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Bismillahirrahmanirrahim  
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

Rencana Strategi (RENSTRA) Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) merupakan  garis besar haluan kerja untuk kurun  waktu 

sepuluh tahun 2014 – 2024. 

Faktor kekuatan (strengthness) dan kelemahan (weakness) yang ada di Fakultas 

Teknologi Industri serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang muncul dari 

luar Fakultas Teknologi Industri merupakan dasar dirumuskannya RENSTRA FTI yang 

harus sejalan dengan RENSTRA UNISSULA. Proses pembuatan RENSTRA ini 

didasarkan atas kondisi internal dan eksternal untuk saat sekarang dan prediksi perubahan 

yang diperkirakan terjadi untuk masa yang akan datang. Mengingat begitu cepatnya 

perkembangan teknologi saat ini. Disamping itu hal – hal yang menjadi titik berat 

penyusunan RENSTRA adalah internalisasi nilai-nilai Islam, peningkatan mutu 

pendidikan menuju taraf Internasional, peningkatan pelayanan pendidikan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh unsur kegiatan belajar 

mengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pihak yang terlibat dalam 

penyusunan RENSTRA adalah Dekanat, Ketua dan Sekretaris Program Studi, yang mana 

unsur-unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa telah terwakili di dalamnya.  

Dari uraian yang ada di atas, maka disusunlah RENSTRA ini sebagai panduan 

dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di FTI 

UNISSULA selama 10 (sepuluh) tahun kedepan 2014-2024 dengan sistematika sebagai 

berikut:  
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 
 
A. Visi  

Menjadi Fakultas berstandar internasional pada tahun 2024 dalam penerapan ilmu 
pengetahuan bidang teknologi industri dalam kerangka membangun generasi khaira ummah. 

 
B. Misi  

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang berorientasi pada kualitas 
dan kesetaraan universal dengan : 
a. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai 

Islam untuk memajukan pendidikan  dan kesejahteraan masyarakat. 
b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi 

dalam bidang teknologi industri dalam rangka membangun generasi khaira ummah 
tafaqquh fiddin, berakhlak mulia, dengan  kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar 
tertinggi dan kesetaraan universal, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam 
melalui upaya memajukan bidang teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang 
dirahmati Allah SWT. 

d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara akademik senantiasa siap melakukan 
perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekronstruksi dan pengembangan IPTEK 
bidang teknologi industry atas dasar nilai-nilai Islam dan perkembangan masyarakat. 

 
C. Tujuan 

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang teknologi industri 
atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan  untuk kemajuan pendidikan 
dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan perkembangan kebutuhan menuju 
masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

2. Terbentuknya jamaah pendidik yang bertaqwa tafaqquh fiddin, dengan kecendekiawanan 
dan kepakaran di bidang teknologi industri kualitas tertinggi dan kesetaraan universal, 
berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, teknologi 
informasi dan bahasa Inggris, istiqamah dalam melaksanakan tugas kependidikan, 
pengembangan iptek, kepemimpinan dan dakwah. 

3. Terselenggaranya pendidikan teknologi industri pada program Sarjana, Magister, Profesi 
dan Doktor, dan kegiatan pendidikan lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju 
masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

4. Menghasilkan generasi khaira ummah tafaqquh fiddin dengan penguasaan teknologi 
industri standar kesetaraan universal, berakhlak mulia,  menguasai nilai-nilai dasar Islam 
dan Islam untuk disiplin ilmu, teknologi informasi dan bahasa Inggris,  siap melaksanakan 
tugas kepemimpinan dan dakwah. 

5. Terwujudnya partisipasi aktif dalam membangun masyarakat dan peradaban Islam, melalui 
studi dan penelitian intensif, bermutu, dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang 
dirahmati Allah SWT. 

6. Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan teknologi 
industri di seluruh dunia. 

7. Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat Islam untuk 
pengembangan teknologi industri di seluruh dunia. 

8. Terselenggaranya silaturrahmi dan kerjasama yang intensif dengan pemerintah, 
masyarakat, dunia industri dan institusi pendidikan lain, dan berpartisipasi aktif dengan 
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masyarakat dalam upaya membangun masyarakat dan peradaban Islam menuju masyarakat 
sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

9. Terwujudnya pusat pelayanan dan pengembangan usaha masyarakat di bidang teknologi 
industri, dan penerapan teknologi tepat guna, dalam rangka membangun peradaban Islam 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

10. Menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat di bidang 
teknologi industri dalam rangka membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera 
yang dirahmati Allah SWT. 

11. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan 
berkelanjutan. 

12. Terselenggaranya proses yang konsisten dalam penyempurnaan kelembagaan, administrasi 
dan sistem informasi manajemen untuk menunjang kualitas pembinaan, dan pengembangan 
Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
D. Sasaran 

Sasaran Fakultas Teknologi Industri UNISSULA adalah tercapainya kualitas standar 
internasional yang melibatkan seluruh dosen, asisten dosen, tenaga administrasi, laboran, 
pustakawan, dan mahasiswa.  
Strategi pencapaiannya melalui tahapan-tahapan yang mendukung terselenggaranya seluruh 
kegiatan akademik yang senantiasa diarahkan menuju kompetensi bertaraf nasional maupun 
internasional serta diberikan proses evaluasi di setiap tahapannya dengan menerapkan, 
mengembangkan dan meninjau kurikulum yang berlaku berdasarkan kurikulum inti Nasional, 
standar asosiasi keilmuan dan muatan lokal.  
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BAB III 
ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG,  

DAN ANCAMAN/TANTANGAN UNISSULA 
 
 

A. KEKUATAN FTI UNISSULA 
 

A1.    KEKUATAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FTI UNISSULA. 
1. Visi mampu menunjukkan wawasan ke depan dan menunjukkan kontribusi 

FTI dalam membentuk masyarakat yang dilandasi nilai Islam. 
2. Visi, misi dan tujuan dirumuskan dengan jelas dan realistis serta dijabarkan 

dalam sasaran dan strategi pencapainnya. 
3. Visi telah mampu menggerakan komponen organisasi untuk menyatukan 

langkah mencapai satu tujuan. 
4. Dokumen pengembangan sumber daya manusia dalam mencapai visi, misi, 

dan tujuan sangat baik. 
 

A2.    KEKUATAN TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM 
PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU. 

1. Adanya keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit.  
2. Sistem kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung- 

jawabdan adil. 
3. Pola kepemimpinan berlandaskan konsep sebagai pelayan, memberi teladan, 

visioner dan inovatif, mendukung ide dosen dan karyawan. 
4. Dukungan keuangan dan sarana prasarana yang relatif memadai. 
5. Sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan program 

dilakukan secara transparan dan terarah. 
6. Adanya pedoman dan standar penjaminan mutu. 

A3.  KEKUATAN MAHASISWA DAN LULUSAN 
1. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa menggunakan mekanisme yang 

terencana dan dilaksanakan sangat baik. 
2. Latar belakang mahasiswa beragam baik dari segi daerah asal dan sosial 

ekonomi. 
3. Masa studi lulusan relatif pendek: 2 tahun untuk program S2 dan 2,5 tahun 

untuk program D3 dan 4,2 tahun untuk program S1. 
4. Semakin banyak mahasiswa yang lulus dengan IPK rata-rata di atas 3,00 

untuk program S1, S2 dan D3. 
 
A4.   KEKUATAN  SUMBER DAYA INSANI  

1. Sebagian besar dosen mengampu mata kuliah sesuai kompetensinya. 
2. Secara umum SDI FTI UNISSULA sudah memiliki kesadaran pentingnya 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kemampuan SDI di FTI untuk 

segala bidang sangat tinggi. 
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A5.  KEKUATAN KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA 
AKADEMIK 

1. Pengupayaan kurikulum masing-masing program studi yang sesuai visi, misi 
dan tujuan FTI UNISSULA. 

2. Adanya kebijakan dan pedoman akademik yang lengkap dan memadai. 
3. Proses pembelajaran dan ujian dimonitor, dievaluasi secara regular. 
4. Adanya kebijakan memberi kebebasan pada semua civitas akademika untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran. 
5. Dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya sudah ada dan 
berjalan baik. 
 

A6.    KEKUATAN  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA 
SISTEM INFORMASI 

1. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara 
akademik dan kurang mampu secara ekonomi sudah dijalankan dengan baik. 

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana fakultas sangat baik. 
3. Jaringan internet dan intranet sudah terpasang untuk pengajaran e-learning 

dan multi media. 
4. Sistem informasi sudah terhubung dengan intranet dan internet pada semua 

workstation. 
 
A7.    KEKUATAN  PENELITIAN, PELAYANAN / PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT DAN KERJA SAMA 
1. Memiliki dosen yang pakar dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
2. Hasil Penelitian dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun internasional. 
3. Memiliki database dan software yang menunjang untuk penelitian. 
4. Semakin banyak lembaga yang melakukan kerja sama dengan FTI 

UNISSULA. 
5. Adanya struktur yang mengorganisasi kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di fakultas. 
6. Dokumentasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah 

ada, dikembangkan, dan dipublikasikan oleh lembaga kepada seluruh dosen. 
 

B. KELEMAHAN FTI UNISSULA 
 

B1.   KELEMAHAN  VISI, MISI, TUJUAN , DAN SASARAN 
1. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran memerlukan dukungan sumber daya 

yang besar dan semua stakeholders. 
2. Belum semua civitas akademika memahami dan menggunakan visi, misi, 

tujuan dan sasaran FTI UNISSULA sebagai pedoman program kerja. 
3. Keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan 

pemangku kepentingan yang terlibat belum cukup jelas. 
 
B2.  KELEMAHAN TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM 

PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 
1. Unsur organisasi yang ada belum semuanya berfungsi secara optimal. 
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2. Pemimpin yang ada belum semuanya mampu berkiprah sebagai pemimpin 
organisasi dan publik. 

3. Beberapa aspek sistem pengelolaan organisasi belum efektif. 
4. Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta 

keberkalaannya masih terbatas. 
5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu fakultas belum optimal. 
6. Kebijakan dan pedoman serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu belum 

mengakomodir nilai-nilai Islam secara keseluruhan dan integral. 
7. Masih ada beberapa program studi yang belum terakreditasi dengan nilai ideal. 

 
B3.   KELEMAHAN  MAHASISWA DAN LULUSAN  

1. Beberapa program studi belum memilki rasio dosen dan mahasiswa yang ideal. 
 
B4.  KELEMAHAN  SUMBER DAYA INSANI 

1. Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah tingkat internasional masih rendah. 
2. Belum semua sumber daya insani memahami, menerima, mengamalkan, 

menghayati Budaya Akademik Islami (BudAI). 
3. Penguasaan sumber daya insani dalam bahasa internasional masih terbatas. 
4. Sistem pengelolaan, monitoring dan evaluasi sumber daya insani belum efektif. 
5. Kualifikasi dan kinerja dosen serta karyawan masih terbatas. 
6. Etos kerja dosen dan karyawan belum memuaskan. 
7. Kemampuan SDI di dalam membaca, memahami dan menghayati nilai-nilai al-

Qur’an dan hadis masih terbatas. 
8. Fasilitas penunjang pengembangan kemampuan sumber daya insani masih 

terbatas. 
9. Kesejahteraan sumber daya insani belum ideal. 
10. Belum terstandarisasinya sistem penerimaan karyawan. 
11. Belum adanya pedoman pengembangan karir sumber daya insani. 
12. Masih ada beberapa dosen yang belum tersertifikasi. 
13. Dosen yang berkualifikasi doktor masih relatif rendah. 
14. Jumlah guru besar belum ada. 
15. Rasio dosen-mahasiswa belum merata pada setiap prodi. 
16. Belum adanya instrumen dan pedoman evaluasi kepuasan dosen dan karyawan. 
17. Penguasaan dosen dalam bahasa internasional masih terbatas 
18. Kompetensi tenaga kependidikan masih terbatas. 

 
B5.   KELEMAHAN  KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA 

AKADEMIK 
1. Dokumen kebijakan dan peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan 
berkesinambungan, monitoring dan evaluasinya, belum lengkap dan belum rutin. 

2. Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi belum optimal 
di seluruh program studi. 

3. Proses rekonstruksi ilmu belum berjalan dengan baik di seluruh program studi. 
4. Sistem pengendalian mutu pembelajaran termasuk proses monitoring, evaluasi, 

dan pemanfaatannya belum diterapkan maksimal. 
5. Proses pembelajaran baru sedikit yang menggunakan bahasa internasional. 
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6. Pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai 
acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi 
unit di bawahnya, dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan PKM ke 
dalam proses pembelajaran belum lengkap. 

7. Sistem pengembangan suasana akademik bagi pembelajar untuk menghasilkan 
prestasi akademik maksimal belum lengkap. 

 
B6.   KELEMAHAN  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA 

SISTEM INFORMASI 
1. Persentase dana fakultas yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) 

terhadap sumber lain masih tinggi. 
2. Kebijakan biaya pendidikan hanya ditetapkan internal. 
3. Pemasukan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari luar masih 

terbatas. 
4. Dana internal untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terlalu 

kecil. 
5. Laporan audit keuangan oleh auditor eksternal yang transparan dan belum dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
6. Sarana prasarana perpustakaan, khususnya jurnal internasional masih terbatas. 
7. Sistem informasi yang ada belum optimal untuk mendukung pengambilan 

keputusan. 
8. Sivitas akademika belum optimal dalam memanfaatkan sarana sistem informasi. 
9. Manajemen pengelolaan dan pemeliharaan aset kurang maksimal. 
10. Cyber services yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal. 
11. Jaringan internet yang kurang baik dalam menunjang kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 
 
B7.    KELEMAHAN  PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 

DAN KERJA SAMA 
1. Motivasi dosen dalam melaksanakan penelitian belum merata di semua progam 

studi . 
2. Minat dosen untuk mengajukan proposal hibah kompetitif belum merata. 
3. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dosen belum membudaya. 
4. Anggaran untuk penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat masih 

terbatas. 
5. Jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas. 
6. Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sangat terbatas. 
7. MoU dengan beberapa institusi, nasional maupun internasional, belum 

ditindaklanjuti secara optimal. 
8. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih sangat kecil . 
9. Penelitian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual (HaKI) sangat minim. 
10. Belum mempunyai jurnal nasional maupun internasional dan jurnal terakreditasi. 
11. Publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

bereputasi sangat kurang. 
12. Karya ilmiah berupa buku sangat kurang. 
13. Pemanfaatan hasil penelitian untuk program pengabdian dan penyusunan materi 

ajar masih rendah. 
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C.  PELUANG 
 
C1. PELUANG  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS 

TEKNOLOGI INDUSTRI 
1. Terbukanya peluang di masyarakat untuk berkontribusi bagi 

pengimplementasian visi, misi, tujuan, dan sasaran FTI UNISSULA. 
2. Banyaknya institusi dalam dan luar negeri yang membuka diri untuk 

bekerjasama dengan lembaga yang memiliki visi, misi dan tujuan yang Islami. 
3. Terbukanya kesempatan untuk memperoleh dana-dana hibah untuk membantu 

mencapai visi, misi dan tujuan. 
4. Kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap institusi yang punya 

visi misi baik. 
 
C2.  PELUANG  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN 

DAN PENJAMINAN MUTU 
1. Kepercayaan yang tinggi dari stakeholders terhadap lembaga yang memiliki tata 

kelola yang baik. 
 
C3.   PELUANG  MAHASISWA DAN LULUSAN 

1. Tawaran-tawaran beasiswa dan dana riset / hibah dari institusi baik pemerintah 
maupun swasta, dalam maupun luar negeri cukup banyak. 

2. Calon mahasiswa baru (lulusan SLTA) cukup banyak. 
3. Potensi peningkatan jaringan alumni semakin terbuka dengan adanya 

penyebaran daerah asal mahasiswa yang cukup merata. 
 
C4.  PELUANG  SUMBER  DAYA  INSANI 

1. Terbukanya kesempatan bagi dosen untuk melakukan diseminasi hasil penelitian 
dalam forum ilmiah tingkat internasional. 

 
C5.  PELUANG  KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA 

AKADEMIK 
1. Terbukanya kesempatan kerjasama dengan praktisi dan alumni akan 

memberikan dukungan perbaikan kurikulum. 
2. Perkembangan ICT mempermudah untuk mempelajari kurikulum dari perguruan 

tinggi di dalam maupun luar negeri. 
3. Semakin berkembangnya IPTEK membuka peluang untuk meningkatkan proses 

pembelajaran. 
 
C6.   PELUANG  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM 

INFORMASI 
1. Kesempatan pencarian sumber dana ekternal untuk menciptakan suasana 

akademik yang lebih baik. 
2. Terbukanya kesempatan bekerja sama dengan stakeholders dan job market 

dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. 
3. Terbukanya kesempatan kerjasama bidang sistem informasi dengan perguruan 

tinggi lain dan pasar kerja. 
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C7.   PELUANG  PENELITIAN, PELAYANAN / PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT DAN KERJA SAMA 

1. Adanya peluang kompetisi dan publikasi ilmiah dari berbagai jurnal nasional 
dan internasional. 

2. Peluang kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam dan luar 
negeri. 

3. Sertifikasi dosen yang dapat mendorong penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

 
D.  ANCAMAN/TANTANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
 
D1.  ANCAMAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS 

TEKNOLOGI INDUSTRI 
1. Beberapa aspek budaya lokal dan asing tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
2. Globalisasi dapat mengancam akidah dan akhlak mahasiswa.  

 
D2.   ANCAMAN  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM 

PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 
1. Persaingan antar perguruan tinggi negeri maupun swasta semakin ketat. 

 
D3.   ANCAMAN  MAHASISWA DAN LULUSAN 

1. Perguruan tinggi lain semakin serius dalam mengelola penelitian, kreativitas, 
minat dan bakat mahasiswa. 

 
D4.   ANCAMAN  SUMBER DAYA INSANI 

1. Perkembangan teknologi menuntut kemampuan dosen untuk selalu 
menyesuaikan diri. 

2. Globalisasi memungkinkan masuknya tenaga asing ke dunia perguruan tinggi. 
 
D5.  ANCAMAN  KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA 

AKADEMIK 
1. Perubahan regulasi (UU) tentang perguruan tinggi dan perubahan lingkungan 

yang cepat. 
2. Adanya persaingan yang ketat antar perguruan tinggi dalam mengembangkan 

suasana akademik. 
3. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan 

perguruan tinggi lain.  
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut penyesuaian 

kurikulum secara terus menerus. 
5. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap suasana akademik yang 

kondusif. 
  

D6.    ANCAMAN  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA 
SISTEM INFORMASI 
1. Tingginya biaya pengembangan sarana dan prasarana. 
2. Semakin canggihnya cyber crime yang bisa mengancam keamanan sistem 

informasi. 
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D7.  ANCAMAN  PENELITIAN, PELAYANAN / PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT DAN KERJA SAMA 
1. Persaingan ketat antar perguruan tinggi dalam memanfaatkan berbagai peluang 

di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 
 

E.   RENCANA STRATEGIS FTI UNISSULA 
1. Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 
2. Pengembangan Budaya Akademik Islami (BudI). 
3. Pengembangan Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan. 
4. Rencana Strategis Pengembangan Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem 

Informasi. 
5. Pengembangan Perpustakaan dan Laboratorium.  
6. Pengembangan SDI (Dosen dan Tenaga Kependidikan). 
7. Pengembangan Kerjasama. 
8. Pengembangan Manajemen Mutu Fakultas. 
9. Pengembangan Prodi dan Lembaga Pendidikan & Pelatihan. 
10. Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik. 
11. Pengembangan Mahasiswa dan Alumni. 
12. Pengembangan Penelitian. 
13. Pengembangan Publikasi Ilmiah. 
14. Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat. 
15. Pengembangan Peradaban Islam. 
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BAB IV 
RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN 

 
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan serta 

berpijak pada hasil-hasil benchmarking dan masalah-masalah strategis disusunlah 
Rencana Strategis Pengembangan sebagai berikut: 

A. Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran: 
1. Menjadikan visi dan misi FTI UNISSULA sebagai pedoman, panduan, dan 

rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal dalam pelaksanaan 
Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan. 

2. Menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) visi, misi, tujuan sebagai 
sasaran hasil/target pencapaian pelaksanaan Renstra dan Renop. 

3. Penyusunan panduan pelaksanaan dan laporan pemanfaatan visi, misi, tujuan dan 
sasaran dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan 
masyarakat. 

4. Penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam sebagai dasar 
pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran FTI UNISSULA. 

5. Menetapkan mekanisme kontrol dan metode pelaksanaan visi, misi, tujuan dan 
sasaran. 

 

B. Pengembangan Budaya Akademik Islami (BudI): 
1. Internalisasi nilai-nilai Budaya Akademik Islami melalui pelatihan-pelatihan 

dan/atau pendalaman materi buku Risalah Bismillah Membangun Generasi 
Khaira Ummah. 

2. Internalisasi dan pendalaman makna ibadah, khususnya salat dan baca-tulis al-
Qur’an melalui pelatihan-pelatihan yang relevan, seperti: “Taḥsīn al-ṣalāh”, 
“Taḥsīn al-tilāwah”, dll. 

3. Internalisasi nilai-nilai Budaya Akademik Islami pada point 1 dan 2 di atas wajib 
bagi seluruh civita academia di Fakultas Teknologi Industri. 

4. Peningkatan pembudayaan gerakan berbusana Islami bagi seluruh warga 
Fakultas Teknologi Industri. 

5. Peningkatan gerakan thaharah secara fisik dan spiritual. 
6. Peningkatan pembudayaan thaharah dengan memperbaiki fasilitas thaharah, 

kebersihan lingkungan, kampus bebas rokok, tertib lalu-lintas, dsb. 
7. Peningkatan gerakan shalat berjama’ah, majelis dhuha, qiyamullail, dan kajian-

kajian keislaman. 
8. Peningkatan gerakan keteladanan, gerakan kualitas hidup Islami baik pada level 

individu, institusi, maupun keluarga. 
9. Pengembangan Islamic Learning Society, sebagaimana tercantum dalam buku 

Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah. 
10. Pembentukan motivator-motivator untuk menjamin terlaksananya gerakan 

Budaya Akademik Islami (BudI). 
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C. Pengembangan Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan: 
1. Peningkatan kebijakan, pedoman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu atas 

dasar  nilai-nilai Islam secara keseluruhan dan integral. 
2. Penyempurnaan struktur organisasi dan deskripsi tugas di tingkat fakultas dan 

seluruh unit kerja sesuai dengan perkembangan keilmuan dan organisasi, dan 
tuntutan visi, misi dan tujuan yang lengkap, dengan pejabat yang kompeten dan 
kredibel. 

3. Program peningkatan tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara 
konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku 
tatapamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, 
instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik). 

4. Pengembangan sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas yang 
mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan 
controlling), dan dilaksanakan secara efektif untuk merealisasikan visi dan  misi 
fakultas. 

5. Pengembangan sistem manajemen yang fleksibel, akurat, cepat dan terpercaya di 
bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK, pengabdian kepada 
masyarakat, kemahasiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, keuangan, logistik, 
pemanfaatan dan pemeliharaan. 

6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi 
yang lengkap, akurat, secure, dan mudah diakses. 

7. Pengembangan model ketatarumahtanggaan yang rapi, cepat dan terkontrol. 
8. Pengembangan manajemen keuangan yang akurat dan akuntabel. 
 

D. Pengembangan Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi: 
1. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang mencakup perencanaan 

penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta 
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, yang disusun dengan 
melibatkan semua pemangku kepentingan. 

2. Peningkatan sumber dana dari berbagai pihak (YBWSA, pemerintah, kerjasama, 
orang tua mahasiswa, alumni, masyarakat, dll) 

3. Peningkatan jumlah penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, 
pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi sarana, 
prasarana dan SDI). 

4. Membangun sistem pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi yang lebih 
memadai,  transparan dan  akuntabel. 

5. Peningkatan sistem pengelolaan sarana dan prasarana melalui kebijakan, 
peraturan, dan pedoman diperlukan penyusunan masterplan pengembangan fisik 
sesuai dengan tuntutan visi, misi dan tujuan. 

6. Penyusunan masterplan pengembangan fisik sesuai dengan tuntutan visi, misi, 
dan tujuan. 

7. Perencanaan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana dalam hal jumlah dan 
aksesibilitas, sesuai rencana pengembangan institusi di masa yang akan datang. 

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk memperlancar 
pelaksanaan tri Dharma perguruan tinggi. 

9. Pelengkapan sarana dan prasarana thaharah dan ibadah yang memenuhi syarat-
syarat syar’i, memadai dan mencukupi. 
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10. Pengembangan sarana dan prasarana kemahasiswaan, olah raga, kesenian, dsb. 
11. Pengembangan manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan fisik bangunan 

maupun sarana dan prasarana. 
12. Peningkatan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.  
13. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kualitas 

pembelajaran dan pengelolaan fakultas. 
 

E. Pengembangan Perpustakaan dan Laboratorium: 
1. Pengembangan koleksi buku, jurnal, dokumen-dokumen dan sumber belajar 

lainnya untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
2. Pengembangan peralatan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
3. Pengembangan pelayanan perpustakaan dan laboratorium dengan berbasis 

teknologi informasi. 
4. Pengembangan sistem pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat. 
5. Pembudayaan membaca dan menganalisis bagi seluruh sivitas akademika dalam 

rangka membangun Islamic Learning Society. 
 

F. Pengembangan SDI (Dosen dan Tenaga Kependidikan): 
1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen SDI untuk jangka waktu 5 

dan 10 tahun ke depan secara proporsional, objektif, kompetitif dan transparan, 
baik kuantitas maupun kualitas dengan mengutamakan kaderisasi kepemimpinan 
Islam, dan berpegang teguh pada visi, misi dan tujuan.  

2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja SDI. 
3. Peningkatan jumlah, kualifikasi, kompetensi dan kinerja SDI. 
4. Pengorganisasian etos kerja, profesionalisme, dan kepribadian SDI sebagai 

pendidik/pelayan, dan pejuang pendidikan Islam. 
5. Peningkatan kemampuan dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi atas dasar nilai-nilai Islam. 
6. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap sistem pengelolaan SDI, serta tindak 

lanjut dari hasil survei. 
7. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk pembinaan dan peningkatan iman, 

takwa, akhlak, etos kerja, dan penguasaan nilai-nilai Islam bagi seluruh SDI dan 
Islam untuk disiplin ilmu bagi seluruh dosen, secara terstruktur, terukur dan 
berkelanjutan. 

8. Penyelenggaraan pelatihan Islam untuk disiplin ilmu bagi seluruh dosen,secara 
terstruktur, terukur dan berkelanjutan. 

9. Peningkatan kemampuan membaca, memahami dan menghayati al-Qur’an dan 
as-Sunnah bagi seluruh dosen dan karyawan 

10. Pengorganisasian peningkatan kemampuan dan jiwa kepemimpinan dan dakwah 
bagi seluruh SDI. 

11. Pengorganisasian pengembangan kesejahteraan SDI (gaji, tunjangan, honor, dll) 
secara terstruktur dan berkelanjutan. 

12. Pengembangan sistem informasi dan fasilitas penunjang lain untuk 
pengembangan SDI. 
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13. Pengorganisasian bagi semua SDI akan hak dan kewajibannya sepanjang hayat 
untuk menimba ilmu dan mengembangkan karir akademik dan penguasaan 
IPTEK setinggi-tingginya untuk mencapai kualitas kesetaraan universal. 

14. Pengorganisasian peningkatan kemampuan dosen dalam berkomunikasi global 
dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang bermutu. 

 

G. Pengembangan Kerjasama: 
1. Penetapan pedoman pengelolaan kerjasama institusi. 
2. Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksanaan kerjasama dari dalam maupun luar 

UNISSULA. 
3. Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kerjasama, 

perguruan tinggimewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek 
berikut: 
a. Memiliki agenda kerjasama jangka panjang. 
b. Tersedianya SDI, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya 

kerjasama secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan dan membina jejaring kerjasama. 
d. Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana kerjasamaseperti hibah 

nasional maupun internasional. 
4. Peningkatan kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam hal jumlah, mutu, 

esensi kerjasama, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan program kerjasama. 
 

H. Pengembangan Manajemen Mutu Fakultas: 
1. Pengembangan sistem penjaminan mutu fakultas yang mencakup kebijakan dan 

perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang 
dilaksanakan secara penuh di semua unit kerja. 

2. Pengembangan mutu (akreditasi institusi nasional dan internasional) FTI 
UNISSULA yang berkelanjutan: 
a. Sebagai Fakultas terkemuka di INDONESIA dengan akreditasi program studi 

A pada awal tahun 2018. 
b. Sebagai Fakultas terkemuka di ASEAN pada awal tahun 2022. 
c. Sebagai Fakultas terkemuka di DUNIA pada akhir tahun 2024. 

 
I. Pengembangan Prodi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: 

1. Pengembangan kualitas program studi. 
2. Pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan. 

 

J. Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik: 
1. Mengembangkan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang dapat 

memberikan jaminan mutu bagi seluruh stakeholders. 
2. Penetapan kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan 
berkesinambungan; monitoring dan evaluasinya. 

3. Kurikulum senantiasa dikaji secara rutin disesuaikan dengan visi, misi dan 
tujuan FTI UNISSULA, perkembangan peraturan pemerintah tentang 
pendidikan tinggi, lingkungan dan kebutuhan user. 
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4. Mengembangkan program rekonstruksi ilmu berbasis nilai Islam di seluruh 
program studi. 

5. Silabus/SAP, buku teks, jurnal ilmiah, dan leteratur lainnyadikembangkan sesuai 
dengan perkembangan kurikulum. 

6. Pengadaan dan peningkatan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem 
dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, 
bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber 
yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. 

7. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui monitoring dan evaluasi 
kehadiran dosen secara terus-menerus. 

8. Meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran dan mengoptimalkan 
pemanfaatannya untuk meningkatkan kompetensi lulusan. 

9. Meningkatkan proses pembelajaran dengan pengantar bahasa internasional. 
10. Menigkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan akademik bagi sivitas akademika 
11. Peningkatan sistem pengendalian mutu pembelajaran diterapkan institusi 

termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya. 
12. Peningkatan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

pebelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 
13. Mendorong dosen dan mahasiswa mengoptimalkan ICT sebagai sarana proses 

pembelajaran. 
 

K. Pengembangan Mahasiswa dan Alumni: 
1. Pengembangan sistem promosi mahasiswa baru disusun lebih baik. 
2. Peningkatan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan 

konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills (kewirausahaan, bahasa dll), 
beasiswa, dan kesehatan. 

3. Penetapan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan kemahasiswaan dan tindaklanjutnya perlu dilakukan secara konsisten dan 
dilaksanakan di semua unit. 

4. Peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional, 
dan internasional, dan upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 
dalam bidang akademik dan non-akademik. 

5. Pengembangan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan 
strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya. 

6. Pengembangan karakater mahasiswa melalui program pesantren mahasiswa. 
7. Pengembangan model pembinaan mahasiswa berbasis Budaya Akademik Islami 

(BudI). 
8. Pemberlakuan satuan kredit ko-kurikuler sebagai syarat kelulusan mahasiswa. 
9. Pengembangan peran dan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan 

perguruan tinggi dalam bentuk: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan 
untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring. 

 

L. Pengembangan Penelitian: 
1. Penetapan pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan 

serta dipublikasikan oleh institusi. 
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2. Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksana penelitian dari dalam maupun luar 
UNISSULA. 

3. Peningkatan kemampuan SDI dalam bidang penelitian yang berkualitas tinggi 
4. Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian, 

perguraun tinggi mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek 
berikut: 
a. Memiliki agenda penelitian jangka panjang. 
b. Tersedianya SDI, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya 

penelitian secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan dan membina jejaring penelitian. 
d. Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah 

penelitian nasional maupun internasional. 
5. Peningkatan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa. 

 
M. Pengembangan Publikasi Ilmiah: 

1. Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang publikasi di 
tingkat nasional, ASEAN dan internasional. 

2. Peningkatan jumlah artikel ilmiah dosen secara nasional dan internasional serta 
tersitasi. 

3. Peningkatan jumlah paten/hak kekayaan intelektual oleh dosen dan mahasiswa. 
 
 

N. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat: 
1. Penetapan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, 

dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 
2. Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari 

dalam maupun luar UNISSULA. 
3. Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang pengabdian 

kepada masyarakat di tingkat regional dan nasional. 
4. Kebijakan dan upaya fakultas dalam menjamin keberlanjutan pengabdian kepada 

masyarakat, perguruan tinggi mewajibkan dan mengupayakan semua unit 
memenuhi aspek berikut: 
a. Memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang. 
b. Tersedianya SDI, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya 

pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat. 
d. Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada 

masyarakat seperti hibah penelitian nasional maupun internasional. 
 
O. Pengembangan Peradaban Islam: 

1. Pengembangan program untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan seluruh 
dosen tentang kemuliaan peradaban Islam. 

2. Penguatan Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk pengkaderan saintis-
saintis muslim masa depan. 

3. Mengintensifkan silatrrahim dengan pusat-pusat peradaban Islam di dunia. 
4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi-institusi Islam di dalam maupun luar 

negeri dalam rangka membangun peradaban Islam di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 
 
 
Renstra ini disusun untuk masa sepuluh tahun ke depan (tahun 2014-2024) berdasarkan 
Visi FTI dua puluh lima tahun. Selanjutnya perlu dijabarkan dalam Rencana Operasional 
empat tahunan. Rencana empat tahunan merupakan dasar untuk menyusun program 
tahunan yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan 
Penganggaran (SP-4).  

Sebagai dokumen perencanaan, maka Renstra dapat dikaji ulang untuk diperbaiki dan 
disempurnakan secara periodik setiap empat tahun yaitu ketika menyusun Rencana 
Operasional empat tahunan. Untuk itu evaluasi terus-menerus sebagai kegiatan pasca 
penyusunan Renstra perlu dilakukan oleh  fakultas maupun program studi. 

Wallahu a‘lam bishshawab. 

 

  Semarang,  14 Dzulhijjah 1435 H  
                                                                                   09 September 2014 M 

 

  Fakultas Teknologi Industri,  
  Dekan,  
 
 
 
  Dr. Hj. Sri Arttini DP, MSi 

 
 
 
 

Disahkan oleh 
Rektor Universitas Islam Sultan Agung, 

 
 
 
 
 

H. Anis Malik Thoha, Lc, MA, Ph.D  
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LAMPIRAN I : 
 

HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI,  
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA FTI UNISSULA 

 

Visi:  Sebagai Fakultas terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah Swt. dalam kerangka raḥmatan lil‘ālamīn. 

 
 
MISI 1 : Merekonstruksi, mengembangkan dan mempublikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi 

atas dasar nilai-nilai Islam 
 
TUJUAN: 
1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam 

secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

SASARAN 
1. Terciptanya suasana akademik yang Islami dengan terbentuknya jama’ah pendidik dan tenaga 

Kependidikan yang bertaqwa dengan kecendikiawan dan kepakaran yang berkualitas 
internasional. 

2. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi bidang ilmu teknologi industry 
pada tingkat nasional dan internasional. 

3. Diperolehnya paten/HAKI dari penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa 
 

1. Rencana Strategis Pengembangan Penelitian: 
1) Penetapan pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dandikembangkan serta 

dipublikasikan oleh institusi. 
2) Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksana penelitian dari dalam maupun luar UNISSULA. 
3) Peningkatan kemampuan SDI dalam bidang penelitian yang berkualitas tinggi 
4) Kebijakan dan upaya fakultas  dalam menjamin keberlanjutan penelitian, PT mewajibkan dan 

mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut: 
a. Memiliki agenda penelitian jangka panjang. 
b. Tersedianya SDI, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian 

secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan dan membina jejaring penelitian. 
d. Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian 

nasional maupun internasional. 
5) Peningkatan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa. 

 
2. Rencana Strategis Pengembangan Publikasi Ilmiah: 

1) Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang publikasi di tingkat 
nasional, ASEAN dan internasional 

2) Peningkatan jumlah artikel ilmiah dosen secara nasional dan internasional serta tersitasi. 
3) Peningkatan jumlah paten/Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh dosen dan mahasiswa. 
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MISI 2 : Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada semua strata 
pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi khaira 
ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan 
akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap 
melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 

TUJUAN: 
1. Terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaqquh fiddin, dengan 

kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan universal, 
menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, istiqomah dalam melaksanakan 
tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah. 

2. Terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan 
masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor yang Islami dan kegiatan 
pendidikan tinggi lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju masyarakat sejahtera yang 
dirahmati Allah SWT. 

3. Menghasilkan generasi khaira ummah dan ulama tafaqquh fiddin lulusan strata pendidikan 
tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai iptek dengan standar 
tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap 
melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

SASARAN: 
1. Tercapainya Kualitas standar Internasional yang melibatkan seluruh Dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa.  
2. Tercapainya Kualitas Kurikulum yang berstandar Internasional yang memiliki cirri khusus 

bidang Ilmunya dan bernafaskan Islam. 
3. Terciptanya Sarjana Strata 1 dan Strata 2 yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi yang 

tinggi dibidang ilmunya 
 
1. Rencana Strategis Pengembangan Prodi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: 

1) Pengembangan kualitas program studi. 
2) Pembentukan dan pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. 

 
2. Rencana Strategis Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan SuasanaAkademik: 

1) Mengembangkan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang dapat memberikan 
jaminan mutu bagi seluruh stakeholders. 

2) Penetapan kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, 
pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan; 
monitoring dan evaluasinya. 

3) Kurikulum senantiasa dikaji secara rutin disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas 
Teknologi Industri, perkembangan peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi, 
lingkungan dan kebutuhan user. 

4) Mengembangkan program rekonstruksi ilmu berbasis nilai Islam di seluruh program studi. 
5) Silabus/SAP, buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan kurikulum. 
6) Pengadaan dan peningkatan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu 

pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, 
bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh 
institusi. 
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7) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui monitoring dan evaluasi kehadiran 
dosen secara terus menerus. 

8) Meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk 
meningkatkan kompetensi lulusan. 

9) Meningkatkan proses pembelajaran dengan pengantar bahasa internasional. 
10) Menigkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan akademik bagi sivitas akademika 
11) Peningkatan Sistem pengendalian mutu pembelajaran diterapkan institusi termasuk proses 

monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya. 
12) Peningkatan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi pelajar untuk 

meraih prestasi akademik yang maksimal. 
13) Mendorong dosen dan mahasiswa mengoptimalkan ICT sebagai sarana proses pembelajaran. 

 
3. Rencana Strategis Pengembangan Mahasiswa dan Alumni: 

1) Pengembangan sistem promosi mahasiswa baru disusun lebih baik. 
2) Peningkatan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan 

bakat, pembinaan soft skills (kewirausahaan, bahasa dll), beasiswa, dan kesehatan. 
3) Penetapan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan dan tindak lanjutnya perlu dilakukan secara konsisten.  
4) Peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan 

internasional, dan Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang 
akademik dan non-akademik. 

5) Pengembangan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, 
keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya. 

6) Pengembangan karakater mahasiswa melalui program pesantren mahasiswa. 
7) Pengembangan model pembinaan mahasiswa berbasis Budaya Akademik Islami (BudI) 
8) Pemberlakuan satuan kredit ko-kurikuler sebagai syarat kelulusan mahasiswa. 
9) Pengembangan peran dan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan 

tinggi dalam bentuk: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses 
pembelajaran dan pengembangan jejaring 

 
 

MISI 3: Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil 
a’lamin. 

TUJUAN: 
1. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun kesejahteraan 

masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu 
dan relevan, menuju masyarakt sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

SASARAN: 
1. Terjalinnya kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam aplikasi pengembangan keilmuan 

teknologi industri.  
2. Terjalinnya kerjasama dengan pihak luar dan dalam negeri untuk memperkaya wawasan dalam 

bidang teknologi industri 
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1. Rencana Strategis Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat: 
1) Penetapan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan 

dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 
2) Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari dalam 

maupun luar UNISSULA. 
3) Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang pengabdian kepada 

masyarakat di tingkat regional dan nasional. 
4) Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan pengabdian kepada 

masyarakat, Perguruan tinggi mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek 
berikut: 
a. Memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang. 
b. Tersedianya SDI, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian 

kepada masyarakat secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat. 
d. Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti 

hibah penelitian nasional maupun internasional. 
 

2. Rencana Strategis Pengembangan Peradaban Islam 
1) Pengembangan program untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan seluruh dosen tentang 

kemuliaan peradaban Islam. 
2) Mengintensifkan silatrrahim dengan pusat-pusat peradaban Islam di dunia. 
3) Meningakan kerjasama dengan institusi-institusi Islam di dalam maupun luar negeri dalam 

rangka membangun peradaban Islam di Indonesia. 
 

 
MISI  4: Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan 

perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan 
perkembangan masyarakat. 

TUJUAN: 
1. Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan 

kebudayaan di seluruh dunia. 
2. Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan 

kebudayaan Islam, Islamic Studies dan Islamic Center di seluruh dunia. 
3. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan. 
4. Terselenggaranya proses yang konsisten penyempurnaan kelambagaan sejalan dengan hasil-

hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan iptek, evaluasi diri dan dinamika perkembangan 
masyarakat. 

SASARAN: 
1. Terciptanya sarana dan prasarana yang memadai untuk program Student Exchange.  
2. Terciptanya kolaborasi riset dengan institusi dalam dan luar negeri. 

1. Renstra Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran: 
1) Menjadikan visi dan misi UNISSULA sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi 

semua pemangku kepentingan internal dalam pelaksanaan Renstra, keterwujudan visi, 
keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan. 
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2) Menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) visi, misi, tujuan sebagai sasaran 
hasil/target pencapaian pelaksanaan Renstra dan Renop berdasarkan periodisasi jabatan 
rektor. 

3) Penyusunan panduan pelaksanaan dan laporan pemanfaatan visi, misi, tujuan dan sasaran 
dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat. 

4) Penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam sebagai dasar pelaskanaan visi, 
misi, tujuan dan sasaran UNISSULA. 

5) Menetapkan mekanisme kontrol dan metode pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran. 
 

2.  Renstra Pengembangan Nilai-Nilai Islam: 
     Pengembangan Budaya Akademik Islami (BudI): 

a. Internalisasi nilai-nilai Budaya Akademik Islami melalui pelatihan-pelatihan dan /atau 
pendalaman materi buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah. 

b. Internalisasi dan pendalaman makna ibadah khususnya salat melalui pelatihan ‘Tahsin 
Salat’. 

c. Internalisasi nilai-nilai Budaya Akademik Islami pada point a dan b di atas menjadi 
persyaratan wajib bagi semua pejabat struktural.  

d. Peningkatan pembudayaan gerakan berbusana Islami bagi seluruh warga Fakultas 
Teknologi Industri. 

e. Peningkatan pembudayaan gerakan thaharah dengan memperbaiki fasilitas thaharah, 
kebersihan lingkungan, kampus bebas rokok, tertib lalu-lintas, dsb. 

f. Peningkatan gerakan shalat berjama’ah, majelis shuha, qiyamulail dan kajian-kajian 
keislaman. 

g. Peningkatan gerakan keteladanan, gerakan keramahan gerakan kualitas hidup Islami 
baik pada level individu, institusi maupun keluarga. 

h. Pengembangan Islamic Learning Society, sebagaimana tercantum dalam buku Risalah 
Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah. 

i. Pembentukan motivator-motivator untuk menjamin terlaksananya gerakan Budaya 
Akademik Islami (BudI). 

 
3. Renstra Pengembangan Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan:  

1) Peningkatan kebijakan, pedoman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang 
mengakomodir nilai-nilai Islam secara keseluruhan dan integral. 

2) Penyempurnaan struktur organisasi dan deskripsi tugas di tingkat fakultas sesuai dengan visi 
dan misi fakultas.  

3) Program peningkatan tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten 
prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan 
sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan 
dan peraturan, serta kode etik). 

4) Pengembangan karakter kepemimpinan fakultas yang efektif dalam kepemimpinan 
operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. 

5) Pengembangan sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas yang mencakup fungsi 
pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), dan dilaksanakan secara 
efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. 

6) Pengembangan sistem manajemen yang fleksibel, akurat, cepat dan terpercaya di bidang 
pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK, pengabdian kepada masyarakat, 
kemahasiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, keuangan, logistik, pemanfaatan dan 
pemeliharaan. 
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7) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang 
lengkap, akurat dan mudah diakses. 

8) Pengembangan model ketatarumahtanggaan yang rapi, cepat dan terkontrol. 
9) Pengembangan manajemen keuangan yang akurat dan akuntabel. 

 

4. Rencana Strategis Pengembangan Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi: 
1) Peningkatan sumber dana dari berbagai pihak (YBWSA, pemerintah, kerjasama, orang tua 

mahasiswa, alumni, masyarakat, dll.) 
2) Peningkatan jumlah penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi sarana, prasarana dan SDI). 
3) Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang 

lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku, serta dapat diketahui 
publik. 

4) Membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih memadai, lebih transparan dan lebih 
akuntabel. 

5) Pengembangan aset wakaf dan non wakaf menguatkan keberadaan YBWSA dan semua usaha 
lainnya yang dapat mendatangkan tambahan dana yang halal dan thayyib. 

6) Penyusunan masterplan pengembangan fisik sesuai dengan tuntutan visi, misi dan tujuan. 
7) Perencanaan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana dalam hal jumlah dan aksesibilitas, 

sesuai rencana pengembangan institusi di masa yang akan datang. 
8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
9) Pelengkapan sarana dan prasarana thaharah dan ibadah yang memenuhi syarat-syarat syar’i, 

memadai dan mencukupi. 
10) Pelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang memadai dan mencukupi. 
11) Pengembangan sarana dan prasarana kemahasiswaan, olah raga, kesenian, dsb. 
12) Pengembangan manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan fisik bangunan maupun sarana dan 

prasarana. 
13) Pengembangan blueprint, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap. 
14) Peningkatan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan fakultas dalam proses 

pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library). 
15) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kualitas pembelajaran 

 
5. Rencana Strategis Pengembangan Perpustakaan, Laboratorium, Studio dan Rumah Sakit 

Pendidikan: 
1) Pengembangan koleksi buku, jurnal, dokumen-dokumen dan sumber belajar lainnya untuk 

pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. 
2) Pengembangan peralatan untuk pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. 
3) Pengembangan kemampuan perpustakaan, laboratorium, studiodan Rumah Sakit Pendidikan 

sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan peradaban Islam. 
4) Pengembangan pelayanan perpustakaan, laboratorium, studio dan Rumah Sakit Pendidikan 

dengan berbasis teknologi informasi. 
5) Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, ramah dan akurat. 
6) Pembudayaan membaca dan menganalisis bagi seluruh sivitas akademika dalam rangka 

membangun Islamic Learning Society. 
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6. Rencana Strategis Pengembangan SDI (Dosen dan Tenaga Kependidikan): 
1) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya insani (SDI) yang mencakup sub-sub sistem 

perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan 
karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, serta pemberhentian pegawai, yang lengkap, 
transparan dan akuntabel, dan berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. 

2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen SDI untuk jangka waktu 5 dan 10 
tahun ke depan secara proporsional, objektif, kompetitif dan transparan, baik kuantitas 
maupun kualitas dengan mengutamakan kaderisasi kepemimpinan Islam, dan berpegang 
teguh pada visi, misi dan tujuan.  

3) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja SDI. 
4) Peningkatan jumlah, kualifikasi, kompetensi dan kinerja SDI. 
5) Pengorganisasian etos kerja, profesionalisme, dan kepribadian SDI sebagai pendidik/ 

pelayan, dan pejuan pendidikan Islam. 
6) Peningkatan kemampuan dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar 

nilai-nilai Islam. 
7) Pelaksanaan survei kepuasan terhadap sistem pengelolaan SDI, serta tindak lanjut dari hasil 

survei. 
8) Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk pembinaan dan peningkatan iman, takwa, akhlak, 

etos kerja, dan penguasaan nilai-nilai Islam bagi seluruh SDI dan Islam untuk disiplin ilmu 
bagi seluruh dosen, secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan. 

9) Penyelenggaraan pelatihan Islam untuk disiplin ilmu bagi seluruh dosen,secara terstruktur, 
terukur dan berkelanjutan. 

10) Peningkatan kemampuan membaca, memahami dan menghayati al-Qur’an dan as-Sunnah 
bagi seluruh dosen dan karyawan. 

11) Pengorganisasian peningkatan kemampuan dan jiwa kepemimpinan dan dakwah bagi 
seluruh SDI. 

12) Pengorganisasian pengembangan kesejahteraan SDI (gaji, tunjangan, honor, dll) secara 
terstruktur dan berkelanjutan. 

13) Pengembangan sistem informasi dan fasilitas penunjang lain untuk pengembangan SDI. 
14) Pengorganisasian bagi semua SDI akan hak dan kewajibannya sepanjang hayat untuk 

menimba ilmu dan mengembangkan karir akademik dan penguasaan IPTEK setinggi-
tingginya untuk mencapai kualitas kesetaraan universal. 

15) Pengorganisasian peningkatan kemampuan dosen dalam berkomunikasi global dan 
mempublikasikan karya-karya ilmiah yang bermutu. 

 
7. Rencana Strategis Pengembangan Kerjasama: 

1) Penetapan pedoman pengelolaan kerjasama institusi. 
2) Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksanaan kerjasama dari dalam maupun luar 

UNISSULA 
3) Kebijakan dan upaya fakultas dalam menjamin keberlanjutan kerjasama, fakultas 

mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut: 
a. Memiliki agenda kerja sama jangka panjang. 
b. Tersedianya SDI, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya kerjasama 

secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan dan membina jejaring kerjasama. 
d. Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana kerjasama seperti hibah nasional 

maupun internasional. 
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4) Peningkatan kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam hal jumlah, mutu, esensi 
kerjasama, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan program kerjasama. 

 
8. Rencana Strategis Pengembangan Manajemen Mutu Fakultas Teknologi Industri: 

1) Pengembangan sistem penjaminan mutu fakultas yang mencakup kebijakan dan perangkat, 
implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang dilaksanakan secara 
penuh di semua unit kerja. 

2) Pengembangan mutu (akreditasi institusi nasional dan internasional) Fakultas Teknologi 
Industri yang berkelanjutan: 

a. Sebagai Fakultas  terkemuka di INDONESIA pada awal tahun 2018. 
b. Sebagai Fakultas  terkemuka di ASEAN pada awal tahun 2022. 
c. Sebagai Fakultas terkemuka di DUNIA (World Class Islamic University) pada akhir 

tahun 2024. 
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LAMPIRAN II:  
TABEL INDIKATOR PENCAPAIAN 

 
 

TABEL INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN MISI 1: 
 

Merekonstruksi, mengembangkan dan mempublikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi atas 
dasar nilai-nilai Islam 
 

SASARAN INDIKATOR 

1 Terciptanya suasana 
akademik yang Islami 
dengan terbentuknya 
jama’ah pendidik dan 
tenaga Kependidikan yang 
bertaqwa dengan 
kecendikiawan dan 
kepakaran yang berkualitas 
internasional 
 

a. Seluruh Dosen dan Karyawan berjama’ah di 
masjid 

b. Seluruh Dosen dan Karyawan berbusana 
Islami 

c. Semua perkuliahan berjalan dengan tepat 
waktu dan professional 

d. Administrasi akademik dan keuangan 
berjalan dengan tertib dan akuntabel 

e. Jumlah Dosen dan Karyawan yang 
menguasai bahasa Internasional meningkat 

f. Jumlah Dosen dan Karyawan yang 
memperoleh sertifikasi di bidangnya 
meningkat 

2 Meningkatnya jumlah dan 
kualitas publikasi hasil 
rekonstruksi bidang ilmu 
teknologi industry pada 
tingkat nasional dan 
internasional 
 

a. Terbitnya jurnal berkala 
b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada 

jurnal nasional terakreditasi 
c. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada 

jurnal internasional 
d. Peningkatan jumlah artikel yang diterbitkan 

dalam prosiding seminar/konferensi nasional 
dan internasional 

3 Diperolehnya paten/HAKI 
dari penelitian yang 
dilakukan dosen dan 
mahasiswa 
 

a. Terdapat paten/HAKI dari hasil penelitian 
dosen dan mahasiswa 

b. Upaya komersialisasi dari paten/HAKI yang 
diperoleh 
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TABEL INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN MISI 2:  
 

Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada semua strata pendidikan 
pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader 
ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas 
kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan 
umat dan dakwah. 
 

SASARAN INDIKATOR 
1 Tercapainya 

Kualitas standar 
Internasional yang 
melibatkan seluruh 
Dosen, tenaga 
kependidikan, dan 
mahasiswa 
 

a. Sejumlah 50% Dosen tiap Prodi berpendidikan Doktor 
b. Sejumlah 25% Dosen memiliki jabatan fungsional 

akademik professor 
c. Dosen dan Tenaga Kependidikan bekerja secara 

professional dengan SOP yang jelas 
d. Rata-rata Indeks Prestasi lulusan diatas 3,00 
e. Akreditasi semua Prodi meningkat 
f. Rasio Dosen:Mahasiswa = 1:20 
g. Jumlah laboran memenuhi syarat ideal untuk akreditasi 
h. Jumlah penelitian yang berbobot sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat meningkat 
2 Tercapainya 

Kualitas Kurikulum 
yang berstandar 
Internasional yang 
memiliki cirri 
khusus bidang 
Ilmunya dan 
bernafaskan Islam 
 

a. Terlaksananya peninjauan kurikulum berbasis kompetensi 
secara periodic untuk setiap Prodi 

b. Adanya cirri khusus tiap Prodi dan memiliki keterkaitan 
antar Prodi sehingga Nampak cirri khusus untuk FTI 

c. Adanya internalisasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum 
d. Jumlah Dosen yang aktif mengikuti asosiasi sesuai 

kepakarannya meningkat 

3 Terciptanya Sarjana 
Strata 1 dan Strata 2 
yang berakhlak 
mulia dan memiliki 
kompetensi yang 
tinggi dibidang 
ilmunya 
 

a. Semua lulusan terserap di dunia kerja 
b. Jumlah lulusan yang memiliki kemampuan berbahasa 

Internasional meningkat (Inggris dan Arab) 
c. Semua lulusan memiliki kemampuan yang memadai di 

bidang IT  
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TABEL INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN MISI 3: 
 

Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil 
a’lamin. 
 

SASARAN INDIKATOR 
1 Terjalinnya kerjasama 

dengan masyarakat 
sekitar dalam aplikasi 
pengembangan 
keilmuan teknologi 
industri 
 

a. Adanya masyarakat yang mengamalkan budaya Islam 
dalam berbagai bidang kehidupan. 

b. Jumlah dan kualitas wilayah yang berbudaya Islami. 
c. Jumlah saintis dan relawan muslim yang memiliki sifat 

kecendekiaan.  

2 Terjalinnya kerjasama 
dengan pihak luar dan 
dalam negeri untuk 
memperkaya wawasan 
dalam bidang teknologi 
industri 

a. Terlaksananya Student Exchange maupun kolaborasi 
riset yang berkesinambungan dengan Universitas 
ataupun Institusi lain di dalam dan Luar Negeri 

b. Adanya kerjasama dengan Stakeholder untuk 
mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi lulusan 

 
 

TABEL INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN MISI 4:  
Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan 
perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan 
perkembangan masyarakat. 

 
SASARAN INDIKATOR 

1 Terciptanya sarana dan 
prasarana yang 
memadai untuk 
program Student 
Exchange 

 

a. Terciptanya ruang kuliah dan fasilitas-fasilitas 
mahasiswa yang memadai sehingga tercipta suasana 
pendidikan yang Islami 

b. Adanya kelas Internasional 

2 Terciptanya kolaborasi 
riset dengan institusi 
dalam dan luar negeri 

 

a. Penyediaan peralatan laboratorium yang up to date 
b. Laboratorium FTI menjadi laboratorium yang unggul, 

sehingga dijadikan percontohan untuk Universitas lain 
c. Terciptanya Laboratorium FTI sebagai pusat penelitian 

bagi Dosen dan Mahasiswa 
 



RENCANA KEGIATAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
TAHUN PERTAMA 2014/2015 

NO  STRATEGIC 
OBJECTIVE 

STRATEGIC MEASURES (BL :2014, ST : 2015,M :2018 LT : 2024) STRATEGIC INITIATIVE BUDGET 
IMPLICATION 

S.I
ACCOUNTABILITY 
AND DUE  DATA 

K‐PERFORMANT INDICATOR 
(KPI) 

TARGET
ST/MT/LT 

KPI 
OWNER 

1. Terciptanya suasana 
akademik yang 
Islami dengan 
terbentuknya jama'ah 
pendidik dan tenaga 
kependidikan yang 
bertaqwa dengan 
kecendikiawanan dan 
kepakaran yang 
berkualitas 
internasional 

a. Seluruh Dosen dan 
Karyawan sholat berjamaah 
di  Masjid 

Base Line : 30% 
ST   :  50% 
MT : 70% 
LT   : 100% 

Dekan 1. Pembuatan banner gerakan sholat 
berjamaah di mesjid.    

2. Ada petugas yang selalu 
mengingkatan ketika masuk 
waktu sholat  

3. Mengadakan kajian keIslaman 
untuk civitas akademika FTI 

Rp.   1.000.000 
 
 
 
 
Rp.   5.000.000 

Fakultas Teknologi 
Industri 

 b. Seluruh Dosen dan 
Karyawan mengenakan 
busana Islami 

Base Line : 70% 
ST   :  100% 
MT :  100% 
LT   :  100% 
 

Dekan Pembuatan banner berbusana 
Islami sesuai syar’i 

Rp.   1.000.000 Fakultas Teknologi 
Industri 

c. Semua perkuliahan berjalan 
dengan tepat waktu dan 
profesional 

Base Line : 0% 
ST   :  30% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

WD1
 

1. Uji coba presensi kuliah dengan 
jari pada beberapa ruang kuliah 

2. Pengadaan aplikasi/alat presensi 
kuliah dengan jari pada semua 
ruang kuliah 

3.   Perbaikan sarana prasarana 
perkuliahan yang kontinyu 

 

Rp.  17.000.000 Fakultas Teknologi 
Industri 

d.   Administrasi akademik dan 
keuangan berjalan dengan 
tertib dan akuntabel    

Base Line : 50% 
ST   :  75% 
MT  :  90% 
LT   :  100% 

WD2 1. Laporan pertanggungjawaban 
tepat waktu 

2. Penambahan jumlah tenaga 
Administrasi 

3. Pelatihan teknis untuk tenaga 
Administrasi (Office lanjut) 

4. Pelatihan IT  
5. Pelatihan pemrograman dan 

jaringan 
6. Mengadakan rapat senat 
7. Mengadakan rapat kerja Fakultas 

 

 
 
 Rp.    2.500.000 
 
Rp.     2.500.000 
 
Rp.     5.000.000 
Rp.     5.000.000 
 
Rp.     7.500.000 
Rp.   10.000.000 

Fakultas Teknologi 
Industri 



e.   Jumlah Dosen dan 
Karyawan yang menguasai 
Bahasa Internasional 
meningkat 

Base Line : 10% 
ST   :  30% 
MT :  50% 
LT   :  100% 

Dekan 1.    Pelatihan bahasa Inggris dan 
bahasa Arab 

2.    Pelatihan bahasa Inggris dan 
bahasa Arab tingkat lanjut 

3.    Membuka kelas internasional 
dengan bahasa pengantar bahasa 
Inggris 

 

 Rp.    7.500.000 1.  FTI 
2.  Pusat Bahasa 

  f.   Jumlah Dosen dan 
Karyawan yang 
memperoleh sertifikasi di 
bidangnya meningkat 

Base Line : 10% 
ST   :  30% 
MT :  50% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Mengikuti workshop/diskusi 
keilmuan teknologi industri 

2. Mengikuti pelatihan sesuai 
dengan bidang ilmu dan 
kompetensi dosen 

3. Pelatihan Oracle / Cisco 
4. Persiapan sertifikasi Dosen 

 Rp   10,000,000 
  
 Rp   10,000,000 
 
  
 Rp   15,000,000 
 Rp     5,000,000 
 

Fakultas Teknologi 
Industri 

2. Meningkatnya 
jumlah dan kualitas 
publikasi hasil 
rekonstruksi bidang 
ilmu teknologi 
industri pada tingkat 
nasional dan 
internasional 

a.    Terbitnya jurnal berkala Base Line : 0% 
ST   :  10% 
MT :  40% 
LT   :  100% 
 

WD1
 

1. Penerbitan dan penyusunan 
jurnal nasional ber ISSN 

2. Study banding pengelolaan 
jurnal 

3. Keberlanjutan penerbitan jurnal 
secara berkala 

4. Penerbitan jurnal nasional 
terakreditasi 
 

Rp    20,000,000 
 
 Rp   50,000,000 

1.  FTI 
2.  LPPM 

  b.   Peningkatan jumlah 
publikasi  yang diterbitkan 
dalam jurnal nasional, 
internasional, serta 
prosiding seminar / 
konferensi nasional dan 
internasional 

Base Line : 10% 
ST   :  30% 
MT :  50% 
LT   :  100% 

WD1 1. Keikutsertaan dalam seminar 
nasional 

2. Keikutsertaaan dalam seminar 
internasional 

3. Penyelenggaraan seminar 
nasional 

4. Pelatihan penulisan proposal 
penelitian 

5. Penelitian Dosen sesuai 
kompetensi 

 Rp   30,000,000 
  
 Rp   30,000,000 
  
 Rp   30,000,000 
 
 Rp   10,000,000 
  
 Rp   12,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 



 

3 Diperolehnya 
paten/HAKI dari 
penelitian yang 
dilakukan dosen dan 
mahasiswa 

     Peningkatan penelitian 
Dosen dan mahasiswa yang 
berpeluang untuk 
mendapatkan  paten / HAKI 

Base Line : 10% 
ST   :  30% 
MT :  50% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Pengembangan mobil Hybrid 
2. Realisasi smart room FTI 
3. Pengembangan sumber energi 

terbarukan melalui kincir angin 
4. Penelitian Dosen yang 

berpotensi HAKI 
5. Terealisasinya HAKI 

 

 Rp   85,000,000 
 Rp   25,000,000 
 Rp   35,000,000 

1.  FTI 
2.  LPPM 

4 Tercapainya Kualitas 
Standar Internasional 
yang melibatkan 
seluruh Dosen, 
Tenaga 
Kependidikan, dan 
Mahasiswa 

a.    Sejumlah 50% Dosen tiap 
Prodi berpendidikan Doktor 

Base Line : 20% 
ST   :  25% 
MT  :  35% 
LT   :  50% 
 

Dekan Studi lanjut dosen 
 

 Rp 100,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

 b.   Sejumlah 25% Dosen 
memiliki Jabatan 
Fungsional Akademik 
Profesor 

Base Line : 0% 
ST   :  0% 
MT :  10% 
LT   :  30% 
 

Dekan Pelatihan pekerti (sesuai 
dengan program SDI) 
 

 1. FTI 
2. Lembaga 

Pengembangan SDI 

 c.    Dosen dan Tenaga 
Kependidikan bekerja 
secara profesional 

Base Line : 0% 
ST   :  25% 
MT :  50% 
LT   :  100% 

Dekan   
1. Penambahan jumlah Dosen     

(4 orang) 
2. Penambahan jumlah Laboran 

(2 orang) 
3. Penghargaan untuk Dosen dan 

Karyawan berprestasi 
4. Pembiayaan tenaga 

administrasi kontrak 
5. Peremajaan komputer admin 

  

  
Rp     5,000,000  
 
 Rp     5,000,000 
  
 Rp     5,000,000 
  
 Rp   30,000,000 
  
 Rp   20,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

  d.     Rata2 Indeks Prestasi 
Lulusan diatas 3,00 

Base Line : 30% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  90% 

WD1   
1. Penyusunan bahan ajar/modul 

berbasis IT untuk semua Prodi 
2. Pengadaan literatur dan 

fasilitas perpustakaan 
3. Terdapat Silabi dan SAP, 

penyediaan bahan pustaka di 

  
Rp   30,000,000 
  
 Rp   15,000,000 

Fakultas Teknologi 
Industri 



perpustakaan 
 

  e.    Semua program studi 
meningkat nilai 
akreditasinya menjadi A 

Base Line : 0% 
ST   :  0% 
MT :  25% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Persiapan dan visitasi 
akreditasi teknik Informatika 

2. Penyusunan audit internal 
bidang akademik (AMAI) 
Prodi TE & INF 

3. Workshop penjaminan mutu 
4. Pengisian Epsbed/PDPT 
5. Prodi di FTI terakreditasi B  

dan A 
6. Semua prodi terakreditasi 

 

  
 Rp   25,000,000 
  
 Rp   15,000,000 
 
  
Rp   10,000,000  
 Rp     7,500,000 

Fakultas Teknologi 
Industri 

  f.    Rasio Dosen : Mahasiswa = 
1:20 

Base Line : 40% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  100% 
 

WD1 Penambahan dosen sehingga 
terpenuhi rasio dosen : 
Mahasiswa 
 

 Fakultas Teknologi 
Industri 

  g.    Jumlah Laboran memenuhi 
syarat ideal untuk akreditasi 

Base Line : 40% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  100% 
 

WD1 Penambahan tenaga laboran 
sehingga syarat ideal terpenuhi 
 

 Fakultas Teknologi 
Industri 

  h.   Jumlah Penelitian yang 
berbobot sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat 

Base Line : 10% 
ST   :  40% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

 1. Keikutsertaaan mahasiswa 
dalam kompetisi karya ilmiah 
(robotik, gemastik, lomba 
industri ) 

2. Keikutsertaan mahasiswa 
dalam olahraga dan seni 

3. Keikutsertaan mahasiswa 
dalam kompetisi PKM dan 
teknologi 

4. Pembinaan dan pembimbingan 
PKM oleh Dosen 

  

Rp  150,000,000 
 
 
  
 Rp     5,000,000 
  
 Rp     5,000,000 
 
  
 Rp     5,000,000 
  
  

1. FTI 
2. Kemahasiswaan 

5. Tercapainya Kualitas 
Kurikulum yang 
berstandar 
Internasional yang 
memiliki ciri khusus 
bidang ilmunya dan 
bernafaskan Islam 

a.   Terlaksananya peninjauan 
kurikulum berbasis 
kompetensi secara periodik 
untuk setiap Prodi 

Base Line : 30% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

WD1 Evaluasi dan penyempurnaan 
kurikulum pada jurusan TE dan 
Informatika 

 

  
 Rp   20,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 



  b.   Adanya ciri khusus tiap 
prodi dan memiliki 
keterkaitan antar Prodi 
sehingga nampak ciri 
khusus untuk FTI 

 

Base Line : 30% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

WD1 Menyelenggarakan kuliah umum 
Fakultas dengan tema 
sustainable energy dan 
perkembangan aplikasi mobile 
 

  
 Rp   15,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

  c.   Adanya internalisasi nilai - 
nilai Islam dalam kurikulum 

Base Line : 30% 
ST   :  40% 
MT :  50% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Penyusunan SAP dan GBPP 
pada semua Prodi 

2. Peringatan hari besar Islam 
bekerja dengan lembaga 
kemawasiswaan 
 

 Rp   30,000,000 
  
Rp   10,000,000  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

  d.   Jumlah Dosen yang aktif 
mengikuti asosiasi sesuai 
kepakarannya meningkat 

Base Line : 20% 
ST   :  30% 
MT :  50% 
LT   :  100% 
 

WD1 Adanya kerjasama dengan 
organisasi profesi seperti 
APTIKOM, BKSTI,  FORTEI 

 

  
 Rp     5,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

6. Terciptanya Sarjana 
Strata 1 dan Strata 2 
yang berakhlak mulia 
dan memiliki 
kompetensi yang 
tinggi dibidang 
ilmunya 

a.    Semua lulusan terserap di 
dunia kerja 

Base Line : 50 % 
ST   :  60% 
MT :  80% 
LT   :  100% 

WD1 1. Membuat database alumni dan 
Tracer Study 

2. Adanya kerjasama dengan 
lembaga lain seperti BPPT dan 
PLN 

3. Adanya kerjasama dengan 
pemerintah daerah 

4. Adanya pengembangan FTI 
Network 

 Rp   10,000,000 
 
 Rp   10,000,000 
  
  
Rp     5,000,000  
  
Rp   10,000,000  
  
  

1. FTI 
2. Lembaga kerjasama 

 

 

b.   Jumlah lulusan yang 
memiliki kemampuan 
berbahasa Internasional 
meningkat (Inggris dan 
Arab) 

 

Base Line : 20% 
ST   :  40% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

WD1 Mewajibkan mahasiswa 
mengikuti pelatihan bahasa yang 
diselengggarakan oleh lembaga 
bahasa Unissula 
 

 1. FTI 
2. Lembaga 
pengembagan Bahasa 

  c.   Semua lulusan memiliki 
kemampuan yang memadai 
di bidang IT 

Base Line : 50% 
ST   :  70% 
MT :  80% 
LT   :  100% 
 

WD1 Mahasiswa memiliki nilai 
minimal B untuk mata kuliah  
IT  literacy 

 Fakultas Teknologi 
Industri 

7. Terjalinnya 
kerjasama dengan 
masyarakat sekitar 
dalam aplikasi 

a.    Adanya kerjasama dengan 
masyarakat secara 
berkesinambungan untuk 
mengaplikasikan bidang 

Base Line : 20% 
ST   :  40% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

WD1 1. Kegiatan penyuluhan kepada 
masyarakat sesuai dengan 
bidang ilmu 

2. Pelatihan pemberdayaan 

 Rp   20,000,000 
  
 
Rp   20,000,000  

1. FTI 
2. LPPM 



pengembangan 
keilmuan teknologi 
industri 

ilmu Teknologi Industri masyarakat sesuai bidang ilmu 
3. Pelatihan penyusunan hibah 

pengabdian masyarakat oleh 
tim ahli  

  

  
Rp     2,500,000  
  
  

  b.    Memiliki desa binaan atau 
desa mitra 

Base Line : 0% 
ST   :  50% 
MT :  100% 
LT   :  100% 
 

WD1 Pencarian desa binaan/desa 
mitra 

 

  
 Rp     5,000,000 
  
  

1. FTI 
2. LPPM 

8. Terjalinnya 
kerjasama dengan 
pihak luar dan dalam 
negeri untuk 
memperkaya 
wawasan dalam 
bidang teknologi 
industri 

a.   Terlaksananya Student 
Exchange maupun 
Kolaborasi Riset yang 
berkesinambungan dengan 
Universitas ataupun 
Institusi lain di dalam dan 
Luar Negeri 

Base Line : 20% 
ST   :  40% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Pengiriman delegasi mahasiswa 
ke luar negeri 

2. Perjalanan dinas keluar negeri 
  
  

 Rp   75,000,000 
 
 Rp   50,000,000 
  
  

1. FTI 
2. Kerjasama 

  b.   Adanya kerjasama dengan 
stakeholder untuk 
keberlanjutan/sustainability 
perolehan mahasiswa 

Base Line : 30% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Melakukan kegiatan 
kunjungan/promosi ke sekolah-
sekolah 

2. Pembuatan leaflet, brosur dan 
bahan promosi FTI 

3. Pembuatan cindera 
mata/kenang-kenangan 

4. Mengadakan lomba teknologi 
untuk siswa SMA 

Rp   10,000,000  
  
 
Rp   15,000,000  
  
Rp   10,000,000  
  
Rp     5,000,000  
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

9. Terciptanya sarana 
dan prasarana yang 
memadai untuk 
program Student 
Exchange 

a.  Terciptanya ruang kuliah dan 
fasilitas-fasilitas mahasiswa 
yang memadai sehingga 
tercipta suasana pendidikan 
yang Islami 

Base Line : 40% 
ST   :  60% 
MT :  80% 
LT   :  100% 

WD2 1. Peremajaan AC untuk ruang 
kuliah 

2. Peremajaan kursi kuliah 
3. Pengadaan lemari berkas 

 Rp   30,000,000 
  
Rp   35,000,000  
Rp   15,000,000  
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

  b.   Adanya Kelas Internasional Base Line : 20% 
ST   :  30% 
MT :  60% 
LT   :  100% 
 

Dekan Melanjutkan program student 
exchange 

 

 Rp   50,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 



 

 

 

 

Semarang, 9 September 2014 
14 Dzulhijjah 1435 H 

 
 

Dekan Fakultas Teknologi Industri 
 

 

Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyawati, M.Si 

10. Terciptanya 
kolaborasi riset 
dengan institusi 
dalam dan luar negeri 

a.   Penyediaan peralatan 
laboratorium yang up todate 

Base Line : 25% 
ST   :  50% 
MT :  70% 
LT   :  100% 

Dekan 1. Perbaikan dan renovasi gedung 
laboratorium FTI (terutama 
masalah kebocoran dan 
lapuknya kerpus) 

2. Pengembangan laboratorium 
Teknik Elektro 

3. Pengembangan laboratorium 
Teknik Informatika 

 Rp   50,000,000 
 
  
 
Rp   30,000,000  
  
Rp   40,000,000  
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 

  b.   Laboratorium FTI menjadi 
laboratorium yang unggul, 
sehingga dijadikan 
percontohan untuk 
Universitas lain 

 

Base Line : 40% 
ST   :  60% 
MT :  80% 
LT   :  100% 

Dekan Penyempurnaan mobil hybrid 
 

 Rp   85,000,000 
  
  

Fakultas Teknologi 
Industri 


