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PENGANTAR
Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai

bagian dari Perguruan

Tinggi Muhammadiyah yang resmi berdiri pada tanggal 10 Mei 1999 bertepatan
dengan tanggal 24 Muharram 1420 H berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud
RI Nomor 86/D/O/1999 tanggal 10 Mei 1999, mempunyai visi : “Menjadi
Perguruan Tinggi Unggul dalam IPTEKS berdasarkan Nilai-Nilai Islami pada
Tahun 2033” di dalam rumusan Visi UMPAR mengandung makna output yang
dihasilkan memiliki kemampuan atau skill dalam bidang IPTEKS yang berdaya
saing tinggi di masyakarat dan dunia kerja. Dalam konteks ini titik utama yang
dijadikan andalan proses antisipasi yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dilandasi dengan nuansa Islami.
Untuk mendukung percepatan kemajuan yang dicapai oleh universitas,
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare dituntut untuk selalu
memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan
relevansinya dalam rangka persaingan global. Diharapkan pada masa
mendatang, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare akan menjadi
Fakultas Teknik yang mengembangkan ilmu Teknik yang terdiri dari Ilmu Sipil,
Ilmu Elektro dan Ilmu Informatika yang unggul, terpercaya, Kataprofesional dan
Kompetetif yang Islami baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses
penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia.
RENSTRA ini diharapkan dapat merumuskan program yang lebih
berkesinambungan yang dimiliki Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
Parepare serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang
unggul sesuai dengan bidangnya. RENSTRA merupakan sebuah proses dari
hasil pemikiran bersama seluruh komponen pada Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Parepare. Berdasarkan RENSTRA ini diharapkan dapat
dituangkan dalam bentuk rencana tindak (action plan) dan dapat terlaksana
dengan baik dengan dukungan pihak Universitas.
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Akhirnya kami mengajak segenap civitas akademika Universitas
Muhammadiyah Parepare, dengan mengacu pada RENSTRA ini untuk
menyusun kegiatan berdasarkan program-program yang komprehensif, terpadu,
efektif, efisien dan akuntabel.

Parepare, 03 Oktober 2019
Dekan,

Dr. Muhammad Nashir T, S.T. M.T.
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BAB I
PENDAHULUAN
(1) Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) sebagai

bagian dari

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang resmi berdiri pada tanggal 10 Mei
1999 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1420 H berdasarkan Surat
Keputusan Mendikbud RI Nomor 86/D/O/1999 tanggal 10 Mei 1999,
mempunyai visi : “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Seni berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033”.
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahwa Universitas adalah suatu lembaga pendidikan yang akan
dikembangkan ke depan lebih maju dari lembaga pendidikan lainnya di
wilayah Sulawesi.
b. Bahwa Islami, merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan
Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah amar ma’ruf nahi
munkar.
c. Bahwa unggul adalah hasil upaya yang kompetitif dan komparatif dari
suatu langkah inovatif, kreatif, proaktif yang dilakukan pada setiap
perubahan melalui perencanaan yang sistematik serta komprehensif.
d. Bahwa Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (selanjutnya disingkat
IPTEKS), 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, bertanggung jawab, mandiri,

dan memiliki jiwa

wirausaha/enterpreneurship yang kuat.

UMPAR terus berkembang menjadi salah satu Perguruan Tinggi
Muhammadiyah terkemuka di Indonesia. UMPAR telah berperan aktif dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berperan besar
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan
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dan budaya. Sudah banyak jalinan kerjasama yang telah dibangun UMPAR
dengan berbagai Institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan
Visi dan Misi yang diembannya. Demikian pula, prestasi tingkat Nasional telah
diraih Universitas Muhammadiyah Parepare selama ini. Untuk mendukung
percepatan kemajuan yang dicapai oleh Universitas, Fakultas Teknik UMPAR
juga dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai
dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka menghadapi persaingan
global.

Diharapkan

pada

masa

mendatang,

Fakultas Teknik

UMPAR

mengembangkan Ilmu Teknik unggulan yang sejajar dengan Universitas
terkemuka di Indonesia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses
penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia. Globalisasi
dan Otonomi Daerah (OTODA) merupakan dua hal yang harus dihadapi oleh
bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pembangunan berbasis IPTEKS
harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat berlangsung
secara

berkelanjutan.

Tuntutan

akan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

berkemampuan tinggi semakin beragam, baik untuk melakukan kajian-kajian dan
penelitian saintifik yang monodisiplin, pengembangan dan rekayasa IPTEKS
serta solusi problema pembangunan yang bersifat interdisiplin di berbagai bidang
pembangunan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diembannya, Fakultas Teknik
UMPAR telah membuat program jangka menengah 5 tahun (tahap pertama) ke
depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis UMPAR 2018-2023.
Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Teknik UMPAR 2018-2023
diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Ada tiga isu
utama dalam Rencana Strategis, yaitu (1) otonomi, (2) penyehatan organisasi,
(3) peningkatan daya saing Nasional. Otonomi diharapkan memberikan peluang
untuk akselerasi dan ruang gerak lebih leluasa bagi dinamika perkembangan
UMPAR di kemudian hari. Isu penyehatan organisasi dipilih karena organisasi
yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada kebebasan
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akademik,

inovasi

dan

kreativitas,

mendorong

efisiensi,

efektivitas,

tanggungjawab organisasi dan menjadikan perguruan tinggi sebagai asset bukan
sebagai beban. Isu peningkatan daya saing Nasional dilaksanakan dengan
mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa
melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
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BAB II
FILOSOFI, VISI, MISI DAN TUJUAN
Sebagai

amal

mengutamakan
penyelenggaraan

usaha

“Ke-ilmuan,
dan

Persyarikatan
Ke-Islaman

pengembangan

Muhammadiyah,

dan

UMPAR

Profesionalisme”

institusi

pendidikan

bertekad

sebagai

filosofi

tinggi.

Dalam

penyelenggaraan dan pengembangan, UMPAR berusaha mengintegrasikan antara nilainilai

ke-Ilmuan,

ke-Islaman

dan

ke-Indonesiaan

sehingga

UMPAR

mampu

menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Upaya meningkatkan kualitas Fakultas Teknik

UMPAR merupakan jawaban atas

tuntutan situasi yang berkembang saat ini. Fakultas Teknik UMPAR harus meningkatkan
diri dalam berbagai bidang untuk mencapai cita-cita, yaitu terwujudnya kampus yang
inovatif, unggul, profesional, akuntabel dan transparan.

VISI
Dalam paradigma baru pendidikan tinggi, lima aspek pokok yang dijadikan tolok
ukur kinerja pengelolaan Perguruan Tinggi di Indonesia adalah aspek-aspek: kualitas,
otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Berdasarkan Sistem Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan berbasis pada kompetensi yang telah
ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional, aspek kualitas dapat dibangun dengan
mensinergikan elemen-elemen pokok paradigma baru, yang meliputi :
1. Daya saing bangsa dapat ditumbuhkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan oleh
para mahasiswa dan menjadi warganegara yang baik sehingga hidup lebih
memberikan arti bagi bangsa dan negara.
2. Otonomi diartikan dengan memberikan desentralisasi, otoritas dan pemberian
otonomi yang lebih luas kepada setiap Institusi sehingga Institusi diharapkan mampu
mengembangkan diri sesuai dengan Visi dan Misi yang dituangkan dalam RENSTRA
Institusi dan keadaan negara Indonesia yang sangat beragam, majemuk dan
pluralistik.
3. Mewujudkan institusi yang sehat sangat ditekankan pada kemampuan untuk
menjunjung tinggi kebebasan akademik, menjunjung tinggi motivasi dan kreativitas,
4
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membudayakan setiap orang untuk ikut dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
bekerja untuk kemajuan Institusinya.
Berdasarkan pada hasil penelitian tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan
ancaman, evaluasi diri dan harapan sivitas akademika, maka disusunlah visi Fakultas
Teknik UMPAR, sebagai berikut :
“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Teknik yang Islami, Unggul dan
Profesional serta berperan aktif dalam pengembangan IPTEKS pada tahun
2023”
MISI
Misi merupakan serangkaian tugas pokok yang harus dilaksanakan guna
mewujudkan visi. Pernyataan misi harus didasarkan pada visi yang telah disusun.
Berdasarkan pernyataan Visi yang telah ditetapkan, disusunlah Misi Fakultas Teknik
UMPAR :
1. Mengimplementasikan budaya akademik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Meningkatkan standar akreditasi Nasional dan Internasional pada Program Studi
yang ditunjang dengan SDM yang memenuhi kualifikasi akademik serta
terstandarnya sarana dan prasarana.
3. Mewujudkan lulusan yang dapat bekerja di bidangnya berdasarkan kompetensi
yang dibutuhkan pada dunia kerja.
4.

Mengembangkan kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian
masyarakat yang luas baik nasional maupun Internasional.

TUJUAN
Tujuan umum yang ingin dicapai oleh Fakultas Teknik UMPAR adalah
Mewujudkan Fakultas Teknik UMPAR menjadi fakultas yang bertatakelola baik,
menghasilkan Sarjana Teknik yang berakhlak mulia, unggul dan profesional dalam Ilmu
Teknik, berwawasan Global sehingga mampu memberikan konstribusi nyata bagi
pembangunan Regional dan Nasional.
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Adapun tujuan Khusus Fakultas Teknik UMPAR adalah sebagai berikut :
1. Terimplementasinya budaya akademik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Terwujudnya standar akreditasi Nasional yang unggul dan terakreditasi
Internasional pada Program Studi serta tersedianya SDM yang memiliki standar
kualifikasi akademik serta ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana
yang terstandar.
3. Terwujudnya standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan pada dunia kerja.
4. Terwujudnya kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
masyarakat secara luas baik skala nasional maupun Internasional.
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BAB III
ANALISIS SWOT
Analisis SWOT adalah salah satu yang mendasari penyusunan Rencana Strategis
Fakultas Teknik UMPAR. Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh dan utuh tentang kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Fakultas
Teknik UMPAR, serta hubungan di antara kedua kondisi tersebut dalam membentuk arah
perkembangan Fakultas Teknik UMPAR.
Analisis internal mencakup evaluasi terhadap beberapa faktor utama di dalam
Fakultas Teknik UMPAR, yang berkaitan erat dengan kekuatan (Strengths) dan
kelemahan (Weaknesses). Faktor utama tersebut adalah : aspek ketatakelolaan (Good
Governance) dan penjaminan mutu, aspek infrastruktur, aspek finansial, aspek
sumberdaya manusia, aspek operasional (Proses Pembelajaran), aspek administrasi dan
pengelolaan program akademik, aspek pelayanan serta aspek sistem informasi
manajemen. Analisis eksternal adalah mengkaji faktor-faktor di luar Fakultas Teknik
UMPAR yang berpengaruh terhadap peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats)
yang dihadapi Fakultas Teknik UMPAR pada aspek kondisi sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat, kondisi makro ekonomi, aspek geografis, dukungan dari pemerintah, baik
pusat maupun daerah dan aspek hukum.
Hasil analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal digunakan sebagai
acuan dalam menetapkan strategi umum pengembangan Fakultas Teknik UMPAR. Hasil
analisis dideskripsikan sebagai berikut.

Analisis Internal
Aspek Ketatakelolaan (Good Faculty Governance) dan Penjaminan Mutu
Kekuatan
Adanya Unit Penjaminan
Fakultas

Kelemahan
Mutu Belum lengkapnya parameter dan pedomanpedoman
penjaminan
mutu
(quality
assurance) yang memerlukan kegiatan
khusus dalam pengembangannya
Pemberdayaan Tim Monitoring dan Belum
maksimal
penerapan
sistem
Evaluasi Internal dan Sistem penjaminan mutu
Penjaminan Mutu Internal
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Adanya keseragaman tata kelola
untuk
Perguruan
Tinggi
Muhammadiyah
Cukup tingginya reputasi Fakultas
Teknik UMPAR di wilayah Sulawesi
Selatan, khususnya di wilayah
Ajatapparang

Belum konsisten dalam menerapkan sistem
tatakelola di institusi
Program studi di Fakultas Teknik masih
kurang
Belum lengkap dan jelas pedoman tertulis
kegiatan akademik (kebijakan, standar/tolak
ukur, dan peraturan akademik) untuk
pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Belum memiliki pedoman secara tertulis dan
jelas
mengenai
kebijakan
tentang
administrasi akademik,
yaitu tentang
pengusulan jabatan akademik, keberadaan
pedoman akademik, implementasi pedoman
akademik dan belum disosialisasikannya
pedoman akademik kepada seluruh dosen.
Struktur Lembaga Penjaminan Mutu (LPMU)
UMPAR dan Unit Penjaminan Mutu (UPMU)
Fakultas Teknik UMPAR masih sangat
sederhana.
Masih sangat sedikit personal yang
memahamai sistem penjaminan mutu.
Masih belum memiliki perencanaan SDM
penjaminan mutu.
Belum ada program studi yang terakreditasi
B

Aspek Infrastruktur
Kekuatan
Area kampus yang luas.

Mempunyai sarana :
1. Gedung Rusunawa
2. Ruang Kelas Multimedia
3. Tempat Parkir
4. Masjid Kampus
5. Tempat Olah Raga
6. Gedung Klinik Kesehatan
7. Gedung Lembaga Mahasiswa
8. Perpustakaan
9. Laboratorium Sipil
10. Laboratorium Elektro

Kelemahan
Belum memiliki sistem pengembangan dan
peningkatan sarana dan prasarana yang
lengkap .
Belum jelasnya SOP penggunaan sarana
prasarana bersama.
Belum ada program pemeliharaan sarana
dan prasarana yang terjadwal dengan
sangat baik .
Sarana akademik belum sesuai dengan
keperluan Institusi
Ketersediaan ruang dosen, termasuk
ruang publik masih terbatas.
Perpustakaan belum memiliki program
pemeliharaan perpustakaan yang lengkap,
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Kekuatan
11. Laboratorium Informatika
12. Laboratorium Fisika
13. Laboratorium Bahasa

Kelemahan
jurnal-jurnal ilmiah dan proceding masih
terbatas.
Terbatasnya sarana prasarana penunjung
proses belajar mengajar (lab. Sipil, Lab. Elektro,
Lokasi kampus berada di wilayah yang lab. komputer, lab. bahasa Inggris, perangkat
sangat kondusif untuk menciptakan balajar mengajar di ruang kuliah).
atmosfir akademik.
Minimnya jumlah buku terbitan baru di
perpustakaan.
Layanan laboratorium yang dikelola
Program Studi belum optimal.
Aspek Finansial
Kekuatan
Pendapatan
keuangan
meningkat.
Aset UMPAR cukup besar.

Kelemahan
terus Penerimaan
sumber
dana
masih
didominasi dari pembayaran mahasiswa.
Tidak ada dana yang dikelola di Fakultas
Teknik UMPAR karena pengelolaan dana
terpusat.

Aspek Sumberdaya manusia
Kekuatan
Tingginya
komitmen
Kemuhammadiyahan para karyawan.
Sebagian karyawan memiliki
pengabdian yang tinggi.
Sebagian
komitmen
tinggi.

jiwa

besar dosen memiliki
Kemuhamadiyahan yang

Kelemahan
SOP Sistem
rekrutmen, seleksi,
pengembangan dan pelatihan karyawan
belum dilaksanakan secara konsisten.
Minimnya jumlah tenaga kependidikan
/karyawan
Pemberdayaan karyawan belum optimal.
Sistem reward dan punishment belum
terstandar.
Program pengembangan dosen kurang
terencana dengan baik.
Kompetensi dosen terhadap bidang ilmu
yang diampuh kurang.
Komposisi
keahlian
dosen
tidak
seimbang dengan kelompok keilmuan.
Belum ada guru besar, masih sangat
sedikit persentase dosen berkualifikasi
pendidikan S3 dan tidak seimbangnya
penyebaran
tugas
dan
peran
menyebabkan rendahnya daya dukung
SDM terhadap peningkatan mutu kinerja
Fakultas.
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Aspek Operasional (Proses Pembelajaran)
Kekuatan
Kelemahan
Proses pembelajaran berlangsung Panduan penyusunan kurikulum yang
teratur dan tertib.
mendorong/memfasilitasi Program Studi
(PS) untuk memperbaiki
isi kurikulum
secara berkesinambungan, meliputi: tujuan,
materi/isi, strategi, evaluasi kurikulum, serta
mengadakan umpan balik dari stakeholders
belum dilaksanakan secara konsisten.
Program Studi melakukan inisiatif Proses belajar mengajar (PBM) masih
untuk merancang proses belajar dengan
pendekatan
SCL,
belum
mengajar agar berlangsung dengan diimplementasikan secara konsisten.
baik.
Proses pembelajaran belum berorientasi
pada penelitian.
Fakultas Teknik UMPAR mempunyai Jaringan
kerjasama
dengan
pihak
beberapa program unggulan yang Swasta/Industri
belum
dikembangkan
sangat diminati oleh calon mahasiswa secara optimal
Aspek Administrasi dan Pengelolaan Program Akademik
Kekuatan
Kelemahan
Potensi sumberdaya manusia baik Penghargaan aktivitas bidang akademik
dosen maupun karyawan administrasi dan non akademik masih terbatas.
memadai.
Belum
adanya
penghargaan
yang
memadai terhadap eksistensi dan aktivitas
PkM.
Reward sistem yang kurang menarik
dibandingkan dengan kegiatan mengajar.
Proses pelayanan akademik telah Ketersediaan daya listrik belum cukup.
memanfaatkan
sistem
teknogi Perangkat Sistem Informasi Akademik
informasi.
masih terbatas.
Kinerja dosen dalam pembuatan buku ajar
masih
belum
optimal,
disebabkan
keterbatasan dana dalam pembuatan buku
ajar.
Belum optimalnya pemberdayaan
kepakaran.
Standarisasi penjaminan mutu pelayanan
administrasi akademik Fakultas Teknik
UMPAR belum sepenuhnya dilaksanakan.
Publikasi penelitian dosen pada jurnal
nasional dan Internasional masih rendah.
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Aspek Pelayanan
Kekuatan
Komitmen yang tinggi dalam melayani
mahasiswa dan alumni.
Adanya layanan kesehatan untuk
maha-siswa, dosen dan karyawan.
Adanya layanan bimbingan konseling
dan layanan soft skills.

Kelemahan
Sistem beban kerja, sistem reward dan
punishment belum terstandar.
Kualitas pelayanan kesehatan Belum
terstandarisasi.
Belum ada sistem yang baku dalam
meningkatkan layanan konseling.
Layanan soft skill belum dimanfaatkan
mahasiswa secara maksimal dalam rangka
pengembangan kepribadian.

Aspek Sistem Informasi Manajemen
Kekuatan

Kelemahan

Sistem informasi berbasis informasi Sistem informasi berbasis informasi
teknologi telah dimanfaatkan dalam teknologi belum memperoleh HaKI
peningkatan pelayanan akademik
Perangkat Sistem informasi berbasis
informasi teknologi Fakultas Teknik
UMPAR masih terbatas.
Memiliki sistem informasi perpustakaan
namun belum terintegrasi dengan sistem
informasi akademik.
Fasilitas free wifi dalam area kampus
Masih rendahnya kapasitas bandwict wifi.
Banyaknya hacker yang mengganggu
pengguna wifi.
Fasilitas Website tersedia pada tingkat Fakultas
Teknik
UMPAR
hanya
menggunakan Blog.
Universitas
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kekuatan
Keberadaaan Lembaga Penelitian
(LEMLIT) UMPAR dan Lembaga
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
(LPM) UMPAR sebagai regulator dan
fasilitator pelaksanaan penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
Sudah mempunyai standar mutu
penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat.

Kelemahan
Dosen dan mahasiswa belum secara
maksimal memanfaatkan hibah-hibah
penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang di fasilitasi oleh LEMLIT
dan LPM UMPAR.
Rendahnya produktivitas penelitian dan
publikasi ilmiah.
Belum terbentuknya cluster research.
Belum diperolehnya hak paten.
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Belum ada jurnal ilmiah yang terakreditasi.
Jumlah karya HaKI yang masih terbatas di
UMPAR
Mahasiswa dan Alumni
Kekuatan

Kelemahan

Jumlah mahasiswa Fakultas Teknik Bervariasinya jurusan asal sekolah para
UMPAR setiap tahun meningkat.

mahasiswa baru.

Mahasiswa Fakultas Teknik UMPAR Bervariasinya suku dan daerah dapat
tidak

hanya

berasal

dari

Kota menimbulkan egoisme kedaerahan yang

Parepare, sebagian besar berasal dari berpotensi menimbulkan konflik.
daerah-daerah Wilayah Ajatappareng
Sulawesi Selatan, bahkan dari luar
pulau Sulawesi
Keikutsertaan

mahasiswa

Fakultas Kurangnya minat mahasiswa mengikuti

Teknik UMPAR pada kompetisi PKM kompetisi.
Dikti.
Banyaknya alumni yang berhasil di Rendahnya penguasaan teknologi infomasi
dunia kerja dan berpotensi untuk dan bahasa asing.
menjadi mitra bagi pengembangan
peserta didik maupun Institusi.
Terbentuknya IKA Fakultas Teknik Kurangnya kegiatan-kegiatan kerjasama
UMPAR yang mewadahi alumni dan yang melibatkan para alumni.
mengembangkan networking

Fungsi nertworking selama ini berjalan
secara parsial dan kurang sistematis.
Belum adanya rencana induk yang berisi
mengenai arahan di masa depan.
Pegawai Negeri Sipil masih dianggap
sebagai

pekerjaan

terbaik,

sehingga

kurang diminatinya alternatif pekerjaan lain
termasuk

kewirausahaan

(enterpreneurship).
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Analisis Eksternal
Peluang
Dukungan dari Pemerintah Daerah Kota
Parepare untuk kemajuan Institusi .
Minat masyarakat studi lanjut keperguruan
tinggi semakin meningkat seiring dengan
semakin
membaiknya
pertumbuhan
ekonomi di Sulawesi Selatan.
Otonomi daerah, yakni pelimpahan
sebagian besar kewenangan pusat berikut
anggarannya kepada pemerintah daerah
merupakan peluang bagi Fakultas Teknik
UMPAR untuk menjadi mitra kerja
pemerintah daerah dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,
IPTEKS, dan lain-lain.
Posisi Fakultas Teknik UMPAR berada di
wilayah yang merupakan pusat dari
kegiatan ekonomi dan bisnis serta jasa
beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan
bagian tengah.
Terbukanya kemitraan dengan berbagai
lembaga, baik lembaga pemerintah
maupun lembaga non-pemerintah.

Ancaman
Penerapan UU Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi.
Persaingan rekruitmen mahasiswa
antar Perguruan Tinggi semakin ketat.

Kecenderungan kinerja Fakultas dari
Perguruan Tinggi lain yang terus
meningkat .

Berdirinya lembaga pendidikan baru di
Sulawesi Selatan.

Munculnya pesaing lokal, dengan
adanya kelas jarak jauh yang
diselenggarakan baik oleh PTN
maupun PTS.
Potensi tempat pengabdian masyarakat Perkembangan IPTEKS dan tuntutan
masih cukup banyak dan luas.
produktivitas Universitas menuntut
ketersediaan fasilitas pendidikan yang
modern, kesiapan SDM dan sistem
manajemen yang handal.
Dukungan
pemerintah
terhadap Meningkatnya kontrol pemerintah di
peningkatan
mutu
pendidikan
dan bidang pendidikan tinggi.
pengembangan PT, serta kesempatan
untuk mendapatkan dana Program Hibah
berbasis kompetisi dari DIKTI untuk
pengembangan PT.
Kemajuan TI dapat mendukung sarana Tekanan biaya SPP pesaing yang ada
dan pasarana untuk mendukung aktivitas di sekitar wilayah Sulawesi Selatan.
institusi dan akademik.
Telah ada networking Perguruan Tinggi Konsumen sangat selektif memilih
Muhammadiyah dengan berbagai Institusi Program Studi yang berkualitas.
di dalam dan luar negeri yang perlu
dipererat dan ditingkatkan.
13

Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare 2018-2023

Terbukanya
kewirausahaan.

Peluang
peluang

Ancaman
dunia Jumlah Perguruan Tinggi yang bermutu
semakin banyak, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri sehingga
persaingan pendidikan tinggi menjadi
sangat ketat.
Globalisasi yang didukung oleh
perkembangan IT menyebabkan batas
negara bukan menjadi hambatan bagi
suatu Perguruan Tinggi terkemuka
untuk
menjaring
dan
menyelenggarakan
pendidikan
di
berbagai negara.
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BAB IV
SASARAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran 1 : Ketatakelolaan (Good Faculty Governance) dan Penjaminan Mutu
Strategi :
(1) Melengkapi ketersediaan perangkat aturan yang diperlukan dalam ketatakeloaan dan
penjaminan mutu sesuai dengan Statuta UMPAR, Kaidah PTM dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Melakukan sosialisasi terkait dengan Reward dan Punishment dalam rangka
penerapan ketatakelolaan dan penjaminan mutu.
(3) Pembukaan Program Studi baru.
(4) Memaksimalkan setiap pelaksanaan akreditasi program studi.
Indikator Kinerja Utama
Uraian

No
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Tersusunnya blueprint tatakelola Fakultas Teknik UMPAR.
Tersusunnya institusi dan tata kelola yang memenuhi kriteria good governance
(transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas dan keadilan).
Tersedianya perangkat aturan yang diperlukan dalam ketatakelolaan dan
sesuai dengan Statuta UMPAR, Kaidah PTM dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Tersedianya pedoman manajemen kinerja :
a. Pedoman manajemen kinerja Pimpinan
b. Pedoman manajemen kinerja Karyawan
c. Pedoman Manajemen Kinerja Unit
Unit Penjaminan Mutu yang bertugas melakukan kegiatan menyusun indikator
penilaian kinerja unit.
Terlaksananya sistem penilaian kinerja.
Tersusunnya blueprint perencanaan dan pengembangan SDM yang terpadu
dan komprehensif.
Tersedianya uraian pekerjaan, SOP, tupoksi pada tingkat Universitas, Fakultas
, Program Studi dan Unit Kerja yang disahkan secara formal.
Tersedianya Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia.

Program dan Kebijakan :
(1) Program Peningkatan Tatakelola dan Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UMPAR.
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(2) Program Peningkatan ketersediaan perangkat aturan yang diperlukan dalam
ketatakelolaan dan sesuai dengan Statuta UMPAR, Kaidah PTM dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Program Peningkatan perencanaan sumber daya manusia handal.

Sasaran 2 : Infrastruktur
Strategi :
(1) Menyusun blueprint pengembangan sarana dan prasarana Fakultas Teknik UMPAR.
(2) Menyusun jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana.
(3) Penambahan ruang dosen dan ruang publik.
(4) Penambahan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar (lab.
komputer, Lab. Sipil, Lab. Elektro, Lab. Bahasa Inggris dan perangkat balajar
mengajar di ruang kuliah).
(5) Penambahan jumlah buku terbitan baru di perpustakaan.
(6) Penyusunan SOP Penggunaan Laboratorium Fakultas Teknik.

Indikator Kinerja Utama
No
Uraian
Tersusunnya blueprint pengembangan sarana dan prasarana Fakultas Teknik
1
UMPAR.
2 Tersedianya jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana.
3 Kepuasan Dosen.
4 Kepuasan Karyawan.
5 Kepuasan Mahasiswa.
Program dan kebijakan :
(1) Program pengembangan sarana dan prasarana Fakultas Teknik UMPAR.
(2) Program pemeliharaan sarana dan prasarana.
(3) Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
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Sasaran 3 : Finansial
Strategi :
(1) Memfasilitasi Persyarikatan Muhammadiyah, Pemerintah Daerah dan swasta dalam
meyediakan pemateri dan pendampingan.
(2) Membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen pemerintahan.
(3) Melakukan sosialiasi dan memberikan motivasi kepada dosen dan mahasiswa dalam
pelaksanaan setiap hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Kinerja Utama
No
Uraian
1 Meningkatnya dana fakultas yang bersumber di luar APBU
2 Penambahan insentif dosen dan mahasiswa
Program dan kebijakan :
(1) Program peningkatan pendanaan melalui kemitraan dengan Amal Usaha
Persyarikatan Muhammadiyah, Pemerintah Daerah dan Swasta.
(2) Program peningkatan insentif dosen dan mahasiswa melalui hibah penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran 4 : Sumberdaya Daya Manusia
Strategi
(1) Rekrutmen Karyawan.
(2) Penempatan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Pelatihan dan pemagangan karyawan.
(4) Rekrutmen dosen melalui alumni yang berprestasi.
(5) Penyediaan beasiswa studi lanjut S2 dan S3 untuk Program Studi Teknik Sipil,
Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Informatika.
(6) Mengikutsertakan dosen dalam seminar, lokakarya dan pelatihan sesuai dengan
bidang ilmu dan keahliannya.
(7) Mendatangkan pakar dibidang keilmuan tertentu dalam berbagai kegiatan ilmiah
yang dilaksanakan di Fakultas.
(8) Memfasilitasi dosen dalam peningkatan jabatan akademik
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No
1
2
3

Indikator Kinerja Utama
Uraian
Tingkat kepuasan stakeholders dalam pelayanan akademik dan non akademik
Peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3
Peningkatan jumlah dosen yang berjabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala

Program dan kebijakan :
(1) Program peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik.
(2) Program peningkatan sumberdaya dosen berkualifikasi S2 dan S3.
(3) Program peningkatan sumberdaya dosen yang berjabatan akademik Lektor dan
Lektor Kepala.

Sasaran 5 : Operasional (Proses Pembelajaran)
Strategi
(1) Evaluasi kurikulum secara berkala dan berkesinambungan, meliputi: tujuan,
materi/isi, strategi, evaluasi kurikulum, serta mengadakan umpan balik dari
stakeholders.
(2) Pelatihan Dosen dengan metode pembelajaran yang berbasis SCL.
(3) Membangun kemitraan dengan perusahaan manufaktur.
No
1
2
3

Indikator Kinerja Utama
Uraian
Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa minimal 3.00
Rata-rata waktu studi mahasiswa minimal 4,0 tahun
Waktu tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan latar
belakang keilmuannya maksimal 6 bulan

Program dan kebijakan :
(1) Program pengembangan kurikulum.
(2) Program pengembangan pembelajaran berbasis SCL.
(3) Program pengembangan kemitraan industri manufaktur.
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Sasaran 6 : Administrasi dan Pengelolaan Program Akademik
Strategi
(1) Penyusunan SOP penilaian prestasi kerja dosen dan karyawan.
(2) Peningkatan kapasitas daya listrik, sistem informasi akademik dan perpustakaan.
(3) Peningkatan pemberdayaan kepakaran.
(4) Peningkatan status Jurnal Teknik Rekayasa tidak terakreditasi ke jurnal
terakreditasi dan jurnal internasional.

Indikator Kinerja Utama
No
Uraian
1 Adanya sistem penghargaan dosen dan karyawan.
2 Peningkatan daya listrik.
3 Peningkatan perangkat SIA.
4 Peningkatan pembuatan buku ajar.
5 Mendatangkan pakar dari perguruan tinggi diluar UMPAR.
Peningkatan status Jurnal Teknik Rekayasa ke jurnal terakreditasi dan jurnal
6
internasional
Program dan kebijakan :
(1) Program penyusunan SOP penilaian prestasi kerja dosen dan karyawan.
(2) Program peningkatan kapasitas daya listrik, sistem informasi akademik dan
perpustakaan.
(3) Program pemberdayaan kepakaran.
(4) Program Peningkatan status Jurnal Teknik Rekayasa.

Sasaran 7 : Pelayanan
Strategi

(1) Penyusunan SOP beban kerja, reward dan punishment.
(2) Penyusunan SOP pelayanan kesehatan.
(3) Penyusunan SOP bimbingan konseling.
(4) Peningkatan motivasi mahasiswa dalam memanfaatkan program peningkatan soft
skill.
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Indikator Kinerja Utama
Uraian
Adanya standar yang mengatur beban kerja, reward dan punishment, pelayanan
1
kesehatan dan bimbingan konseling.
2 Persentase mahasiswa yang berminat dalam megikuti program soft skil.
Program dan kebijakan :
No

(1) Program Penyusunan SOP beban kerja, reward dan punishment.
(2) Program Penyusunan SOP pelayanan kesehatan.
(3) Program Penyusunan SOP bimbingan konseling.
(4) Program

Peningkatan

motivasi

mahasiswa

dalam

memanfaatkan

program

peningkatan soft skill.

Sasaran 8 : Sistem Informasi Manajemen
Strategi
(1) Penguatan sistem informasi berbasis IT dengan HaKI.
(2) Peningkatan perangkat sistem informasi berbasis IT.
(3) Peningkatan sistem informasi terintegrasi.
(4) Peningkatan security dan kapasitas bandwict wifi.
(5) Peningkatan pemberian informasi melalui website Universitas.
Indikator Kinerja Utama
No
Uraian
1 Sistem informasi berbasis IT telah memperoleh HaKI.
2 Bertambahnya softwere dan hardwere sistem informasi berbasis IT.
3 Sistem informasi berbasis IT terintegrasi.
4

Kepuasan mahasiswa dalam penggunaan wifi.

5

Penggunaan website bersama Universitas

Program dan kebijakan :
(1) Program penguatan sistem informasi berbasis IT dengan HaKI.
(2) Program peningkatan perangkat sistem informasi berbasis IT.
(3) Program peningkatan sistem informasi terintegrasi.
(4) Program security dan kapasitas bandwict wifi.
(6) Program peningkatan informasi Fakultas melalui website Universitas.
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Sasaran 9 : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Strategi
(1) Memotivasi dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan hibah penelitian dan
pengabdian masyarakat.
(2) Peningkatan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah.
(3) Terbentuknya cluster research.
(4) Memfasilitasi perolehan hak paten penelitian dan pengabdian masyarakat.
(5) Memfasilitasi hasil karya dosen dalam memdapatkan HaKI.

Indikator Kinerja Utama
No
Uraian
Bertambahnya jumlah pengusulan proposal hibah penelitian dan pengabdian
1
kepada masyarakat.
2 Peningkatan jumlah karya ilmiah yang terpublikasi.
3 Terbentuknya cluster research.
4

Karya dosen yang memiliki HaKI.

Program dan kebijakan :
(1) Program peningkatan motivasi dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan hibah
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Program peningkatan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah.
(3) Program penyusunan cluster research.
(4) Program peningkatan perolehan hak paten penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
(5) Program peningkatan hasil karya dosen dalam memdapatkan HaKI.
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Sasaran 10 : Mahasiswa dan Alumni
Strategi
(1) Memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh tambahan pengetahuan dibidang Sipil,
Elektro dan Informatika lewat pendampingan sebaya.
(2) Mengoptimalkan peran lembaga kemahasiswaan melalui kegiatan kokurikuler dan
ekstra kurikuler.
(3) Mendorong dan mendampingi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi PKM
(4) Mengoptimalkan pembelajaran pada laboratorium-laboratorium Fakultas Teknik.
(5) Mengikut sertakan alumni dalam kegiatan-kegiatan Fakultas.
(6) Memfasilitasi Ikatan Keluarga dan Alumni Fakultas Teknik UMPAR dengan Sistem
Informasi Alumni.
(7) Memotivasi mahasiswa dan alumni untuk menjadi wirausahawan mandiri.

No
1
2
3
4
5
6
7

Indikator Kinerja Utama
Uraian
100% mahasiswa minimal bernilai B pada matakuliah pengantar akuntansi dan
pengantar ekonomi mikro dan makro.
Tidak terjadinya konflik antar mahasiswa.
Peningkatan pengusulan jumlah Proposal PKM.
80 % alumni mampu menggunakan perangkat teknologi informasi dan nilai
TOEFL minimal 400.
Peningkatan sumbangan alumni dalam setiap kegiatan fakultas.
Adanya sistem informasi Alumni.
Peningkatan jumlah alumni yang berwirausaha mandiri.

Program dan Kebijakan :
(1) Program peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam bidang Sipil, Elektro dan
Informatika.
(2) Program pengembangan lembaga kemahasiswaan.
(3) Program pengembangkan kreativitas mahasiswa.
(4) Program peningkatan pembelajaran berbasis IT dan bahasa asing.
(5) Program pemberdayaan alumni.
(6) Program pengembangan kapasistas kelembagaan IKA Fakultas Teknik UMPAR.
(7) Program wirausahawan muda mandiri.
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