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Pengantar

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Sains
& Teknologi AKPRIND Yogyakarta (IST AKPRIND). Renstra dipergunakan untuk
keperluan penyusunan Rencana Operasional (Renop) selain itu pula Renstra ini
dijadikan landasan dalam Program Kerja Tahunan Dekan FTI. Rencana Strategis Tahun
2016-2020 disusun berlandaskan pada Visi, Misi, dan tujuan serta evaluasi diri FTI,
Rentra IST AKPRIND, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi.

FTI sebagai salah satu fakultas yang ada di IST AKPRIND terus selalu
melakukan pengembangan, inovasi, dan strategi agar proses pembelajaran di program
studi yang ada di FTI dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat yang
diembankan. FTI selain berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pengabdian kepada masyarakat, juga telah menghasilkan banyak alumni yang
mempunyai andil besar dalam mengisi pembangunan bidang teknologi di tingkat
Nasional, sehingga dapat memberikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Renstra FTI yang telah tersusun ini, dapat memberikan arah pengembangan
fakultas dan semua program studi yang bernaung di bawah FTI dapat menjadi lebih
terintegrasi. Harapan, Renstra FTI ini menjadi komitmen bersama bagi segenap civitas
akademika di lingkungan FTI, sehingga dapat meningkatkan peran FTI dalam
pembangunan Nasional. Fakultas mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
anggota tim yang telah banyak membantu dalam menyusunan Renstra ini serta unit-unit
lain telah membantu terutama dalam dukungan data.

Yogyakarta, 11 Juli 2016
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Ringkasan Eksekutif

Fakultas Teknologi Industri (FTI) merupakan salah satu fakultas di Institut Sains

& Teknologi AKPRIND Yogyakarta (IST AKPRIND).  FTI secara resmi dirikan

dengan SK MENDIKBUD No. 0145/O/1989 tanggal 16 Maret 1989. FTI saat ini

membawahi lima Jurusan dengan sembilan program studi. Lima juruan dan program

studi tersebut antara lain:

1. Jurusan Teknik Kimia,

Program Studi Teknik Kimia (program sarjana)

2. Jurusan Teknik Industri,

Program Studi Teknik Industri (program sarjana)

Program Studi Teknik Industri (program diploma III)

3. Jurusan Teknik Mesin,

Program Studi Teknik Mesin (program sarjana)

Program Studi Teknik Mesin (program diploma III)

4. Jurusan Teknik Elektro,

Program Studi Teknik Elektro (program sarjana)

Program Studi Teknik Elektronika (program diploma III)

5. Jurusan Teknik Informatika,

Program Studi Teknik Informatika (program sarjana)

Program Studi Manajemen Informatika (program diploma III)

Sejalan dengan perkembangan teknologi, proses pendidikan juga mengalami

perubahan dengan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Perubahan dalam

proses pembelajaran diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi

yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu kebutuhan masyarakat terhadap

lulusan perguruan tinggi pada dasarnya juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Perubahan pada hakekatnya merupakan upaya penyesuaian untuk menjadi lebih baik

dalam skala nasional maupun internasional.

FTI melakukan upaya yang selalu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut,

antar lain dengan  memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian
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di bidang teknologi dan melaksanakan pengabdian masyarakat. FTI ke depan akan

merencanakan beberapa kegiatan  seperti menaikkan kualitas dan kuantitas mahasiswa

baru, memperbaiki  proses  pembelajaran secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas

praktikum  dan membekali lulusan dengan sertifikasi keahlian. Peningkatkan

manajemen internal program studi di FTI-IST AKPRIND harus dilakukan. Beberapa

strategi yang diterapkan oleh FTI adalah dengan memberi arah lingkup kerja fakultas

untuk lima tahun ke depan, beberapa kegiatan yang menjadi strategi ke depan adalah

kegiatan-kegiatan di bidang antara lain:

(1). Kemahasiswaan,

(2). Pendidikan dan pengajaran

(3). Sarana pembelajaran

(4). Tenaga kependidikan

(5). Kegiatan penelitian dan HKI

(6). Kegiatan publikasi ilmiah

(7). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

(8). Kerjasama.



BAB I
PENDAHULUAN

Fakultas Teknologi Industri sebagai salah satu fakultas yang merupakan bagian

dari Institut Sains & Teknologi AKPRIND yang menyelenggarakan pendidikan bidang

teknologi. FTI dalam penyelenggaraan pendidikan menghasilkan lulusan di bidang

teknologi harus melakukan pembenahan sehingga tetap mampu untuk bersaing di

tengah-tengah persaingan pendidikan tinggi yang makin ketat. Upaya awal yang

dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan

pelaksanaan program kerja FTI. Renstra menggambarkan strategi serta langkah-langkah

untuk proses perencanaan lima tahun ke depan. Proses penyusunan Renstra Fakultas

didasari dari analisis tujuan fakultas serta kinerja fakultas. Dari hasil analisis tujuan dan

kinerja fakultas inilah akan ditemukan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman

yang akan menjadi acuan perencanaan renstra di FTI. Restra yang disusun merupakan

perubahan dan perbaikan dari renstra sebelumnya, renstra yang disusun merupakan

rencana kerja di tahun 2016 hingga 2020.

Renstra 2016-2020 merupakan penyempurnaan dari renstra sebelumnya, dimana

beberapa strategi ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan. Disamping mengacu

pada Renstra IST AKPRIND, rencana strategis pengembangan jangka panjang

bertujuan menjadikan kinerja dan program kerja sesuai dengan arah dari Visi, Misi, dan

Tujuan FTI. Oleh karena itu disadari bahwa rencana strategis FTI ke depan mengarah

kepada kegiatan-kegiatan:

(1). Peningkatan kemampuan dan kapasitas mahasiswa dalam bidang pendidikan

dengan perbaikan kurikulum dan peningkatan kreativitas mahasiswa

(2). Peningkatan kemampuan dan kapasitas dosen dalam kegiatan pendidikan dan

pengajaran.

(3). Transparansi tata kelola dan penerapan sistem penjaminan mutu serta

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran

(4). Peningkatan kualitas Tenaga Pendidikan,

(5). Peningkatan kemampuan dan kapasitas dosen dalam penelitian dan HKI

(6). Peningkatan kemampuan dan kapasitas dosen dalam publikasi ilmiah
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(7). Peningkatan kemampuan dan kapasitas dosen dalam pengabdian kepada

masyarakat

(8). Memperluas lingkup kerjasama

Penyusunan Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh sivitas

akademika dan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan serta pengembangan FTI

dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Peninjauan dan evaluasi akan dilakukan

setiap tahun sesuai dengan perubahan/perkembangan yang berpengaruh secara

signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas, dan program studi.

Agar pelaksanaan renstra ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan, perlu adanya

penjaminan mutu untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan renstra

sudah dijalankan.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSITITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND

Rencana strategis FTI IST AKPRIND berlandaskan kepada Visi, Misi dan

Tujuan Fakultas dan didasarkan Renstra Insititut Sains & Teknologi AKPRIND.

Adapun landasan penyusunan Renstra FTI adalah sebagai berikut

Visi

Fakultas yang favorit dan unggul di bidang aplikasi teknologi secara nasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis penjaminan mutu dan berwawasan

lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan aplikatif dengan keunggulan ilmu

dan teknologi berwawasan lingkungan yang diakui secara nasional

3. Mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang berdaya guna bagi masyarakat sebagai

peran aktif Fakultas Teknologi Industri dalam pembangunan nasional secara

berkelanjutan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, beretika, bertanggung jawab, dan

berwawasan lingkungan.

2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas sebagai pengembangan ilmu dan

teknologi berwawasan lingkungan.

3. Menghasilkan HKI dan publikasi ilmiah yang diakui secara nasional maupun

internasional

4. Penerapan hasil-hasil penelitian untuk pendidikan dan penerapan teknologi tepat

guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini di Fakultas Teknologi Industri yang menjadi suatu indikator

kinerja Fakultas pada tahun sekarang yaitu di tahun 2015. Kondisi saat ini merupakan

parameter indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu

organisasi. Indikator kinerja ini disusun dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan.

Fakultas yang juga sebagai salah satu unit kerja di IST AKPRIND, dalam menyusun

indikator kinerja mengacu pada indikator kinerja IST AKPRIND. Indikator Kinerja

Fakultas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan Fakultas

dalam satu periode tahun anggaran atau satu periode kepemimpinan. Indikator Kinerja

Fakultas untuk periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Fakultas Teknologi Industri

No Indikator Kinerja Satuan Baseline
(2015)

Target
(2020)

Keterangan

1. Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu
(2011)

mhs 58 (432)
=13,40%

40 %

2. Jumlah lulus dengan IPK ≥3,00 mhs 148 (432)
= 34,25 %

60 %

Prestasi 2 7

7. Persentase mahasiswa terlibat dalam
kegiatan kemahasiswaan Unit Kegiatan
Mahasiswa

% 40% 60%

8. Jumlah kegiatan kewirausahaan
mahasiswa yang dibiayai dengan
pendanaan nasional/ internal

kegiatan 1 5

9. Jumlah proposal Program kreatifitas
Mahasiswa (PKM) yang didanai

proposal 5 15

10. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam
kegiatan PKM

mhs 25 75

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa
dipublikasikan/ diseminarkan

naskah 60 90

12. Jumlah mahasiswa penerima
beasiswa/bantuan biaya pendidikan

mhs 66 90

13. Jumlah mahasiswa terlibat kolaborasi
penelitian dengan dosen

mhs 44 80

14. Jumlah mahasiswa magang ke luar negeri mhs 0 10
15. Mendatangkan dosen tamu untuk kuliah orang 2 5

6. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat
internasional

nasional

3. Rata-rata masa studi lulusan tahun 5,23 4,5
4. Rata-rata IPK lulusan. 3,29 3,34
5.     Jumlah prestasi mahasiswa tingkat Prestasi           16   40     
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umum
16. Rasio jumlah dosen terhadap

0 %

70%

30%

5 %

10 %

20 %

60 %

5 %

75%

26. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi
kompetensi

dosen 6 20

27. Jumlah buku ajar buah 8 50
28. Jumlah handout/diktat buah 80 150
29. Jumlah dokumen Rencana Pembelajaran

Semester (RPS)
buah 86 300

30. Rasio ketersediaan peralatan
praktikum/mahasiswa

1:6 1:4

31. Sarana Kesehatan dan Bimbingan
konseling

unit 50% 100%

32. Peningkatan kualitas kelas dengan
fasilitas multimedia dan jaringan internet.

unit 80% 100%

33. Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)

unit 12 20

34. Jumlah mata kuliah yang menggunakan
teknologi informasi

Mata
kuliah

230 (476)
= 48%

75%

35. Jumlah laboratorium TUK (Tempat uji
Kompentensi) tersertifikasi BNSP

TUK 0 5

36. Jumlah pelaksanaan standar manual
monev dan audit internal mutu program
studi

37. Jumlah tenaga kependidikan
berpendidikan SMA/SMK

orang 21 11

38. Jumlah tenaga kependidikan
berpendidikan D III

orang 18 20

39. Jumlah tenaga kependidikan orang 25 27

standar 30 80

72:1997
jumlah mahasiswa

24. Jumlah Guru Besar orang 0 (72)
= 0%

1:26
= 1:27

17. Jumlah Dosen S1 orang 3 (72)
= 4 %

19. Jumlah Dosen S3 orang 6 (72)
= 8%

18. Jumlah Dosen S2 orang 63 (72)
= 88%

20. Jumlah Tenaga Pengajar orang 10 (72)
= 14%

21. Jumlah Asisten Ahli orang 13 (72)
=18 %

25. Jumlah dosen bersertifikat pendidik orang 42 (72)
= 56%

22. Jumlah Lektor orang 26 (72)
= 36 %

23. Jumlah Lektor Kepala orang 25 (72)
= 35%
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berpendidikan S1
40. Jumlah tenaga kependidikan

berpendidikan >= S2
orang 1 6

41. Jumlah tenaga laboran tersertifikasi orang 5 53
42. Jumlah penelitian yang dibiayai oleh

pendanaan internasional (joint research
internasional)

judul 0 3

43. Jumlah penelitian yang dibiayai dengan
dana internal

judul 33 40

44. Jumlah penelitian yang dibiayai dengan
dana Instansi lain (external)

judul 8 20

45. Jumlah alokasi dana penelitian dari dana
internal

Juta
(Rp)

141 200

46. Jumlah kegiatan penelitian yang dibiayai
dari pendanaan external

Juta
(Rp)

563 1.800

47. Jumlah mitra dalam pelaksanaan
penelitian

mitra 2 20

48. Jumlah dosen memperoleh HKI buah 14 90
49. Jumlah dosen sebagai pemakalah dalam

kegiatan seminar nasional
orang 62 90

50. Jumlah dosen sebagai pemakalah dalam
kegiatan seminar internasional

orang 7 20

51. Jumlah dosen melakukan penulisan buku
ajar

orang 15 50

52. Jumlah publikasi di jurnal internasional artikel 16 50
53. Jumlah publikasi di jurnal nasional

terakreditasi
artikel 11 20

54. Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak
terakreditasi)

artikel 45 90

55. Jumlah publikasi di prosiding
internasional

artikel 7 20

56. Jumlah publikasi di prosiding nasional artikel 30 90
57. Jumlah jurnal ilmiah ber ISBN Jurnal 4 7
58. Jumlah seminar internasional yang

diselenggarakan
kegiatan 0 1

59. Jumlah seminar nasional yang
diselenggarakan

kegiatan 1 2

60. Jumlah dosen yang melaksanakan
kegiatan pengabdian dengan dana internal

orang 24 40

61. Jumlah dosen yang melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dengan pendanaan external

orang 2 10

62. Jumlah alokasi dana pengabdian kepada
masyarakat dari dana internal

Jt (Rp) 24 80

63. Jumlah alokasi dana pengabdian kepada
masyarakat dari dana internal external

Jt (Rp) 115 750

64. Jumlah pengabdian kepada masyarakat paket 0 2
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dengan dana Internasional
65. Jumlah Teknologi Tepat Guna unit 5 20
66. Ketersediaan fasilitas kesehatan, dan

keselamatan kerja (K3)
unit 20 40

67. Jumlah kerjasama dengan perguruan
tinggi, industri, pemerintah dan sekolah

MoU 26 40

68. Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT
lain (double degree, joint degree, credit
Transfer / credit earning)

MoU 0 2

69. Jumlah kerjasama industri/UKM/jasa
dengan memanfaatkan hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat

MoU 2 8
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BAB III
EVALUASI DIRI MELALUI ANALISIS
KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN
ANCAMAN

Evaluasi diri disusun berdasarkan analisis internal yang dijabarkan terhadap

kondisi diri FTI. Sedang analisis terhadap pengaruh dari luar FTI dijabarkan dalam

analisis eksternal. Kondisi internal yang meliputi kekuatan/strength dan

kelemahan/weakness mengidentifikasikan kondisi yang dimiliki oleh FTI, sedang

kondisi eksternal berupa peluang/opportunity dan ancaman/threat mengidentifikasikan

berpotensi yang pengaruhi terhadap FTI. Analisis situasi terhadap kondisi internal dan

eksternal tersebut bertujuan untuk mewujudkan Visi dan menyelenggarakan Misi

Fakultas ke dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan ke depannya untuk

mencapai Tujuan. Analisis internal dan eksternal juga dipergunakan sebagai dasar

penyusunan strategi, program kerja dan kegiatan.

Analisis Internal

Kekuatan

1. Fakultas Teknologi Industri memiliki 9 program studi (5 Program Studi Program

Sarjana dan 4 Program Studi Program Diploma/D III)

2. Ada beberapa dosen sedang menempuh pendidikan S3 sebanyak 9 orang

3. Jabatan fungsional dosen Lektor Kepala 34%

4. Sebagian besar dosen memiliki Sertifikat Pendidik 56%

5. Mahasiswa memiliki prestasi di tingkat Nasional dan keikutsertaan dalam

kompetisi tingkat internasional.

6. Adanya kolaborasi dosen dengan mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan

penelitian dan pengabdian masyarakat

7. Adanya sistem penerimaan mahasiswa baru secara online dengan model one day

one service.

8. Adanya fasilitas laboratorium bagi mahasiswa untuk menyelesaikan

skripsi/Tugas Akhir dan penelitian

9. Sudah adanya laboratorium TUK (Tempat uji Kompentensi) tersertifikasi BNSP
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10. Memiliki matakuliah wajib jati diri Teknik Lingkungan dan  Manajemen Mutu

11. Sudah adanya Standar Penjaminan Mutu Internal/SPMI

12. Adanya web institut, fakultas, program studi dan unit lainnya secara terpadu

13. Ada sistem basis data akademik yang terintegrasi secara online Sistem Informasi

Akadmik

14. Pengelolaan keuangan menggunakan sistem terintegrasi melalui e-budgeting

15. Telah Ada asesor internal untuk pendampingan penyusunan dokumen untuk

akreditasi BAN-PT

16. Beberapa dosen mendapat dana penelitian dari kemenristekdikti

17. Tersedianya dana dan fasilitas bagi dosen untuk penelitian dana internal

18. Jurusan/prodi telah memiliki laboratorium sendiri

19. Beberapa karya dosen sudah mendapat HKI

20. Tersedianya dana dan fasilitas bagi dosen untuk melakukan seminar

21. Adanya dana insentif bagi penulisan artikel di jurnal internasional

22. Telah memiliki beberapa jurnal nasional ber ISBN

23. Beberapa dosen mendapat dana pengabdian kepada masyarakat dari

kemenristekdikti

24. Sebagian besar dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat tiap

semester

25. Tersedianya dana dan fasilitas bagi dosen untuk melakukan pengabdian kepada

masyarakat

26. Sudah ada pemanfaatan hasil karya mahasiswa  berupa alat teknologi tepat guna

untuk masyarakat

Kelemahan

1. Seluruh Program Studi (9 program studi)  masih terakreditasi B

2. Masih banyak dosen dengan jabatan lektor dan asisten ahli

3. Belum adanya Guru besar

4. Masih kurangnya dosen dengan jenjang pendidikan S3 dan dosen bergelar S2

yang kurang berminat melanjutkan pendidikan doktor karena kendala usia, biaya

dan lain-lain

5. Belum terdapat sarana prasarana unggulan di tingkat nasional
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6. Fasilitas gedung dan sarana yang kurang memadai

7. Pemanfaatan sarana prasarana belum terintegrasi (kampus masih terpisah)

8. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana laboratorium masih standar minimal

laboratorium

9. Tata kelola belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan SPMI

10. Belum optimalnya dokumentasi kegiatan

11. Kurang optimalnya transparansi keuangan

12. Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi lulusan SMA atau yang sederajat

masih cukup besar

13. Belum adanya pelaporan kegiatan di tingkat institut, fakultas dan program studi

14. Pendanaan internal penelitian, masih belum memadai

15. Fasilitas laboratorium belum memadai

16. Sebaran penelitian belum merata di semua jurusan/program studi

17. Belum meratanya kemampuan dosen dalam penyusunan proposal penelitian

18. Wadah untuk mendiskusikan topik penelitian atau sharing pengalaman

penelitian masih kurang optimal

19. Tema penelitian masih fokus pada kebutuhan program studi, belum terintegrasi

dengan berbagai disiplin ilmu

20. Jumlah Penelitian dengan dana eksternal masih kecil

21. Pendanaan internal seminar masih belum memadai

22. Belum meratanya kemampuan dosen dalam penulisan naskah jurnal

internasional

23. Masih banyak karya dosen yang belum diproses untuk memperoleh HKI

24. Belum adanya lembaga di institut atau Fakultas yang membantu pengurusan

HKI

25. Masih rendahnya informasi keuntungan dan manfaat HKI

26. Rendahnya kemampuan dosen dalam menyusun deskripsi untuk paten

27. Belum meratanya kemampuan dosen dalam penyusunan proposal abdimas

28. Pendanaan internal pengabdian masyarakat, belum memadai

29. Belum jelasnya rencana pengembangan institut

30. Belum meratanya sebaran kegiatan pengabdian di semua Jurusan/Program Studi
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31. Belum semua dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

sesuai bidang penelitian dan keahlian

32. Jumlah pengabdian masyarakat dengan dana eksternal masih kecil

33. Jumlah kerjasama dengan industri masih rendah

34. Belum memiliki desa binaan dalam penerapan teknologi untuk pengabdian

kepada masyarakat

Analisis Eksternal

Peluang

1. Jumlah lulusan SMA yang besar (calon mahasiswa baru)

2. Yogyakarta masih menjadi tujuan kota pendidikan (masih banyak pencari

pergurua tinggi di Yogyakarta)

3. Sistem akreditasi BAN PT sudah terintegrasi dan mudah

4. Tersedianya beasiswa studi lanjut S2 dan S3 untuk dosen dari Kemenristekdikti

maupun dari instansi lainnya

5. Adanya tim Penilai Angka Kredit (PAK) di tingkat institut yang membantu

proses kenaikan jabatan fungsional bagi dosen

6. Kesempatan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi

7. Tawaran kerjasama dengan lembaga lembaga nasional maupun internasional

8. Tersedianya dana hibah Penelitian dari Kemenristekdikti maupun Instansi

lainnya.

9. Tersedianya dana hibah Penelitian dari pemerintah daerah

10. Adanya fasilitas laboratorium yang lengkap di lembaga lain

11. Tersedianya dana insentif penulisan di jurnal internasional dari kemenristekdikti

12. Adanya dana bantuan pengurusan HKI dari kemenristekdikti

13. Pengurusan HKI yang mudah dengan sistem online

14. Tersedianya dana hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti

15. Tersedianya dana hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari pemerintah daerah

maupun Instansi lainnya.
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Ancaman

1. Banyaknya lulusan SMA kurang mengetahui informasi mengenai IST

AKPRIND

2. Rendahnya minatnya lulusan SMA melanjutkan ke pendidikan teknik

3. Banyaknya fakultas dengan program studinya terakreditasi A

4. Rendahnya pelamar untuk berminat menjadi dosen di IST AKPRIND

5. Jumlah calon mahasiswa berkualitas masih sangat terbatas

6. Kurang minatnya mahasiswa dalam ikut serta dalam penelitian dosen

7. Rendahnya pelamar calon tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi

di bidang teknik

8. Proses kenaikan jabatan fungsional cukup rumit khususnya dari lektor ke lektor

kepala maupun dari lektor kepala ke guru besar

9. Kurangnya minat alumni untuk  mengisi data tracer studi dan berkontribusi

terhadap almamater

10. Tidak tersedia beasiswa untuk program sarjana (S1) bagi tenaga kependidikan

dari kemeristekdikti

11. Persyaratan kenaikan jabatan fungsional semakin ketat

12. Semakin ketatnya penilaian akreditasi oleh BAN PT

13. Institusi lain berkembang pesat dalam penyediaan sarana prasarana

14. Banyaknya penelitian dari instansi lain yang lebih berbobot

15. Ketatnya persaingan untuk diterimanya artikel ilmiah di jurnal internasional

bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi

16. Perintisan Kerjasama dengan industri sulit diperoleh tanpa bantuan dan

bimbingan pihak yang berkompeten

17. Kemajuan teknologi di dunia indutri sangat pesat kurang dapat diimbangi oleh

kurikulum perguruan tinggi
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 2015-2020

Sasaran dan program kerja Fakultas disusun berdasarkan analisis internal,

maupun eksternal. Sasaran dan program kerja ditetapkan untuk lima tahun ke depan

yang juga mengacu kepada akreditasi nasional. Sasaran dan program kerja ini

selanjutnya digunakan untuk menyusun Rencana Operasional fakultas. Dengan

tersusunnya sasaran dan program kerja maka dapat disusun Rencana Operasional

Fakultas untuk lima tahun ke depan.

Tujuan Fakultas Teknologi Industri antara lain:

(1) Menghasilkan lulusan yang profesional, beretika, bertanggung jawab, dan

berwawasan lingkungan.

(2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas sebagai pengembangan ilmu dan

teknologi berwawasan lingkungan.

(3) Menghasilkan HKI dan publikasi ilmiah yang diakui secara nasional maupun

internasional

(4) Penerapan hasil-hasil penelitian untuk pendidikan dan penerapan teknologi tepat

guna yang dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Tujuan diuraikan menjadi sasaran dan program kerja yang terinci dan didasari dengan

indikator kinerja fakultas. Analisis situasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan

Tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pada Tabel. 4.2 menampilkan antara kaitan misi,

tujuan, indikator kinerja, sasaran, dan program kerja.
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Tabel. 4.1 analisis situasi internal dan eksternal terhadap Tujuan

Tujuan

Analisis
Internal &
Eksternal

Tujuan Pertama
Menghasilkan lulusan yang
profesional, beretika, bertanggung
jawab, dan berwawasan lingkungan

Tujuan Kedua
Menghasilkan penelitian yang
berkualitas sebagai
pengembangan ilmu dan
teknologi berwawasan lingkungan

Tujuan Ketiga
Menghasilkan HKI dan
publikasi ilmiah yang diakui
secara nasional maupun
internasional

Tujuan Keempat
Penerapan hasil-hasil penelitian
untuk pendidikan dan penerapan
teknologi tepat guna yang dapat
meningkatkan kesejateraan
masyarakat.

Kekuatan
(Strength)

1. Fakultas Teknologi Industri
memiliki 9 program studi (5
Program Studi Program Sarjana
dan 4 Program Studi Program
Diploma/D III)

2. Ada beberapa dosen sedang
menempuh pendidikan S3
sebanyak 9 orang

3. Jabatan fungsional dosen Lektor
Kepala 34%

4. Sebagian besar dosen memiliki
Sertifikat Pendidik 56%

5. Mahasiswa memiliki prestasi di
tingkat Nasional dan
keikutsertaan dalam kompetisi
tingkat internasional.

6. Adanya kolaborasi dosen dengan
mengikut sertakan mahasiswa
dalam kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat

7. Adanya sistem penerimaan
mahasiswa baru secara online
dengan model one day one
service.

8. Adanya fasilitas laboratorium

1. Beberapa dosen mendapat
dana penelitian dari
kemenristekdikti

2. Tersedianya dana dan fasilitas
bagi dosen untuk penelitian
dana internal

3. Jurusan/prodi telah memiliki
laboratorium sendiri

1. Beberapa karya dosen
sudah mendapat HKI

2. Tersedianya dana dan
fasilitas bagi dosen untuk
melakukan seminar

3. Adanya dana insentif bagi
penulisan artikel di jurnal
internasional

4. Telah memiliki beberapa
jurnal nasional ber ISBN

1. Beberapa dosen mendapat dana
pengabdian kepada masyarakat
dari kemenristekdikti

2. Sebagian besar dosen telah
melakukan pengabdian kepada
masyarakat tiap semester

3. Tersedianya dana dan fasilitas
bagi dosen untuk melakukan
pengabdian kepada masyarakat

4. Sudah ada pemanfaatan hasil
karya mahasiswa  berupa alat
teknologi tepat guna untuk
masyarakat
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bagi mahasiswa untuk
menyelesaikan skripsi/Tugas
Akhir dan penelitian

9. Sudah adanya laboratorium TUK
(Tempat uji Kompentensi)
tersertifikasi BNSP

10. Memiliki matakuliah wajib jati
diri Teknik Lingkungan dan
Manajemen Mutu

11. Sudah adanya Standar
Penjaminan Mutu Internal/SPMI

12. Adanya web institut, fakultas,
program studi dan unit lainnya
secara terpadu

13. Ada sistem basis data akademik
yang terintegrasi secara online
Sistem Informasi Akadmik

14. Pengelolaan keuangan
menggunakan sistem terintegrasi
melalui e-budgeting

15. Telah Ada asesor internal untuk
pendampingan penyusunan
dokumen untuk akreditasi BAN-
PT

Kelemahan
(Weakness)

1. Seluruh Program Studi (9
program studi)  masih
terakreditasi B

2. Masih banyak dosen dengan
jabatan lektor dan asisten ahli

3. Belum adanya Guru besar
4. Masih kurangnya dosen dengan

jenjang pendidikan S3 dan dosen
bergelar S2 yang kurang berminat

1. Pendanaan internal penelitian,
masih belum memadai

2. Fasilitas laboratorium belum
memadai

3. Sebaran penelitian belum
merata di semua
jurusan/program studi

4. Belum meratanya kemampuan
dosen dalam penyusunan

1. Pendanaan internal seminar
masih belum memadai

2. Belum meratanya
kemampuan dosen dalam
penulisan naskah jurnal
internasional

3. Masih banyak karya dosen
yang belum diproses untuk
memperoleh HKI

1. Belum meratanya kemampuan
dosen dalam penyusunan
proposal abdimas

2. Pendanaan internal pengabdian
masyarakat, belum memadai

3. Belum jelasnya rencana
pengembangan institut

4. Belum meratanya sebaran
kegiatan pengabdian di semua
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melanjutkan pendidikan doktor
karena kendala usia, biaya dan
lain-lain

5. Belum terdapat sarana prasarana
unggulan di tingkat nasional

6. Fasilitas gedung dan sarana yang
kurang memadai

7. Pemanfaatan sarana prasarana
belum terintegrasi (kampus masih
terpisah)

8. Kualitas dan kuantitas sarana
prasarana laboratorium masih
standar minimal laboratorium

9. Tata kelola belum sepenuhnya
memenuhi standar pengelolaan
SPMI

10. Belum optimalnya dokumentasi
kegiatan

11. Kurang optimalnya transparansi
keuangan

12. Tenaga Kependidikan dengan
kualifikasi lulusan SMA atau
yang sederajat masih cukup besar

13. Belum adanya pelaporan kegiatan
di tingkat institut, fakultas dan
program studi

proposal penelitian
5. Wadah untuk mendiskusikan

topik penelitian atau sharing
pengalaman penelitian masih
kurang optimal

6. Tema penelitian masih fokus
pada kebutuhan program studi,
belum terintegrasi dengan
berbagai disiplin ilmu

7. Jumlah Penelitian dengan dana
eksternal masih kecil

4. Belum adanya lembaga di
institut atau Fakultas yang
membantu pengurusan HKI

5. Masih rendahnya informasi
keuntungan dan manfaat
HKI

6. Rendahnya kemampuan
dosen dalam menyusun
deskripsi untuk paten

Jurusan/Program Studi
5. Belum semua dosen memiliki

kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang sesuai bidang
penelitian dan keahlian

6. Jumlah pengabdian masyarakat
dengan dana eksternal masih
kecil

7. Jumlah kerjasama dengan
industri masih rendah

8. Belum memiliki desa binaan
dalam penerapan untuk
pengabdian kepada masyarakat

Peluang
(Opportunity)

1. Jumlah lulusan SMA yang besar
(calon mahasiswa baru)

2. Yogyakarta masih menjadi tujuan
kota pendidikan (masih banyak
pencari pergurua tinggi di
Yogyakarta)

1. Tersedianya dana hibah
Penelitian dari
Kemenristekdikti maupun
Instansi lainnya.

2. Tersedianya dana hibah
Penelitian dari pemerintah

1. Tersedianya dana insentif
penulisan di jurnal
internasional dari
kemenristekdikti

2. Adanya dana bantuan
pengurusan HKI dari

1. Tersedianya dana hibah
Pengabdian kepada Masyarakat
dari Kemenristekdikti

2. Tersedianya dana hibah
Pengabdian kepada Masyarakat
dari pemerintah daerah maupun
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3. Sistem akreditasi BAN PT sudah
terintegrasi dan mudah

4. Tersedianya beasiswa studi lanjut
S2 dan S3 untuk dosen dari
Kemenristekdikti maupun dari
instansi lainnya

5. Adanya tim Penilai Angka Kredit
(PAK) di tingkat institut yang
membantu proses kenaikan
jabatan fungsional bagi dosen

6. Kesempatan mengikuti pelatihan
untuk mendapatkan sertifikasi
kompetensi

7. Tawaran kerjasama dengan
lembaga lembaga nasional
maupun internasional

daerah
3. Adanya fasilitas laboratorium

yang lengkap di lembaga lain

kemenristekdikti
3. Pengurusan HKI yang

mudah dengan sistem
online online

Instansi lainnya.

Ancaman
(Threat)

1. Banyaknya lulusan SMA kurang
mengetahui informasi mengenai
IST AKPRIND

2. Rendahnya minatnya lulusan
SMA melanjutkan ke pendidikan
teknik

3. Banyaknya fakultas dengan
program studinya terakreditasi A

4. Rendahnya pelamar untuk
berminat menjadi dosen di IST
AKPRIND

5. Jumlah calon mahasiswa
berkualitas masih sangat terbatas

6. Kurang minatnya mahasiswa
dalam ikut serta dalam penelitian
dosen

1. Banyaknya penelitian dari
instansi lain yang lebih
berbobot

1. Ketatnya persaingan untuk
diterimanya artikel ilmiah
di jurnal internasional
bereputasi dan jurnal
nasional terakreditasi

1. Perintisan Kerjasama dengan
industri sulit diperoleh tanpa
bantuan dan bimbingan pihak
yang berkompeten

2. Kemajuan teknologi di dunia
indutri sangat pesat kurang
dapat diimbangi oleh
kurikulum PT
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7. Rendahnya pelamar calon tenaga
kependidikan yang sesuai dengan
kompetensi di bidang teknik

8. Proses kenaikan jabatan
fungsional cukup rumit khususnya
dari lektor ke lektor kepala
maupun dari lektor kepala ke guru
besar

9. Kurangnya minat alumni untuk
mengisi data tracer studi dan
berkontribusi terhadap almamater

10. Tidak tersedia beasiswa untuk
program sarjana (S1) bagi tenaga
kependidikan dari kemeristekdikti

11. Persyaratan kenaikan jabatan
fungsional semakin ketat

12. Semakin ketatnya penilaian
akreditasi oleh BAN PT

13. Institusi lain berkembang pesat
dalam penyediaan sarana
prasarana
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Tabel. 4.2 Kaitan Misi, Tujuan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Program Kerja

MISI TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KERJA

1.
Menyelenggarakan
pendidikan berbasis
penjaminan mutu dan
berwawasan
lingkungan.

1.
Menghasilkan lulusan yang
profesional, beretika,
bertanggung jawab, dan
berwawasan lingkungan.

1. Jumlah mahasiswa yang lulus tepat
waktu (2011)

Meningkatnya
kemampuan dan
kapasitas mahasiswa
dalam kegiatan ilmiah,
dan kratifitas
mahasiswa

Peningkatan kemampuan dan
kapasitas mahasiswa dalam
kegiatan ilmiah, dan kratifitas
mahasiswa:
1. Penyusunan tugas akhir

maksimal 6 bulan
2. Jumlah tatap muka

perkuliahan 14 kali
pertemuan

3. Pelatihan penyusunan
proposal Program Kreatifitas
Mahasiswa

4. Pendampingan Unit
Kegiatan Mahasiswa dan
Himpunan Mahasiswa
Jurusan

5. Mengikuti lomba tingkat
nasional maupun
internasional

6. Mengikutkan mahasiswa
dalam kegiatan kolaborasi
penelitian dan abdimas
dengan dosen

7. Mengadakan kuliah umum
pembicara nasional maupun
internasional

8. Mengadakan matrikulasi
pelajaran dasar

9. Meningkatkan jumlah
beasiswa

2. Jumlah lulus dengan IPK ≥3,00
3. Rata-rata masa studi lulusan
4. Rata-rata IPK lulusan.
5. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat

nasional
6. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat

internasional
7. Persentase mahasiswa terlibat dalam

kegiatan kemahasiswaan Unit
Kegiatan Mahasiswa

8. Jumlah kegiatan kewirausahaan
mahasiswa yang dibiayai dengan
pendanaan nasional/ internal

9. Jumlah proposal Program kreatifitas
Mahasiswa (PKM) yang didanai

10. Jumlah mahasiswa yang terlibat
dalam kegiatan PKM

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa
dipublikasikan/ diseminarkan

12. Jumlah mahasiswa penerima
beasiswa/bantuan biaya pendidikan

13. Jumlah mahasiswa terlibat
kolaborasi penelitian dengan dosen

14. Jumlah mahasiswa magang ke luar
negeri

15. Mendatangkan dosen tamu untuk
kuliah umum
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10. Meningkatkan standar
minimum nilai test masuk

11. Meningkatkan kemampuan
soft skill mahasiswa

12. Menciptakan suasana
akademik yang kondusif

13. Meningkatkan peran serta
alumni dalam
pengembangan almamater

14. Meningkatkan kemudahan
mahasiswa dalam mengakses
sistem informasi

15. Meningkatkan kualitas
pelayanan dosen kepada
mahasiswa dalam bimbingan
dan perwalian yang intensif.

1. Rasio jumlah dosen terhadap
2. jumlah mahasiswa

Meningkatnya
kemampuan dan
kapasitas dosen dalam
kegiatan pendidikan

Peningkatan kemampuan dan
kapasitas dosen dalam kegiatan
pendidikan:
1. Penerimaan dosen baru
2. Pendampingan dosen yunior
3. meningkatkan jabatan

akademik  dosen ke tingkat
yang lebih tinggi dengan
membantu pengurusan
kenaikan jabatan fungsional

4. Peningkatan  soft skill bagi
dosen untuk meningkatkan
mutu pengajaran

5. Meningkatkan jenjang
pendidikan dosen dengan
mendorong dosen studi

3. Jumlah Dosen S1
4. Jumlah Dosen S2
5. Jumlah Dosen S3
6. Jumlah Tenaga Pengajar
7. Jumlah Asisten Ahli
8. Jumlah Lektor
9. Jumlah Lektor Kepala
10. Jumlah Guru Besar
11. Jumlah dosen bersertifikat pendidik
12. Jumlah dosen yang memiliki

sertifikasi kompetensi
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lanjut
6. Meningkatkan jumlah dosen

tersertifikasi
7. Meningkatkan kompetensi

dosen dengan mengikutki
work shop dan pelatihan.

1. Jumlah buku ajar Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
pembelajaran

Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana pembelajaran :
1. Meningkatkan jumlah buku

ajar/diktat/modul
perkuliahan

2. Meningkatkan jumlah sarana
praktikum dan sarana
penelitian

3. Meningkatkan kapasitas
internet memperbesar
bandwidth, memperluas area
hot spot, menambah jumlah
komputer swalayan

4. Penambahan aplikasi web
internet/intarnet sistem
informasi akademik

5. Mendorong pemanfaat
internet untuk pembelajaran

6. Memperkecil kapasitas kelas
40 mhs/kelas

7. Meningkatkan sarana
perpustakaan dengan
memperluas ruang baca,
kemudahan akses

8. Meningkatkan sarana ruang
kelas dan ruang konferensi

2. Jumlah handout/diktat
3. Jumlah dokumen Rencana

Pembelajaran Semester (RPS)
4. Rasio ketersediaan peralatan

praktikum/mahasiswa
5. Sarana Kesehatan dan Bimbingan

konseling
6. Peningkatan kualitas kelas dengan

fasilitas multimedia dan jaringan
internet.

7. Jumlah Aplikasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)

8. Jumlah mata kuliah yang
menggunakan teknologi informasi

9. Jumlah pelaksanaan standar manual
monev dan audit internal mutu
program studi
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dengan memasang LCD
proyektor, ruang ber-AC,
media belajar menggunakan
white board

9. Meningkatkan sarana area
terbuka transit bagi
mahasiswa

10. Meningkatkan peran Dewan
Pengawas Penjaminan Mutu
(DP2M) dan Gugus
Penjaminan Mutu Fakultas
(GPMF)

11. Meningkatkan pelayanan
dan keandalan fasilitas
sistem informasi akademik

12. Meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi manajemen
keuangan dengan
membangun sistem
manajemen keuangan
berbasis e-budgeting

1. Jumlah tenaga kependidikan
berpendidikan SMA/SMK

Meningkatnya kualitas
dan tenaga
kependidikan

Peningkatan kualitas dan tenaga
kependidikan:
1. Penerimaan tenaga

kependidikan berkualifikasi
2. Meningkatkan jenjang

pendidikan dengan studi
lanjut bagi tenaga
kependidikan

3. Mengirim tenaga
kependidikan untuk
mengikuti
pelatihan/workshop sesuai

2. Jumlah tenaga kependidikan
berpendidikan D3

3. Jumlah tenaga kependidikan
berpendidikan S1

4. Jumlah tenaga kependidikan
berpendidikan >= S2

5. Jumlah tenaga laboran tersertifikasi
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dengan kompentensinya
4. Memperhatikan Jenjang

karir untuk menduduki
jabatan di bidang
administrasi non akademik

2

Menghasilkan penelitian yang
berkualitas sebagai
pengembangan ilmu dan
teknologi berwawasan
lingkungan.

1. Jumlah penelitian yang dibiayai
oleh pendanaan internasional (joint
research internasional)

Meningkatnya
kemampuan dan
kapasitas dosen dalam
kegiatan penelitian

Peningkatan kemampuan dan
kapasitas dosen dalam kegiatan
penelitian
1. Mengadakan pendampingan

penyusunan proposal
penelitian

2. Mendorong dosen untuk
memperoleh dana penelitian
dari eksternal

3. Mengadakan kerjasama di
bidang penelitian dengan
instititusi lain

4. Meningkatkan jumlah
bantuan dana penelitian dari
internal

5. Meningkatkan pemanfaatan
hasil-hasil penelitian untuk
pendidikan dan pengabdian
kepada masyarakat
khususnya berupa teknologi
tepat guna.

2. Jumlah penelitian yang dibiayai
dengan dana internal

3. Jumlah penelitian yang dibiayai
dengan dana Instansi lain (external)

4. Jumlah alokasi dana penelitian dari
dana internal

5. Jumlah kegiatan penelitian yang
dibiayai dari pendanaan external

6. Jumlah mitra dalam pelaksanaan
penelitian

2.
Menyelenggarakan
penelitian yang
inovatif dan aplikatif
dengan keunggulan
ilmu dan teknologi
berwawasan

3.
Menghasilkan HKI dan
publikasi ilmiah yang diakui
secara nasional maupun
internasional

1. Jumlah dosen memperoleh HKI Meningkatnya
kemampuan dan
kapasitas dosen dalam
kegiatan publikasi
ilmiah

Peningkatan kemampuan dan
kapasitas dosen dalam kegiatan
publikasi ilmiah
1. mengadakan pendampingan

pendaftaran dan penyusunan
diskripsi untuk HKI

2. mengadakan pendampingan

2. Jumlah dosen sebagai pemakalah
dalam kegiatan seminar nasional

3. Jumlah dosen sebagai pemakalah
dalam kegiatan seminar internasional

4. Jumlah dosen melakukan penulisan
buku ajar
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lingkungan yang
diakui secara nasional

5. Jumlah publikasi di jurnal
internasional

penulisan naskah untuk
diterbitkan di jurnal
internasional

3. memberikan insentif naskah
yang di muat di jurnal
internasional

4. memberikan pembiayaan di
seminar internasional
maupun penulisan naskah di
jurnal internasional

6. Jumlah publikasi di jurnal nasional
terakreditasi

7. Jumlah publikasi di jurnal nasional
(tidak terakreditasi)

8. Jumlah publikasi di prosiding
internasional

9. Jumlah publikasi di prosiding
nasional

10. Jumlah jurnal ilmiah ber ISBN
11. Jumlah seminar internasional yang

diselenggarakan
12. Jumlah seminar nasional yang

diselenggarakan

3.
Mengaplikasikan ilmu
dan teknologi yang
berdaya guna bagi
masyarakat sebagai
peran aktif Fakultas
Teknologi Industri
dalam pembangunan
nasional secara
berkelanjutan

4.

Penerapan hasil-hasil penelitian
untuk pendidikan dan penerapan
teknologi tepat guna yang dapat
meningkatkan kesejateraan
masyarakat.

1. Jumlah dosen yang melaksanakan
kegiatan pengabdian dengan dana
internal

Meningkatnya
kemampuan dan
kapasitas dosen dalam
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat

Peningkatan kemampuan dan
kapasitas dosen dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
1. Pembinaan pelaksanaan

KKN secara instensif
2. Mewujudkan adanya desa

binaan
3. Kolaborasi pengabdian

kepada masyarakat dosen
dan mahasiswa

4. Meningkatkan kerjasama
melalui kolaborasi
pengabdian kepada
masyarakat bersama dengan
perguruan tinggi lain.

5. Meningkatkan perolehan
hibah pengabdian kepada

2. Jumlah dosen yang melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan pendanaan
external

3. Jumlah alokasi dana pengabdian
kepada masyarakat dari dana internal

4. Jumlah alokasi dana pengabdian
kepada masyarakat dari dana internal
external

5. Jumlah pengabdian kepada
masyarakat dengan dana
Internasional

6. Jumlah Teknologi Tepat Guna
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masyarakat dengan
memberikan pelatihan dan
pendampingan penyusunan
proposal

6. Meningkatikan bantuan dana
internal untuk pengabdian
kepada masyarakat.

7. Meningkatkan pemanfaatan
hasil-hasil penelitian untuk
pengabdian kepada
masyarakat khususnya
berupa teknologi tepat guna
yang bermanfaat

8. Memberikan insentif naskah
yang di muat di jurnal
pengabdian kepada
masyarakat baik nasional
maupun internasional

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan, dan
keselamatan kerja (K3)

Meningkatnya jumlah
kerjasama dengan
institutsi lain

Peningkatan jumlah kerjasama
dengan institutsi lain
1. Menjalin hubungan

kerjasama dengan intitusi
lain

2. Mendatangkan dosen tamu
dari industri

3. Melakukan studi banding ke
Perguruan tinggi atau
instansi lain

4. Mengikutsertakan dosen dan
program studi dalam
keanggotaan profesi

2. Jumlah kerjasama dengan perguruan
tinggi, industri, pemerintah dan
sekolah

3. Jumlah kerjasama pendidikan
dengan PT lain (double degree, joint
degree, credit Transfer / credit
earning)

4. Jumlah kerjasama industri/UKM/jasa
dengan memanfaatkan hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
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BAB V
PENUTUP

Pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Teknologi Industri IST AKPRIND

dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan Renstra Fakultas. Resntra tersebut

mencakup indikator kinerja, evaluasi diri melalui analisis internal dan ektrnal. Hasil

analisis dijabarkan menjadi sasaran dan program kegiatan yang disesuai dengan Tujuan

Fakultas. Rencana strategis Fakultas Teknologi Industri IST AKPRIND 2016-2020

menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Fakultas Teknologi

Industri dan juga bagi Program studi.  Agar proses pengambilan kebijakan sesuai

dengan renstra, sasaran dan program yang ada direnstra harus dijabarkan dari   dalam

rencana operasional. Penjabaran RENSTRA dalam Rencana Operasional (RENOP)

harus dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan

program-program yang tercantum di dalam ini dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan

dalam rangka menjalankan program-program tersebut.




