar dan Terapan
• Sasaran :
1) Meningkatnya keaktifan dosen dalam kegiatan-kegiatan seminar penelitian dan
evaluasi penelitian guna perbaikan-perbaikan proposal penelitian.
2) Tersedianya Bank proposal dalam mengantisipasi permintaan-permintaan
usulan penelitian dan pengoptimalan sumber-sumber dana penelitian.
3) Terlaksananya pelaporan berkala kegiatan-kegiatan penelitian dosen dalam
mewujudkan Research Minded di kalangan dosen.
4) Terlaksananya pemberian penghargaan dan pengakuan kepada dosen yang
usulan penelitiannya disetujui pendanaannya oleh pemberi dana selain UM
Parepare.
3. Program Penerapan Hasil Penelitian
•

Sasaran :

1) Terlaksananya

inventarisasi

penelitian-penelitian

terapan

yang

telah

dilakukan dosen baik dari FH-UM Parepare maupun dari pihak luar untuk
dapat diaplikasikan kepada pengguna.
2) Terlaksananya penerapan hasil-hasil penelitian terapan kepada masyarakat
dalam bentuk pengabdian masyarakat.
3) Terlaksananya kerjasama dalam pendanaan dengan pihak luar untuk
mewujudkan dan tercapainya penerapan hasil penelitian kepada masyarakat
luas.
4. Program Peningkatan Kerjasama Penelitian
•

Sasaran :
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1) Terbentuknya lembaga kerjasama dalam rangka menginventarisasi pihakpihak luar yang berkepentingan dengan penelitian yang dilakukan dosen dan
mahasiswa.
2) Meningkatnya peran aktif baik lembaga maupun perorangan (dosen) dalam
mendapatkan kesempatan memperoleh pendanaan dari luar FH UM Parepare.
3) Terlaksananya kontrak-kontrak kerjasama dalam penelitian dengan pihak
pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan kinerja penelitian
baik secara kuantitas maupun kualitas hasil penelitian.
4.3.5 Strategi Kelima: Pengembangan Program studi dan Sarana Fisik
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (FH UM Parepare) akan
selalu berupaya meningkatkan eksistensinya di kancah dunia hukum. Untuk itu, dalam
menghadapi tantangan ke depan, fakultas hukum akan mengembangkan sarana fisik sesuai
dengan kebutuhan perkuliahan
Hukum dan

dengan mengacu pada pola pengembangan Fakultas

pengembangan program studi ilmu hukum sebagai upaya memberikan

pelayanan yang memuaskan kepada para dosen dan mahasiswa.
•

Program :
1. Program Pembinaan Program Studi Ilmu Hukum
•

Sasaran :

1) Mengupayakan Program Studi Ilmu Hukum, menjadi salah satu prodi yang
memiliki konpetensi sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi pada sesama
prodi ilmu hukum yang telah ada sebelumnya di perguruang tinggi yang ada di
kota Parepare dan sekitarnya.
2) Terbinanya Program Studi Ilmu Hukum secara berkelanjutan dan berupaya
semaksimal mungkin melibatkan stakeholder sebagai mitra strategis untuk
pengembangan Fakultas Hukum UM Parepare ke depan.
2. Program Pengembangan Prasarana
•

Sasaran :

1) Terwujudnya Program Studi Ilmu Hukum yang banyak diminati oleh calon
mahasiswa dan keberadaannya dibutuhkan oleh berbagai pihak melalui
kerjasama yang saling menguntungkan.
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2) Mengkondisikannya Mengupayakan Program Studi Ilmu Hukum yang sudah
ada menjadi prodi yang didukung fasiltas yang memadai.
4.3.6. Strategi Keenam: Meningkatkan misi pengajaran sesuai situasi dunia yang penuh
perubahan
• Program :
1.

Program Menciptakan Mekanisme Kondusif dalam Pengajaran, Penelitian dan
Pengabdian
• Sasaran :
1) Dilibatkannya mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosesn maupun kerjasama dengan
pihak lain.
2) Diadakannya matrikulasi bagi mahasiswa baru yang mempunyai latar belakang
jurusan SMU yang berbeda dengan disiplin ilmu yang akan diambil.

2.

Program Pengembangan Tenaga Dosen dan Karyawan
• Sasaran :
1) Diaktifkannya pembinaan dosen dan karyawan secara berkala yang terjadwal
dalam satu system yang baku.
2) Diprogramkannya proses pembelajaraan yang memungkinkan transfer atau
pertukaran metode antara dosen senior dengan dosen yang baru.

4.3.7 Strategi Ketujuh: Intensifikasi eksplorasi sumber daya Fakultas Hukum sebagai
pemegang informasi
•

Program :
1. Program Peningkatan Akses Kebutuhan Informasi Pendidikan secara cepat bagi
Civitas Akademika
• Sasaran :
1) Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi referansi yang cukup dan up to
date.
2) Adanya promosi bagi pegawai Fakultas Hukum UM Parepare yang
memenuhi kualifikasi untuk menjadi pegawai yang professional.
2. Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi Terbaru
• Sasaran :
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1) Meningkatnya penggunaan fasilitas akademik terutama berbasis elektronik
untuk mempercepat proses transformasi informasi antar unit.
2) Diwajibkannya semua dosen untuk mengembangkan kemampuan akademik
terutama dalam proses belajar mengajar untuk menggunakan fasilitas
teknologi.
3. Program Pengembangan Informasi Elektronik antar Universitas
•

Sasaran :

1) Terwujudnya kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum lain untuk
membangun Program Antar Universitas (PAU) melalui komunikasi TI.
2) Terlibatnya Fakultas Hukum UM parepare untuk mengikuti pertemuan ilmiah
khususnya di bidang hukum baik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi
maupun pihak lain sekaligus merintis kemungkinan terbangunnya kerjasama.
4. Program Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Antisipasi Pasar Global
• Sasaran :
1) Mengikutkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan (pameran, lomba teknologi,
ekonomi sosial budaya) agar mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk
belajar langsung dan membangun relasi.
2) Memberi ruang bagi mahasiswa untuk memanfaatkan secara aktif moment pada
event tertententu, baik yang berskala lokal, regional nasional dan maupun yang
bertaraf internasional.
3) Diikutkannya mahasiswa untuk memperdalam kemampuannya berbahasa asing
minimal 2 bahasa (inggeris dan arab). untuk menguasai minimal 2 bahasa.
4) Meningkatkannya kemampuan/kompetensi mahasiswa dalam bidang IPTEKS
sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang.
4.3.8 Strategi Kedelapan: Meningkatkan komitmen untuk membina kemitraan dengan
masyarakat, sehingga FH-UM Parepare dapat berfungsi sebagai jembatan masyarakat
ilmiah dengan masyarakat kontemporer
•

Program :
1. Program Pengembangan Pelatihan Masyarakat
• Sasaran :
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1) Adanya pemberian layanan konsultatif bagi masyarakat (khususnya masyarakat
pedesaan) yang awam atau buta hukum.
2) Merintis kemitraan dengan berbagai pihak yang berminta membiayai kegiatan
pengabdiaan kepada masyarakat atau atas swadaya masyarakat setempat.

2. Perluasan dan Pemantapan Desa Binaan
• Sasaran :
1) Mengupayakan terbentuknya desa binaan sebagai kegiatan pengabdian kepada
masyarakat di bidang pengetahuan hukum.
2) Memantapkannya peran desa binaan sebagai lokasi mahasiswa untuk
melakukan pengabdian kepada masyarakat secara nyata dan terorganisir.

3. Program Peningkatan Kuantitas Ragam dan Kualitas Kegiatan Lintas Sektoral
• Sasaran :
1) Terlaksananya kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif di desa binaan
dalam rangka pengabdian kepada masyarakat antara Fakultas Hukum UM
Parepare dengan Lembaga Penegak Hukum (Pengadilan, Kejaksaan Kepolisia
dan lembaga lainnya).
2) Dikembangkannya pusat layanan konsultasi hukum di desa binaan yang
dilakukan oleh mahasiswa pada saat mengikuti KKN.

4. Program Pengembangan Model Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi
• Sasaran :
1) Meningkatnya kualitas pengelolaan KKN Reguler.
2) Terlaksananya KKN Terpadu Tematik
3) Terlaksananya KKN Kerja atau Profesi
4) KKN PPM (ibM, ibK, ibW, ibW-CSR)
5) KKN Persyarikatan.

4.3.9 Strategi Kesembilan : Memantapkan pendanaan Fakultas Hukum
•

Program :
1. Penetapan Beban Keuangan Mahasiswa
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• Sasaran :
1) Menurunnya biaya operasional yang tidak efisien sehingga biaya yang ada bisa
dimanfaatkan secara efesien.
2) Terbukanya kelas khusus bagi pekerja kantoran (kuliah hari sabtu dan ahad),
direncanakan dimulai pada tahun 2019.

2. Program Pengembangan Pendanaan Sumber-Sumber Pendanaan Baru, sehingga
setelah tahun 2018, beban keuangan mahasiswa dapat dikurangi.
• Sasaran :
1) Teridentifikasinya sumber-sumber pendanaan baru (income generating),
dengan cara mengoptimalkan semua potensi yang ada didalam kampus.
2) Terlaksananya kerjasama dengan badan atau lembaga luar untuk membangun
sumber-sumber keuangan baru dengan prinsip saling menguntungkan.

3. Pengembangan Badan-Badan Usaha Penopang
• Sasaran :
Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha dalam mendukung kegiatankegiatan pendidikan dan latihan yang mengarah pada kerjasama saling
menguntungkan.
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BAB V
INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja

utama dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan UM

Parepare dengan target pencapaian yang terukur selama periode jangka menengah dari
Tahun 2015-2020
Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama tahun 2015 - 2020
Tahun
No
1

Indikator Kinerja Utama
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a. Jumlah Pengembangan dakwah Islam:
-

Pelaksanaan Pelatihan Muballigh yang dilakukan
oleh Fakultas

-

Pelaksanaan Pelatihan Muballigh yang dilakukan
oleh prodi

-

Tersedianya kurikulum dan pustaka rujukan
√

pengembangan dakwah dan kajian Islami
b. Jumlah Pelatihan baca tulis Al-qur’an bagi

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

25%

50%

mahasiswa
c. Jumlah kajian keislaman

d. Jumlah pelayanan dan bimbingan keislaman

2.

a. Jumlah dosen yang lanjut studi
-

Program S2

15%

20%

-

-

-

-

Program S3

15%

20%

25%

30%

35%

b.

Jumlah dosen (kualifikasi)

-

Kualifikasi S2

75%

90%

100%

100%

100%

-

Kualifikasi S3

5%

10%

15%

20%

25%

75%

80%

85%

90%

95%

c. Jumlah mahasiswa selesai tepat waktu
3.

a. Pelaksanaan Lokakarya kurikulum

1

b. Pelatihan peningkatan kualitas mengajar dosen

1

1
1

berbasis edupreneurship
4.

Jumlah dosen yang mengajukan proposal penelitian

5

Jumlah program studi baru

6

Jumlah sarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan

25%

25%

35%

30%

40%

45%

1

1

45%

50%

50%

65%

mahasiswa
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7

pengadaan perpustakaan dan buku-buku pelajaran serta

25%

25%

25%

25%

25%

√

√

√

referansi yang cukup dan up to date.
8

Pengembangan Pelatihan Masyarakat

9

Pengembangan Badan-Badan Usaha Penopang

√

Indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan FH UM
Parepare dengan target pencapaian yang terukur selama periode jangka menegah dari
Tahun 2015-2040
Tabel 5.2. Tabel Indikator Kinerja Utama tahun 2015 - 2040
Tahun
No

Indikator Kinerja Utama
2015

1

2016

2017

2018

2019

2020

a. Jumlah Pengembangan dakwah Islam:
- Pelaksanaan Pelatihan Muballigh

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

25%

50%

yang dilakukan oleh Fakultas

- Pelaksanaan Pelatihan Muballigh
yang dilakukan oleh prodi

- Tersedianya kurikulum dan pustaka
rujukan pengembangan dakwah
dan kajian Islami

b. Jumlah Pelatihan baca tulis Alqur’an bagi mahasiswa

c. Jumlah kajian keislaman

d. Jumlah pelayanan dan bimbingan
keislaman
2. a. a. Jumlah dosen yang lanjut studi

- Program S2

-

-

-

-

-

-

- Program S3

15%

20%

25%

30%

35%

50%

100%

100%

100

100

100

100%

%

%

%

b. Jumlah dosen (kualifikasi)
- Kualifikasi S2
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- Kualifikasi S3
c. Jumlah mahasiswa selesai tepat waktu
3.

25%

30%

35%

40%

45%

50%

75%

80%

85%

90%

95%

97%

1

a. Pelaksanaan Lokakarya kurikulum
1

b. Pelatihan peningkatan kualitas

1
1

mengajar dosen berbasis
edupreneurship
4.

Jumlah dosen yang mengajukan proposal

25%

35%

40%

45%

1

1

45%

50%

50%

penelitian
5

Jumlah program studi baru

6

Jumlah sarana yang tersedia untuk

25%

30%

65%

mendukung kegiatan mahasiswa

Untuk mengetahui sejauhmana realisasi program yang telah disusun dalam rencana
strategis (Renstra), maka dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tujuan Monev
adalah untuk menilai apakah ada perubahan dalam hal kemajuan ataupun tantangan yang
dihadapi dalam mengimplementasikan program tersebut. Selanjutnya dirumuskan
rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Pihak yang diharapkan melakukan monev adalah
Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) tingkat fakultas dibawah koordinasi Lembaga
Penjaminan Mutu (LPMU). Jadwal Monev dilakukan sekali setahun yaitu pada akhir
pelaksanaan program kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi dibawa ke dalam rapat
evaluasi program kerja dan anggaran, rapat evaluasi akademik di tingkat fakultas, rapat
evaluasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan rapat lainnya minimal sekali
setahun. Monitoring dan evaluasi pencapaian milestone FH UM Parepare.
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BAB VI
KAIDAH DAN PENUTUP
6.1 Kaidah Pelaksanaan
Sebagai Dokumen yang disusun berdasarkan input dari interen FH-UM Parepare
dan dari stakeholder, maka keberagaman ide ini yang memperkaya isi dari Dokumen
Rencana Strategi ini. oleh karena itu setelah selesai disusun, maka dengan sendirinya
Dokumen Rencana Strategi ini FH-UM Parepare merupakan dokumen resmi fakultas yang
menjadi acuan seluruh civitas akademika dan pengelola di lingkup Fakultas Hukum untuk
melaksanakan pengembangan FH UM Parepare.
Untuk mewujudkan visi, misi, program dan kegiatan Fakultas Hukum UM
Parepare, dan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan Renstra FH UM Parepare tahun 2015-2040, sebagai berikut :
Untuk mencapai optimalisasi pengalokasian sumberdaya dalam pelaksanaan untuk
mewujudkan visi dan mengemban misi Fakultas Hukum dan pelaksanaan program dan
kegiatan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra FH UM Parepare
tahun 2015-2040, sebagai berikut :
1. Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Parepare dan Dewan
Penyantun UM Parepare dapat menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam
menetapkan rencana pengembangan selanjutnya.
2. Pimpinan perguruan tinggi dan segenap pengelola institusi dan fakultas hendaknya
menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan setiap program dan
kegiatan, sehingga dapat terlaksanan secara efektif dan efisien.
3. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan senantiasa menjadikan rujukan dalam
melaksanakn setiap program baik pada internal dan eksternal kampus.
4. Dalam rangka menilai efektifitas suatu pelaksanaan program dan kegiatan, maka
diperlukan suatu monitoring dan evaluasi kinerja program dan kebijakan, sehingga
dibutuhkan pada setiap tingkat melakukan suatu pelaporan secara berjenjang pada
setiap tingkatan.
6.2 Penutup
Rencana Strategi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (Renstra
FH UM Parepare) Tahun 2015-2040, merupakan dokumen resmi fakultas hukum
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berdasarkan

hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta arah kebijakan

pendidikan nasional dan kebijakan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan penjabaran
lebih lanjut dari dokumen statuta dan Rencana Induk Program Pengembangan Perguruan
Tinggi Muhammadiyah.
Dalam pelaksanaannya kemudian, dibutuhkan suatu kerjasama dan keterpaduan
serta komitmen yang kuat dari segenap civitas akademika dan segenap pimpinan
Universitas Muhammadiyah Parepare, masyarakat pengguna baik langsung maupun tidak
langsung menjadikan bahan acuan dalam melaksanakan dan membantu pelaksanaan
program dan kegiatannya.
Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra FH UM Parepare selama 25
(Dua Puluh Lima) tahun ini sangat bergantung pada itikad baik segenap pengelola dan
Pembina Pendidikan Tinggi Muhammadiyah lingkup Universitas Muhammadiyah
Parepare untuk melaksanakan secara baik, sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan serta
rasa tanggungjawab, sehingga pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat
berkembang dengan cepat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan
menjadi perguruan tinggi maju dan unggul. Amin.
Wasaalamu Alaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh
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