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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan karuniaNya, memberikan kesehatan dan 

kekuatan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis (Renstra), dan 

Rencana Operasional (Renop) Fakultas Teknologi dan Informatika 

Universita Aisyah Pringsewu Tahun 2019-2023 dapat diselsaikan.  

 

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam 

manajemen sebuah organisasi, karena renstra menjadi panduan dan 

pedoman dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Fakultas. Renstra ini 

disusun dan dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis Universitas 

Aisyah Pringsewu Tahun 2019-2023 yang disusun sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  

Rencana Operasional (Renop) Fakultas Teknologi dan Informatika 

Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2023 merupakan penjabaran dari 

Rencana Strategis Fakultas Teknologi dan Informatika 2019-2023 yang 

merupakan acuan penting bagi pengembangan Fakultas. Renop ini 

sebagai salah satu dokumen perencanaan bertujuan untuk memberikan 

arah pembangunan Fakultas Teknologi dan Informatika 2019-2023. 

 
Demikian, dengan harapan Renstra dan Renop Fakultas Teknologi dan 

Informatika 2019-2023 dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan 

fakultas dan prodi dalam mewujudkan Visi dan Misinya. 

 
 

   Pringsewu, 31 Juli  2019 
Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika 

                                                                              Universitas Aisyah Pringsewu 
 
 
 
 
 
                  Zulkifli, S.T., M.Kom   
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BAB I 

PENDAHULIAN 

 
A. Ringkasan Eksekutif 

Diharapkan pada masa yang akan datang, Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas Aisyah Pringsewu mampu menjadi fakultas unggul 

yang bereputasi nasional dalam keilmuan teknologi dan informatika dan 

dapat mensejajarkan diri dengan Universitas terkemuka Nasional dalam hal 

mutu penyelenggaraan pembelajaran, lulusan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat, serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan bangsa 

melalui integrasi tri darma perguruan tinggi. 

 

Untuk itu ditetapkanlah Visi dan Misi Fakultas Teknologi dan Informatika 

Universitas Aisyah Pringsewu sebagai berikut: 

Visi: 

“Menjadi fakultas unggul yang bereputasi nasional dalam keilmuan teknologi 

dan informatika serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan 

bangsa melalui integrasi tri darma perguruan tinggi tahun 2025.” 

 

Unggul : Menjadi pusat inovasi sumber daya manusia di bidang teknologi dan  

          informatika 

 
Misi: 
1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional dalam keilmuan 

teknologi dan informatika yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan 

yang unggul, professional serta berlandaskan nilai-nilai akhlakul 

karimah. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam keilmuan teknologi dan 

informatika dengan mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah serta 

didukung oleh pengembangan sumberdaya berkelanjutan. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rumpun keilmuan 

teknologi dan informatika secara berkelanjutan dalam rangka 

mendukung pengembangan bangsa. 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait keilmuan 

teknologi dan informatika di tingkat nasional maupun internasional. 
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Tujuan: 
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan 

informatika sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 

2. Mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah serta didukung oleh 

pengembangan sumberdaya berkelanjutan. 

3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk mendukung 

pengembangan sains dan teknologi informasi dengan memperhatikan 

moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual. 

4. Menghasilkan pengabdian masyarakat melalui kerjasama dengan 

masyarakat setempat sesuai dengan bidang ilmu. 

5. Menjadi Fakultas yang memiliki tata kelola perguruan tinggi yang baik 

dan berkelanjutan. 

 

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Teknologi dan Informatika 

Universitas Aisyah Pringsewu perlu menyusun rencana strategis yang 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional 

Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Universitas Aisyah 

Pringsewu 2019- 2023. Penyusunan Renstra Fakultas dan Rencana 

Operasional ini diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang kemudian digunakan dalam 

menyusun isu strategis. Komponen dalam evaluasi diri, mengikuti komponen 

pedoman penilaian akreditasi program studi yang dibuat oleh BAN-PT yakni: 

(1) Visi, misi, tujuan dan strategi (2) Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama, 

(3) Mahasiswa, (4) Sumber daya manusia, (5) Keuangan, Sarana dan 

Prasarana (6) Pendidikan (7) Penelitian (8) Pengambdian Kepada 

Masyarakat (9) Luaran dan Capaian Tridharma. 

 

Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri, dan mengacu pada program utama 

yang dihadapi Universitas Aisyah Pringsewu, terdapat lima program utama 

yang akan dihadapi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah 

Pringsewu dalam lima tahun ke depan yaitu (1) Peningkatan kualitas input, 

proses dan output (2) Penyehatan organisasi (3) Peningkatan daya saing di 

tingkat nasional, (4) Pengelolaan sumber daya.Tugas Civitas Akademik 
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terutama Pimpinan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah 

Pringsewu adalah merencanakan dengan baik dan bijaksana, untuk 

kemudian melaksanakan rencana tersebut dengan sepenuh hati dan kerja 

keras. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2023 ini diharapkan 

memberikan arah gerak Fakultas Teknologi dan Informatika pada tahun-

tahun mendatang. Dengan adanya Renstra dan Renop, maka akan 

memudahkan pimpinan fakultas, program studi dalam menentukan arah 

pelaksanaan kebijakan.  

 

B.  Latar Belakang 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan   

Tinggi Republik Indonesia Nomor 417/KPT/I/2019 Tentang Penggabungan 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Pringsewu, Sekolah Tinggi Teknologi 

Aisyah Pringsewu, dan Akademi kebidanan Medica Bakti Nusantara menjadi 

Universitas Aisyah Pringsewu yang diselenggarakan oleh Yayasan Aisyah 

Lampung tertanggal 21 Mei 2019. Atas penggabungan tersebut maka 

terbentuklah tiga fakultas, salah satunya adalah Fakultas Teknologi dan 

Informatika. 

Saat ini Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu 

menyelenggarakan 2 Program Studi yaitu S1 Teknik Informatika dan DIII 

Teknik Elektronika. Fakultas Teknologi dan Informatika telah berperan aktif 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika di 

bidang keteknikan (rekayasa). 

Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu dituntut 

untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam 

rangka persaingan global. Di masa yang akan datang Fakultas Teknologi 

dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu diharapkan mampu 

mensejajarkan dirinya dengan fakultas Teknologi dan Informatika dari 

Universitas terkemuka di tingkat Nasional. 

Untuk mewujudkan visi dan misi, Fakultas Teknologi dan Informatika 

Universitas Aisyah Pringsewu menyusun program kerja 4 (empat) tahun 
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kedepan dalam suatu dokumen Rencana Strategis dan Rencana 

Operasional Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah 

Pringsewu 2019- 2023. 

Substansi dalam renstra dan renop telah mengacu pada instrumen 

berbasis outcome dan output IAPS 4.0 (Instrumen Akreditasi Program 

Studi 4.0). 

 
C. Landasan Hukum 

Renstra dan Renop Fakultas Teknologi dan Informatika  untuk tahun 

2019 – 2023, disusun dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Aisyah Pringsewu 

Tahun 2019- 2035, Nomor 011.1/UAP/VI/2019 

6. Rencana Strategis Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2019-2023, 

Nomor 96/UAP/VII/20 

7. Rencana Pengembangan Fakultas Teknologi dan Informatika Tahun 

2019-2025 Nomor  091.3/UAP/VII/2019
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BAB II 

Visi, Misi, dan Tujuan 

 

 
Perencanaan program dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional 

Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu mengacu 

dan mengikuti Rencana Strategis Universitas Aisyah Pringsewu dan 

didasarkan atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut: 

 
A. Visi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu: 

Menjadi fakultas unggul yang bereputasi nasional dalam keilmuan teknologi 

dan informatika serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan 

bangsa melalui integrasi tri darma perguruan tinggi tahun 2025. 

Unggul : Menjadi pusat inovasi sumber daya manusia di bidang teknologi dan  

          informatika 

 
B. Misi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu: 

Misi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu 

berdasarkan Visi adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional dalam keilmuan 

teknologi dan informatika yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan 

yang unggul, professional serta berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam keilmuan teknologi dan 

informatika dengan mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah serta 

didukung oleh pengembangan sumberdaya berkelanjutan. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rumpun keilmuan 

teknologi dan informatika secara berkelanjutan dalam rangka mendukung 

pengembangan bangsa. 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait keilmuan teknologi 

dan informatika di tingkat nasional maupun internasional. 

 
C. Tujuan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu: 

Tujuan Fakultas Teknologi dan Informatika Universita Aisyah   

Pringsewu berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan 

informatika sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 
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2. Mengedepankan   nilai-nilai   akhlakul   karimah   serta   didukung   oleh 

pengembangan sumberdaya berkelanjutan. 

3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk mendukung 

pengembangan sains dan teknologi informasi dengan memperhaikan 

moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual 

4. Menghasilkan pengabdian masyarakat melalui kerjasama dengan 

masyarakat setempat sesuai dengan bidang ilmu 

5. Menjadi Fakultas yang memiliki tata kelola perguruan tinggi yang baik dan 
berkelanjutan. 
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BAB III 

Analisis Situasi 

 

 
Dalam perumusan renstra dan renop Fakultas Teknologi dan Informatika, 

dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal dalam kaitannya 

dengan kekuatan dan kelemahan maupun langkah-langkah yang akan 

ditempuh untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Oleh 

karena itu, Fakultas Teknologi dan Informatika perlu mengidentifikasi secara 

cermat dan jujur kekuatan dan kelemahan tersebut agar dapat merumuskan 

strategi yang tepat untuk membawa fakultas ke arah yang dicita-citakan. 

 
A. Analisis SWOT 

Kondisi umum Fakultas Teknologi dan Informatika digambarkan melalui 

analisis lingkungan strategis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat 

(SWOT Analisys). Isu utama yang dibahas mencakup penyelenggaraan Tri 

Dharma perguruan tinggi, mutu pendidikan tinggi (kurikulum, mahasiswa, 

dan SDM), tata kelola dan kerja sama, keuangan dan sarana prasarana, 

serta capaian dan luaran Tri Dharma. 

 
1. Strength (Kekuatan) 

Tabel 1. Strength (Kekuatan) 

 

No. Instrument Exsiting Condition 

1 Visi, Misi, 
Tujuaan 

a. FTI UAP telah memiliki visi dan misi yang sangat 
jelas dan sangat realistik 

b. Telah dilakukan sosialisasi visi misi kepada 
mahasiswa, dosen, pegawai dan pengguna 
melalui berbagai media. 

  

2 Tata Pamong, 
Tata Kelola 
dan 
Kerjasama 

a. FTI UAP mempunyai semangat kebersamaan 

dan kekeluargaan yang kuat pada hampir seluruh 

unsur civitas akademika, 

b. Sistem pemilihan pimpinan Fakultas, PS sudah 

terlembaga, 

c. Pimpinan Fakultas mempunyai dedikasi dan 

komitmen kuat terhadap pengembangan dan 

kemajuan institusi, 
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d. Sudah dibentuk Unit Kendali Mutu Fakultas dan 

Gugus Kendali Mutu Prodi. 

3 Mahasiswa 
a. Digunakannya proses seleksi dalam penerimaan 

mahasiswa baru, 

b. Adanya beragam wadah dan intensitas kegiatan 

mahasiswa sesuai dengan PS, 

c. Adanya pendampingan mahasiswa dalam 

kompetisi baik tingkat lokal maupun nasional, 

d. Terdapatnya lembaga pusat karir di tingkat 

universitas yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

fakultas dilingkup UAP 

e. Terdapat Kenaikan Mahasiswa dari tahun 

sebelumnya 

 

4 Sumber Daya 
Manusia 

a. Jumlah dan kualitas dosen tetap telah memenuhi 

rasio dosen dan mahasiswa, serta proses 

perekrutan dosen dan tenaga kependidikan 

berjalan dengan baik,  

b. Jumlah tenaga kependidikan yang memadai  

c. Dosen yang terlibat aktif dalam penelitian dan 

pengabdian baik tingkat lokal dan nasional,  

d. Dosen memiliki sertifikat keahlian  

 

5 Keuangan, 
Sarana, dan 
Prasarana 

a. Sumber dana untuk pengembangan sarana dan 

prasarana, sudah cukup beragam 

b. Keberadaan fasilitas ruangan kantor, ruang 

perkuliahan dan media pembelajaran yang 

semakin banyak 

 

6 Kurikulum, 
Pembelajaran 
dan Suasana 
Akademik 

a. Kurikulum Nasional berbasis kompetensi,  

b. Rancangan dan proses serta penggunaan hasil 

evaluasi pembelajaran, umumnya telah berjalan 

baik, 

c. Telah dibuat kebijakan untuk mendukung 

suasana akademik yang kondusif 

 

7 Penelitian 
a. Memiliki dosen dari berbagai ilmu yang mampu 

meningkatkan kuantitas dan kualitas  penelitian  

b. Memiliki koleksi pustaka, 

c. Memiliki Road Map Penelitian  

d. Kerjasama fakultas dan prodi sudah baik  

      di skala Lokal dan Nasional. 

e. Memiliki HKI Penelitian yang memadai ditingkat 
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fakultas 

f. Memiliki Penelitian yang di danai Instansi 

g. Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian 

bersama 

 

8 PkM 
a. Memiliki dosen dari berbagai ilmu yang mampu 

meningkatkan kuantitas dan kualitas  PkM 

b. Memiliki koleksi pustaka, 

c. Memiliki Road Map PkM 

d. Kerjasama fakultas dan prodi sudah baik  

     di skala Lokal dan Nasional. 

e. Memiliki HKI PkM yang memadai ditingkat 

fakultas 

f. Memiliki PkM yang di danai Instansi 

g. Dosen dan mahasiswa melakukan PkM  

bersama 

 

 

 
 
 
2. Weakness (Kelemahan) 
 

Tabel 2. Weakness (Kelemahan) 

 

No. Instrument Exsiting Condition 

1 Visi, Misi, 
Tujuaan 

a. Masih dimungkinkan adanya perbedaan 

pemahaman akan makna visi, misi dan tujuan. 

 

2 Tata 
Pamong, 
Tata Kelola 
dan 
Kerjasama 

a. Belum sempurnanya beberapa prosedur 

penentuan kebijakan, pengelolaan dan 

pelaksanaan program yang telah disusun, 

b.  Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan 

organisasi dan manajemen fakultas. 

 

3 Mahasiswa 
a. Mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi 

masih dibawah kualitas yang diterima melalui 

SNMPTN, 

b. Belum adanya lulusan 

c. Belum terlaksananya tracer studi 

4 Sumber 
Daya 
Manusia 

a. Masih Minimnya jabatan fungsional bergelar Lektor 

b. Masih terdapat dosen yang belum mengikuti 

pelatihan AA (applied approach),   
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c. Masih terdapatnya dosen yang belum terlibat di 

lembaga organisasi keprofesian dan keilmuan, 

d. Belum memiliki Dosen yang bergelar doktor 

e. Masih terdapat tenaga kependidikan yang belum 

memiliki sertifikat kompetensi. 

 

5 Keuangan, 
Sarana, dan 
Prasarana 

a. Beberapa peralatan laboratorium memerlukan 

peningkatan kuantitas dan kualitasnya, guna 

mengikuti perkembangan teknologi dan 

kebutuhan, 

b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk 

melayani kebutuhan seluruh mahasiswa, 

c. PS memerlukan tambahan ruang kuliah dan 

laboratorium, 

d. Jaringan internet masih belum optimal 

6 Pendidikan 
a. Masih minimnya evaluasi terhadap keberhasilan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap 

mahasiswa, 

b. Belum optimalnya pemanfaatan beberapa 

laboratorium dan sarana pembelajaran sebagai 

media pembelajaran 

 

7 Penelitian 
a. Masih terdapat beberapa dosen yang belum 

optimal dalam melaksanakan penelitian  

b. Belum optimalnya kerjasama nasional dan 

internasional yang dilakukan oleh Fakultas 

maupun Prodi.  

c. Masih Minimnya publikasi artikel ilmiah tingkat 

nasional terakreditasi dan internasional 

d. Belum adanya penelitian yang mendapatkan dana 

dari pihak luar. 

 

8 PkM 
a. Masih terdapat beberapa dosen yang belum 

optimal dalam melaksanakan pengabdian 

masyarakat, 

b. Belum optimalnya kerjasama nasional dan 

internasional yang dilakukan oleh Fakultas 

maupun Prodi.  

c. Masih Minimnya publikasi artikel ilmiah tingkat 

nasional terakreditasi dan internasional 

d. Belum adanya pengabdian yang mendapatkan 

dana dari pihak luar. 
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3. Opportunity (Peluang) 
 

Tabel 3. Opportunity (Peluang) 
 

No. Instrument Exsiting Condition 

1 Visi, Misi, 
Tujuaan 

a. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan 
peluang pada implementasi visi, misi, tujuan FTI 
Universitas Aisyah yang sangat relevan dan 
fleksibel untuk dapat memenuhi tuntutan 
pembangunan jangka panjang di Indonesia. 

 

2 Tata 
Pamong, 
Tata Kelola 
dan 
Kerjasama 

a. Keberadaan standar mutu ISO yang bisa diadopsi 

untuk pengelolaan dan pelaksanaan  proses 

administrasi dan pengembangan SDM yang lebih 

baik, 

b. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi 

dan institusi lain secara nasional dalam rangka 

benchmarking dan mewujudkan world class 

university 

 

3 Mahasiswa 
a. Diberlakukannya sistem dan penerimaan 

mahasiswa baru melalui seleksi dan penilaian 

langsung akan memperbaiki kualitas input, 

b. Masih tingginya minat lulusan SMA sederajat untuk 

menjadi mahasiswa  Fakultas  Teknologi dan 

Informatika UAP, sehingga masih terpenuhinya 

target jumlah mahasiswa yang ditetapkan, 

c. Meningkatnya penyediaan beasiswa yang 

ditawarkan baik dari pemerintah maupun swasta 

maupun dari yayasan 

4 Sumber 
Daya 
Manusia 

a. Meningkatnya kesempatan beasiswa studi lanjut 

dari Kemendikbud, Pemerintah ataupun dari 

Yayasan, 

b. Meningkatnya jumlah magister dan doktor baru 

yang berminat menjadi dosen 

 

5 Keuangan, 
Sarana, dan 
Prasarana 

a. Tersedianya dana bagi pengadaan sarana dan 

prasarana dari berbagai sumber di luar UAP, 

b. Sarana dan prasarana di industri yang berteknologi 

mutahir bisa diminta agar dihibahkan kepada 

laboratorium dengan MoU 
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c. Ketersediaan software open licence yang semakin 

banyak bisa dipakai untuk pengembangan Sistem 

Informasi internal yang murah namun berdaya 

guna tinggi 

 

6 Pendidikan 
a. Banyaknya tuntutan masyarakat, dunia usaha dan 

industri akan lulusan yang berkemampuan 

akademik dan praktis yang tinggi serta produk riset 

yang sesuai,  

b. Akses informasi yang tak terbatas dan mudah 

dijangkau dengan semakin pesatnya teknologi 

informasi dan komunikasi. 

7 Penelitian 
a. Tersedianya sumberdaya manusia dan dana dari 

dalam dan luar negeri untuk penelitian yang belum 

banyak digali, 

b. Pengembangan ekonomi, teknologi dan 

lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan 

membutuhkan dukungan pemikiran dan 

perencanaan dari akademisi yang ilmiah dan 

profesional. 

8 PkM 
a. Tersedianya sumberdaya manusia dan dana dari 

dalam dan luar negeri untuk penelitian dan 

pengabdian yang belum banyak digali, 

b. Pengembangan ekonomi, teknologi dan lingkungan 

yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan 

dukungan pemikiran dan perencanaan dari 

akademisi yang ilmiah dan profesional. 

 
 
 

4. Threat (Ancaman) 
 

Tabel 4. Threat (Ancaman) 

 

No. Instrument Exsiting Condition 

1 Visi, Misi, 
Tujuaan 

a. Semakin banyak perguruan tinggi negeri dan 
swasta di Indonesia yang memiliki visi, misi dan 
tujuan serta tumbuh lebih profesional dan 
mengembangkan fakultas dan PS yang sama. 

 

2 Tata 
Pamong, 
Tata Kelola 

a. Turunnya kepercayaan masyarakat dan 

mahasiswa (termasuk calon mahasiswa), akibat 

pelayanan administrasi kurang optimal sehingga 
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dan 
Kerjasama 

lulusan kurang mampu bersaing di pasar kerja, 

b. Semakin ketatnya penilaian akreditasi oleh BAN PT 

untuk program- PS, 

c. Adanya persaingan dengan perguruan tinggi 

swasta yang berkualitas dan perguruan tinggi 

negeri yang membuka cabang di Lampung 

khusunya di Kab. Pringsewu. 

3 Mahasiswa 
a. Keberadaan PTN/PTS di luar UAP yang 

memberikan perhatian tinggi terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan, dan pendayagunaan 

lulusan secara professional,  

4 Sumber 
Daya 
Manusia 

a. Kegiatan di luar mengajar yang berpotensi 

mengurangi kinerja dosen,  

b. Industri berpotensi menjadi pesaing dalam 

rekrutmen tenaga S2 dan S3 yang terbaik.  

c. Sistem rekrutmen dosen yayasan yang semakin 

sulit, khususnya dalam hal besaran 

pendapatan/gaji. 

5 Keuangan, 
Sarana, dan 
Prasarana 

a. Tuntutan IPTEKS akan peningkatan sarana dan 

prasarana pendidikan, khususnya laboratorium, 

b. Persaingan dengan PTN/PTS lain dalam 

mendapatkan prioritas pengembangan sarana dan 

prasarana laboratorium, 

6 Pendidikan a. Semakin banyak perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta di Indonesia yang menerapkan 

kurikulum dan mengembangkan PS yang kompetitif 

b. Semakin cepatnya perkembangan teknologi 

sehingga memerlukan penyesuaian kurikulum lebih 

cepat. 

7 Penelitian 
a. Persaingan mutu sumberdaya manusia dan dana 

dari PTN/PTS dalam dan luar negeri untuk 

penelitian cukup ketat, 

b. Kompetensi penelitian yang banyak dan beragam di 

PTN/PTS lain 

8 PkM 
a. Persaingan mutu sumberdaya manusia dan dana 

dari PTN/PTS dalam dan luar negeri untuk PkM 

cukup ketat, 

b. Kompetensi PkM yang banyak dan beragam di 

PTN/PTS lain 
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BAB IV 

Rencana Strategis dan Rencana Operasional 

 
 

A. Sasaran dan Rencana Strategis 

Rencana strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah berikut: 

 

 

Tabel 5. Rencana Strategis Fakultas Teknologi dan Informatika – Tahun 2019 – 2023 

 

No. Komponen Instrumen Sasaran 2023 Rencana Strategis 

1 Visi, Misi, Tujuaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 
dipahami secara luas oleh civitas 
akademika, alumni, stakeholders 
dan pengguna alumni. 

 

 

 

 

a. Menjalin komunikasi dengan civitas 

akademika, alumni, stakeholders dan 

pengguna alumni untuk mencapai visi, misi, 

tujuan dan strategi Fakultas Teknologi dan 

Informatika.  

b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam mencapai visi, misi, tujuan 

dan strategi Fakultas Teknologi dan 

Informatika.  

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
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dalam membuat anggaran yang dialokasikan 

dalam mencapai visi, misi, tujuan dan 

strategi Fakultas Teknologi dan Informatika 

yang tertuang dalam Rencana Anggaran 

Belanja (RAB) Fakultas Teknologi dan 

Informatika.  

2 Tata Pamong, Tata 
Kelola dan Kerjasama 

Pengelolaan organisasi FTI UAP 

yang sehat, tanggap dan transparan 

 

 

 

 

 

 

a. Meningkatkan kemampuan Fakultas 

Teknologi dan Informatika dalam 

membangun manajemen yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggungjawab 

dan adil dalam rangka menciptakan Good 

Governance di Fakultas Teknologi dan 

Informatika. 

  Sistem pelayanan administrasi 

akademik di tingkat prodi dan 

fakultas telah berbasis aplikasi yang 

terintegrasi 

 

a. Membangun aplikasi untuk pengelolaan 

pembelajaran 

b. Membangun aplikasi untuk pengelolaan 

penelitian dan PkM 

c. Membangun aplikasi untuk memonitoring 

kinerja dosen 

  Pengelolaan kerjasama di tingkat 

nasional dan internasional 

a. Melakukan MoU dan MoA dengan instansi 

pendidikan di tingkat nasional 
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 b. Melakukan MoU dan MoA dengan instansi 

pendidikan di tingkat internasional 

c. Melakukan MoU dan MoA dengan industri di 

tingkat nasional dan internasional 

 

 

  Menerapkan penjaminan mutu 

melalui siklus PPEPP 

a. Melakukan audit mutu internal 

b. Memberikan sertifikasi kepada anggota LPMI 

3 Mahasiswa Jumlah mahasiswa baru meningkat 
setiap tahunnya 

a. UPPS membentuk tim promosi untuk 

menetapkan strategi penerimaan mahasiswa 

baru setiap tahunnya dengan sistem promosi 

mahasiswa bari yang efektif dan 

meningkatkan layanan mahasiswa baru 

berbasis IT 

  Membangun daya tarik program 
studi melalui  peningkatan animo 
pendaftaran mahasiswa baru. 

a. Menjalin komunikasi yang baik dengan 

sekolah menengah dan sekolah kejuruan 

terutama yang ada di wilayah Kabupaten 

Pringsewu, Tanggamus dan Pesawaran. 

  Meningkatkan kualitas mutu layanan 
kemahasiswaan untuk membangun 
Soft Skill  Mahasiswa. 

a. Meningkatkan prestasi akademik dan non 

akademik baik nasional maupun internasional 

serta  kegiatan untuk mengasah soft skill 
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mahasiswa. 

b. Meningkatakan minat dan bakat mahasiswa 

baik di bidang akademik maupun non 

akademik. 

c. Meningkatkan Bimbingan konseling, karir dan 

kewirausahaan untuk mahasiswa 

d. Meningkatkan layanan kesehatan bagi 

mahasiswa  

4 Sumber Daya Manusia Peningkatan Profil Dosen 

 

a. Jumlah dosen tetap untuk setiap program 

studi paling sedikit 6 (enam) orang 

b. Dosen berkualifikasi akademik paling rendah 

magister (S2) dinyatakan dengan ijazah yang 

relevan dengan program studi 

c. Meningkatkan kompetensi dosen diyantakan 

dengan sertifikasi profesi/kompetensi/industri 

d. Meningktakan Jabatan akademik bagi dosen 

 

  Peningkatan Kinerja Dosen a. Meningkatan penelitian dosen yang dibiayai 

oleh Internal dan Eksternal 

b. Meningkatkan PkM dosen yang dibiayai oleh 

Internal dan Eksternal 

c. Meningkatkan Luaran penelitian dan PkM 
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dosen 

  Pengembangan Dosen a. Pelatihan penulisan naskah penelitian bagi 

dosen 

b. Mendorong seluruh dosen untuk aktif dalam 

kegiatan seminar nasional dan internasional 

maupun dalam kegiatan publikasinnya  

c. Memberikan Reward bagi dosen berprestasi 

dalam pelaksanaan tri dharma perguruan 

tinggi 

  Tenaga Kependidikan a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan sarjana (s1) 

dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan 

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 

b. Tenaga kependidikan yang memerlukan 

keahlian khusus wajib memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan 

keahliannya 

c. Memberikan Reward bagi tenaga 

kependidikan berprestasi dalam pelaksanaan 

tugas pokok dang fungsinya 
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5 Keuangan, Sarana, dan 
Prasarana 

Meningkatkan mutu pengelolaan 
keuangan di lingkungan FTI UAP 

 

a. UPPS melalui Universitas memiliki 
persentase perolehan dana yang 
bersumber dari mahasiswa terhadap total 
perolehan dana perguruan tinggi maksimal 
40% 

b. UPPS melalui Universitas memiliki 
persentase perolehan dana perguruan 
tinggi yang bersumber selain dari 
mahasiswa dan Kementerian/Lembaga 
terhadap total perolehan dana perguruan 
tinggi minimal 10% 

c. UPPS melalui Universitas memiliki rata-rata 
dana         operasional 
pembelajaran/mahasiswa/tahun minimal 20 
juta. 

d. UPPS melalui Universitas memiliki rata-rata 
dana penelitian dosen lebih dari Rp. 
10.000.000,-/dosen/tahun. 

e. UPPS melalui Universitas memiliki rata-rata 
dana yang diperoleh dalam rangka 
pelayanan/PkM lebih dari RP. 5.000.000,-
/dosen/tahun 

f. UPPS melalui Universitas memiliki 
persentase penggunaan dana penelitian 
terhadap total dana perguruan tinggi 
sebesar minimal 2,5% 

g. UPPS melalui Universitas memiliki 
persentase penggunaan dana PkM 
terhadap total dana perguruan tinggi 
sebesar minimal 1%. 
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  Meningkatkan pengadaan sarana 
dan prasarana 

a. UPPS melalui Universitas memiliki 

kecukupan sarpras terlihat dari 

ketersediaan,kemuktahiran,dan  relevansi, 

mencakup: fasilitas dan peralatan untuk 

pembelajaran, penelitian, PkM, dan 

memfasilitasi yang berkebutuhan khusus 

b. UPPS melalui Universitas wajib memiliki 

ketersediaan Sistem TIK untuk 

mengumpulkan data yang akurat, dapat 

dipertanggung jawabkan dan dapat terjaga 

kerahasiaannya serta terbukti efektif 

memenuhi aspek- aspek berikut :  

1. Mencakup layanan akademik, , 

keuangan, SDM,dan  sarana 

prasarana;  

2. Mudah diakses oleh seluruh unit 

kerja dalam   lingkup institusi; 

3. Lengkap dan mutakhir; 

4. Seluruh jenis layanan telah 

terintegrasi dan digunakan untuk 

pengambilan keputusan; dan 

5. Seluruh jenis layanan yang 
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terintegrasi dievaluasi secara 

berkala dan hasilnya ditindak lanjut 

c. UPPS melalui Universitas wajib memiliki 

ketersediaan Sistem TIK untuk  mengelola 

dan menyebarkan ilmu pengetahuan 

(pembelajaran, penelitian  dan Pkm ) yang 

terbukti efektif memenuhi aspek -aspek 

berikut :  

1. Ketersediaan layanan e- learning, 

perpustakaan (e-journal, e-book, e- 

repository, dll); 

2. Mudah diakses oleh civitas 

akademika; dan 

3. Seluruh jenis layanan dievaluasi 

secara berkala yang hasilnya 

ditindak lanjuti untuk 

penyempurnaan sistem informasi 

6 Pendidikan Peningkatan kualitas pembelajaran 
melalui penggunaan kurikulum 
berbasis KKNI dan OBE 

 

a. Meningkatan kualitas pembelajaran dengan 

penggunaan kurikulum berbasis KKNI dan 

OBE 
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  Peningkatan mutu proses belajar 
mengajar  berbasis IT  

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses 

belajar mengajar 

b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran 

c. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

berdasarkan nilai-nilai Akhlaqul Kharimah 

d. Meningkatkan integrasi kegiatan penelitian 

dan PkM dalam pembelajaran 

  Peningkatan mutu lulusan  a. Meningkatkan skil bahasa asing bagi dosen 

dan mahasiswa 

b. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui 

uji sertifikasi kompetensi 

7 Penelitian Peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian dosen dan mahasiswa 

a. Memiliki Peta Jalan Penelitian yang 

memayungi tema penelitian dosen dan 

mahasiswa serta pengembangan keilmuan 

program studi  

b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan 

penelitian sesuai dengan peta jalan 

penelitian  

c. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan 

mahasiswa terhadap peta jalan  

d. Perbaikan relevansi penelitian dan 
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pengembangan keilmuan 

e. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan 
penelitian 

8 PkM Peningkatan kualitas dan kuantitas 
PkM dosen dan mahasiswa 

 

a. Memiliki Peta Jalan PkM yang memayungi 

tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta 

pengembangan keilmuan program studi  

b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM 

sesuai dengan peta jalan PkM  

c. Evaluasi kesesuaian Pengabdian Kepada 

Masyarakat dosen dan mahasiswa terhadap 

peta jalan  

d. perbaikan relevansi PkM dan pengembangan 

keilmuan  

e. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM 

9 Luaran dan Capain Tri 
Dharma 

Meningkatkan kualitas pelaksanaan 
Tridharma Perguruan Tinggi serta 
meningkatkan kualitas mutu lulusan 

 

 

 

 

 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

Upaya yang dilakukan program studi dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan lebih memaksimalkan  lab terpadu, 

lab CBT, dan lab Bahasa.  

b. Meningkatkan kualitas kegiatan 

kemahasiswaan Agar kegiatan 

kemahasiswaan dapat dilaksanakan lebih baik 
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dan mampu meningkatkan kualitas 

mahasiswa, maka diperlukan adanya upaya 

yang sinergis dalam pengembangan kegiatan 

kemahasiswaan.  

c. Meningkatkan Relevansi, Produktivitas dan 

Daya Saing Hasil Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat.  

d. Meningkatkan kemampuan bahasa asing bagi 

dosen dan mahasiswa 
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B. Rencana Operasional 

Rencana operasional yang ingin dicapai pada tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah 

berikut: 

 

Tabel 6. Rencana Operasional Fakultas Teknologi dan Informatika – Tahun 2019 – 2023 

 

 
Instrumen 

 
Sasaran 

2023 

 
Rencana 
Strategis  

(2019-2023) 

 
Rencana 

Operasional 

 
Baseline 

Target Capaian 
Strategi 

Pencapaian 
2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

Visi, Misi, 
Tujuan 

Visi, Misi, 
Tujuan dan 
Strategi 
dipahami 
secara luas 
oleh civitas 
akademika, 
alumni, 
stakeholders 
dan 
pengguna 
alumni. 

 

 

 

 

Menjalin komunikasi 
dengan civitas 
akademika, alumni, 
stakeholders dan 
pengguna alumni 
untuk mencapai visi, 
misi, tujuan dan 
strategi Fakultas 
Teknologi dan 
Informatika. 

 

Melakukan 
MoU dan MoA 

Belum 
optimal 

70% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan 
komunikasi dan 
koordinasi 
kepada DUDI 
untuk menjalin 
kerjasama 

• Melakukan 
komunikasi dan 
koordinasi 
kepada UMKM 
untuk menjalin 
kerjasama 

• Melakukan 
komunikasi dan 
koordinasi 
kepada Pemda 
untuk menjalin 
kerjasama 

 

Melakukan 
sosialisasi 
pemahaman 
visi, misi, 
tujuan dan 
sasaran 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan 
koordinasi 
dengan Tim ICT 
dan Tim 
Pengelola 
Web,dan media 
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sosial Fakultas 
dan Prodi 

Meningkatkan sarana 
dan prasarana yang 
mendukung dalam 
mencapai visi, misi, 
tujuan dan strategi 
Fakultas Teknologi 
dan Informatika adalah 
untuk kegiatan 
Tridharma Perguruan 
Tinggi. 
 

Membangun 
gedung 
Fakultas 
Teknologi dan 
Informaika 

Belum 
optimal 

60% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membangun 
gedung fakultas  

• Menyediakan 
sarana, 
prasarana 
penunjang 

• Menyediakan 
kebutuhan 
laboratorium 
 

Peralatan 
laboratorium 
untuk 
praktikum 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
transparansi dan 
akuntabilitas dalam 
membuat anggaran 
yang dialokasikan 
dalam mencapai visi, 
misi, tujuan dan 
strategi Fakultas 
Teknologi dan 
Informatika yang 
tertuang dalam 
Rencana Anggaran 
Belanja (RAB) 
Fakultas Teknologi 
dan Informatika. 
 

Membuat 
rencana 
anggaran dan 
laporan setiap 
program 
kegiatan 

Sudah 
Optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membuat RAB 
Fakultas dalam 
satu tahun 

• Menyusun 
proposal 
anggaran untuk 
setiap kegiatan 

• Melakukan 
pelaporan setelah 
kegiatan selesai 

Tata 
Pamong, 
Tata Kelola 
dan 
Kerjasama 

Pengelolaan 
organisasi 
FTI UAP 
yang sehat, 
tanggap dan 
transparan 

Meningkatkan 
kemampuan Fakultas 
Teknologi dan 
Informatika dalam 
membangun 
manajemen yang 
kredibel, transparan, 

Menerapkan 
prinsip good 
governance 
dalam 
pengelilaan 
manajemen 
fakultas 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan kajian 
seluruh sistem 
tata kelola 
organisasi 
dengan 
melaksanakan 
RTM 
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akuntabel, 
bertanggungjawab dan 
adil dalam rangka 
menciptakan Good 
Governance di 
Fakultas Teknologi 
dan Informatika. 

(RapaTinjauan 
Manajemen) 
setiap akhir 
semester 

Sistem 
pelayanan 
administrasi 
akademik di 
tingkat prodi 
dan fakultas 
telah 
berbasis 
aplikasi yang 
terintegrasi 
 

Membangun aplikasi 
untuk pengelolaan 
pembelajaran 

Membuat LMS 
sendiri 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membuat aplikasi 
untuk 
pengelolaan 
manajemen 
fakultas 

• Mengintegrasikan 
semua aplikasi 

 

Membangun aplikasi 
untuk pengelolaan 
penelitian dan PkM 

Membuat 
aplikasi untuk 
mengelola 
pemantauan 
penelitian dan 
PkM dosen 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Membangun aplikasi 
untuk memonitoring 
kinerja dosen 

Membuat 
aplikasi untuk 
memantau 
kinerja dosen 
setiap saat 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Pengelolaan 
kerjasama di 
tingkat 
nasional dan 
internasional 

Melakukan MoU dan 
MoA dengan instansi 
pendidikan di tingkat 
nasional 

Membuat MoU 
dan MoA 
dengan intansi 
pendidikan di 
tingkat 
nasional 

Belum 
optimal 

70% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

• Menjalin 
kerjasama 
dengan instansi 
pendidikan 
tingkat nasional 

• Melakukan MoU 
dan MoA 

• Melakukan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan 
MoU dan MoA 

Melakukan MoU dan 
MoA dengan instansi 
pendidikan di tingkat 
internasional 

Membuat MoU 
dan MoA 
dengan intansi 
pendidikan di 
tingkat 
Internasional 

Belum 
optimal 

70% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

• Menjalin 
kerjasama 
dengan instansi 
pendidikan 
tingkat 
Internasional 

• Melakukan MoU 
dan MoU 
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• Melakukan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan 
MoU dan MoA 

Melakukan MoU dan 
MoA dengan industri di 
tingkat nasional dan 
internasional 
 

Membuat MoU 
dan MoA 
dengan DUDI 
di tingkat 
nasional dan 
internasional 

Belum 
optimal 

60% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

• Kunjungan 
kepada berbagai 
industri untuk 
melakukan 
Kerjasama 
Kunjungan ke 
BUMN, instansi 
pemerintah/swast
a dan PT dalam 
negeri dan luar 
negeri 

 Menerapkan 
penjaminan 
mutu melalui 
siklus 
PPEPP 

Melakukan audit mutu 
internal 

Menerapkan 
penjaminan 
mutu dengan 
siklus PPEPP 
dan AMI 

Belum 
optimal 

60% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan 
koordinasi dan 
pengontrolan 
terhadap LPMI 

• Melakukan 
pelatihan kepada 
anggota mutu 

Memberikan sertifikasi 
kepada anggota LPMI 

Melakukan 
pelatihan 
kepada 
anggota LPMI 

Belum 
optimal 

60% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

Mahasiswa Jumlah 
mahasiswa 
baru 
meningkat 
setiap 
tahunnya 

UPPS membentuk tim 
promosi untuk 
menetapkan strategi 
penerimaan 
mahasiswa baru setiap 
tahunnya dengan 
sistem promosi 
mahasiswa baru yang 
efektif dan 
meningkatkan layanan 
mahasiswa baru 
berbasis IT 

Membuat 
aplikasi untuk 
PMB secara 
online 

Belum 
optimal 

60% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan 
kordinasi dengan 
Tim ICT 

• Tim ICT membuat 
dan menjalankan 
aplikasi PMB 
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 Membangun 
daya tarik 
program 
studi melalui  
peningkatan 
animo 
pendaftaran 
mahasiswa 
baru. 

Menjalin komunikasi 
yang baik dengan 
sekolah menengah 
dan sekolah kejuruan 
terutama yang ada di  
Pringsewu, 
Tanggamus dan 
Pesawaran. 

Melakukan 
sosialisasi 
yang baik 
dengan 
sekolah 
menengah dan 
sekolah 
kejuruan 
terutama yang 
ada di  
Pringsewu dan  
Tangggamus, 
Pesawaran 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Kunjungan ke 
SMA dan SMK 
sederajat  

• Melakukan 
kerjasama 
dengan SMA dan 
SMK sederajat  

• Melakukan 
pelatitahan dan 
webinar SMA dan 
SMK sederajat  

• Membentuk tim 
promosi di media 
sosial 

 

Melakukan 
berbagai 
kegiatan 
promosi 
seperti  
pelatihan  dan 
webinar ke 
SMA/MA/SMK 

Belum 
optimal 

60% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

Promosi 
melalui 
berbagai 
media social 
(Website,faceb
ook, 
instagram) 

Sudah 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

 Meningkatka
n kualitas 
mutu layanan 
kemahasisw
aan untuk 
membangun 

Meningkatkan prestasi 
akademik dan non 
akademik baik 
nasional maupun 
internasional serta  
kegiatan untuk 
mengasah soft skill 

Meningkatkan 
bimbingan 
bagi 
mahasiswa 
yang akan 
mengikuti 
lomba 

Belum 
optimal 

60% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan 
koordinasi 
dengan WR Tiga 
Bidang 
Kemahasiswaan  
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Soft Skill  
Mahasiswa. 

mahasiswa. Melakukan 
pelatihan 
kepemimpinan 
dan seminar 
untuk 
mahasiswa. 

Belum 
optimal 

60% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

• Memaksimalkan 
semua program 
pengembangan 
soft skill dan UKM 

Mendorong 
mahasiswa 
untuk 
melakukan 
penelitian 
bersama 
dosen 

Belum 
optimal 

70% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatakan minat 
dan bakat mahasiswa 
baik di bidang 
akademik maupun non 
akademik. 

Mendorong 
mahasiswa 
aktif dalam 
kegiatan UKM 
maupun 
Himpunan 
Mahasiswa. 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

Membuat UKM 
dalam bidang 
akademik 
seperti UKM 
Multimedia 
 

Belum 
optimal 

60% 90% Pening
katan 

Pening
katan 
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Mendorong 
mahasiswa 
mengikuti 
UKM dalam 
bidang non 
akademik 
seperti, 
Student 
Development 
Centre 
(SDC),UKM 
Seni Tari,UKM 
Keislaman, 
UKM Bola 
Voli, UKM 
Badminton, 
UKM Tenis 
Meja, UKM 
Futsal, UKM 
Paduan Suara, 
UKM 
Fotografi. 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
Bimbingan konseling, 
karir dan 
kewirausahaan untuk 
mahasiswa 

 

Mengadakan 
seminar dan 
workshop. 

Belum 
optimal 

60% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membentuk 
aisyah carier 

• Melaakukan 
pelatihan dan 
workshop 
bimbingan karir 

• Memberikan 
pelayanan 
kesehatan gratis 

Mengikut 
sertakan 
mahasiswa 
mengikuti 
perlombaan 
kewirausahaa
n 

Belum 
optimal 

60% 80% Pening
katan 

Pening
katan 

Mengadakan 
Kegiatan 
belajar 
bersama untuk 
meningkatkan 
kualitas soft 
skill  
mahasiswa 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 
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Meningkatkan layanan 
kesehatan bagi 
mahasiswa 

Memberikan 
layanan 
kesehatan 
gratis pada 
mahasiswa 
UAP 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Sumber 
Daya 
Manusia 

Peningkatan 
Profil Dosen 

 

Jumlah dosen tetap 
untuk setiap program 
studi paling sedikit 6 
(enam) orang 

Rekrutmen 
dosen yang 
linier dengan 
program studi 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membuka 
rekrutmen dosen 

• Melakukan 
sosialisasi 
rekrutmen dosen 
di media sosial 

Dosen berkualifikasi 
akademik paling 
rendah magister (S2) 
dinyatakan dengan 
ijazah yang relevan 
dengan program studi 

Rekrutmen 
dosen dengan 
memberikan 
syarat minimal 
lulusan S2 

Belum 
optimal 

90% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Memberikan 
syarat pada 
rekrutmen dosen 

• Melakukan 
penyaringan dan 
penilaian yang 
ketat 

Meningkatkan 
kompetensi dosen 
diyantakan dengan 
sertifikasi 
profesi/kompetensi/in
dustri 
 

Memberikan 
serifikasi 
keahliah pada 
dosen 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan 
sertifikasi 
kompetensi 

• Memberikan 
pembiayaan 
sertifikasi 
kompetensi 

Meningktakan 
Jabatan akademik 
bagi dosen 
 

Mendorong 
dosen untuk 
memiliki 
Jabatan 
akademik 

Belum 
optimal 

70% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Mengadakan 
sosialisasi 
tentang jenjang 
jabatan akademik 

• Mewajibkan 
kepada dosen 
untuk memiliki 
JJA 
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Peningkatan 
Kinerja 
Dosen 

Meningkatan 
penelitian dosen yang 
dibiayai oleh Internal 
dan Eksternal 

Mendorong 
dosen 
melakukan 
penelitian dan 
PkM dengan 
sosialisasi 
tentang hibah 
penelitian dan 
PkM 

 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Memberikan 
sosialisasi 
tentang hibah 
penelitian dan 
PkM 

• Melakukan 
pelatihan 
penulisan karya 
ilmiah 

• Memberikan 
pembiayaan 
internal terhadap 
penelitian dan 
PkM 

 

Meningkatkan PkM 
dosen yang dibiayai 
oleh Internal dan 
Eksternal 

Mendorong 
dosen 
melakukan 
penelitian dan 
PkM dengan 
sosialisasi 
tentang hibah 
penelitian dan 
PkM 

 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan Luaran 
penelitian dan PkM 
dosen 

Pelatihan 
penulisan 
karya ilmiah 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Pengembang
an Dosen 

Pelatihan penulisan 
naskah penelitian 
bagi dosen 

Pelatihan 
penulisan 
karya ilmiah 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Pelatihan 
penulisan karya 
ilmiah 

• Menagadakan 
kegiatan seminar 
nasional dan 
internasional 

• Memberikan 
reward pada 
prestasi dosen 

Mendorong seluruh 
dosen untuk aktif 
dalam kegiatan 
seminar nasional dan 
internasional maupun 
dalam kegiatan 
publikasinnya  

Memberikan 
pembiayaan 
terhadap 
kegiatan 
seminar 
nasional dan 
internasional 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 
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Memberikan Reward 
bagi dosen 
berprestasi dalam 
pelaksanaan tri 
dharma perguruan 
tinggi 

Memberikan 
Reward bagi 
dosen 
berprestasi 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Tenaga 
Kependidika
n 

Tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi 
akademik paling 
rendah lulusan 
sarjana (s1) 
dinyatakan dengan 
ijazah sesuai dengan 
kualifikasi tugas 
pokok dan fungsinya 

Melakukan 
rekrutmen 
tenaga 
kependidikan 
sesuai 
kualifikasi S1 
dan bidang 
keahlian 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Pelatihan 
sertifikasi 
keahlian 

• Rekrutmen 
tenaga 
kependidikan 
sesuai kualifikasi 

• Memberikan 
reward pada 
prestasi dosen Tenaga kependidikan 

yang memerlukan 
keahlian khusus 
wajib memiliki 
sertifikat kompetensi 
sesuai dengan 
bidang tugas dan 
keahliannya 

 

Memberikan 
pelatihan dan 
sertifikasi 
keahlian 
kepada tenaga 
kependidikan 

Belum 
optimal 

70% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

Memberikan Reward 
bagi tenaga 
kependidikan 
berprestasi dalam 
pelaksanaan tugas 
pokok dang 
fungsinya 

Memberikan 
Reward bagi 
tenaga 
kependidikan 
yang  
berprestasi 

Belum 
optimal 

70% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Keuangan, 
Sarana, dan 
Prasarana 

Meningkatka
n mutu 
pengelolaan 
keuangan di 
lingkungan 
FTI UAP 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
persentase perolehan 
dana yang bersumber 
dari mahasiswa 
terhadap total 
perolehan dana 

Melakukan 
promosi untuk 
meningkatkan 
animo 
pendaftaran 
mahasiswa 
 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Universitas 
melakukan 
peningkatan 
pemanfaatan 
dan  sewa 
sarpras (sewa 
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perguruan tinggi 
maksimal 40% 

Meningkatkan 
unit bisnis 

Sudah 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

aula, sewa 
kendaraan, 
laboratorium,  

• Gedung, dll). 

• Meningkatkan 
kreatifitas di unit 
bisnis untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
perguruan tinggi. 

• Peningkatan 
kerjasama 
perorangan dan 
Lembaga 

• Meningkatkan 
layanan 
perbankan 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
persentase perolehan 
dana perguruan tinggi  
yang bersumber selain 
dari mahasiswa 
Kementerian/Lembaga 
terhadap total 
perolehan dana 
perguruan tinggi 
minimal 10% 

Meningkatkan 
kerjasama 
dengan 
industri 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Universitas 
melakukan 
peningkatan 
pemanfaatan dan  
sewa sarpras 
(sewa aula, sewa 
kendaraan, 
laboratorium, 
Gedung, dll). 

• Meningkatkan 
kreatifitas di unit 
bisnis untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
perguruan tinggi. 

• Peningkatan 
kerjasama 
perorangan
 dan 
Lembaga 

• Mendorong 
civitas akademik 
untuk 

Meningkatkan 
unit bisnis 

Sudah 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
hibah 
penelitian dan 
PkM 

Belum 
Optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 
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mendapatkan 
peluang 
pengembangan 
keilmuan melalui 
menjadi 
narasumber, 
konsultan, 
mendapatkan 
penelitian dan 
PkM baik dari 
kampus, 
pemerintah, 
maupun swasta 
dan masyarakat; 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
rata-rata dana         
operasional 
pembelajaran/mahasis
wa/tahun minimal 20 
juta. 

Melakukan 
promosi untuk 
meningkatkan 
animo 
pendaftaran 
mahasiswa 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Universitas 
melakukan 
peningkatan 
pemanfaatan dan  
sewa sarpras 
(sewa aula, sewa 
kendaraan, 
laboratorium, 
Gedung, dll). 

• Meningkatkan 
kreatifitas di unit 
bisnis untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
perguruan tinggi. 

• Peningkatan 
kerjasama 
perorangan dan 
Lembaga 

• Meningkatkan 
layanan 
perbankan 

Meningkatkan 
pembiayaan 
SPP 
 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
kerjasama di 
tingkat 
nasional dan 
internasional 

Belum 
optimal 

70% 80% Pening
katan 

Pening
katan 
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UPPS melalui 
Universitas memiliki 
rata-rata dana 
penelitian dosen lebih 
dari Rp. 10.000.000,-
/dosen/tahun. 

Meningkatkan 
penelitian 
dosen dengan 
hibah 
penelitian dan 
PkM 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen 
untuk 
meningkatkan 
kualitas penelitian 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

• Prodi, UPPS dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas penelitian 
dosen untuk 
mendapatkan 
dana hibah 
external 
penelitian 

• Memberikan 
penghargaan 
kepadapeneliti 
berprestasi 

• Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
penelitian dalam 2 
tahun berturut 

Meningkatkan 
kerjasama 
penelitian dan 
PkM dengan 
PT lain 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
rata-rata dana yang 
diperoleh dalam 

Meningkatkan 
hibah 
penelitian dan 
PkM internal 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen  
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rangka pelayanan/PkM 
lebih dari RP. 
5.000.000,-
/dosen/tahun 

Meningkatkan 
kerjasama 
penelitian dan 
PkM dengan 
PT lain 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

untuk 
meningkatkan 
kualitas PkM 
dengan 
melakukan 
pelatihan, 
workshop 

• Prodi, UPPS dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas PKM 
dosen untuk 
mendapatkan 
dana hibah 
external PKM 

• Memberikan 
penghargaan 
kepada PkM yang 
berperestasi 

• Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan PkM 
dalam 2 tahun 
berturut 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
persentase 
penggunaan dana 
penelitian terhadap 
total dana perguruan 
tinggi sebesar minimal 
2,5% 

Mendorong 
dosen untuk 
meningkatkan 
penelitian 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen 
untuk  
meningkatkan 
kualitas penelitian 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

• Prodi, UPPS dan 
Universitas 
meningkatkan 
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kualitas penelitian 
dosen untuk 
mendapatkan 
dana hibah 
external 
penelitian 

• Memberikan 
penghargaan 
kepada peneliti                                                        
berprestasi 

• Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
penellitian dalam 
2 tahun berturut. 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
persentase 
penggunaan dana 
PkM terhadap total 
dana perguruan tinggi 
sebesar minimal 1%. 
 

Mendorong 
dosen untuk 
meningkatkan 
PkM 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen  
untuk 
meningkatkan 
kualitas PkM  
dengan  
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

• Prodi, UPPS dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas PKM 
dosen untuk 
mendapatkan 
dana hibah 
external PKM 

• Memberikan 
penghargaan 
kepada PkM yang 
berperestasi 
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• Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan PkM 
dalam 2 tahun 
berturut 

Meningkatka
n pengadaan 
sarana dan 
prasarana 

UPPS melalui 
Universitas memiliki 
kecukupan sarpras 
terlihat dari 
ketersediaan,kemukta
hiran,dan  relevansi, 
mencakup: fasilitas 
dan peralatan untuk 
pembelajaran, 
penelitian, PkM, dan 
memfasilitasi yang 
berkebutuhan khusus. 

Meningkatkan 
penyediaan 
sara 
prasarana 
penunjang di 
tingkat fakultas 

Sudah 
optimal 

90% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membuat 
anggaran untuk 
tercapainya 
pemenuhan 
standar 

• Dilakukan 
pengecekan 
kelayakan 
fasilitas secara 
berkala. 

• Dilakukan 
pemeliharaan 
dan perbaikan 
secara berkala 
dilakukan setiap 
2 kali dalam 1 
tahun. 

• Dilakukan 
evaluasi 

Melakukan 
perawatan 
sarana 
prasarana 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
sarana 
laboratorium 

Sudah 
optimal 

90% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

UPPS melalui 
Universitas wajib 
memiliki ketersediaan 
Sistem TIK untuk 
mengumpulkan data 
yang akurat, dapat 
dipertanggung 
jawabkan dan dapat 
terjaga 
kerahasiaannya serta 
terbukti efektif 
memenuhi aspek- 
aspek berikut :  

a. Mencakup 

Membangun 
aplikasi yang 
terintegrasi 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Domain yang 
digunakan wajib 
berdomain 
Universitas 
Aisyah Pringsewu 

• Penyediaan dan 
peningkatan 
Bandwidth 
sehingga bisa 
mengcover 
seluruh pengguna 
civitas 
akademika. 



 

41  

layanan 
akademik, , 
keuangan, 
SDM,dan  
sarana 
prasarana;  

b. Mudah diakses 
oleh seluruh unit 
kerja dalam   
lingkup institusi; 

c. Lengkap dan 
mutakhir; 

d. Seluruh jenis 
layanan telah 
terintegrasi dan 
digunakan
 untuk 
pengambilan 
keputusan; dan 

e. Seluruh jenis 
layanan yang
 terintegrasi 
dievaluasi 
secara berkala 
dan hasilnya 
ditindak lanjuti 
 untuk 
penyempurnaan 
sistem informasi. 

 

• Password hanya 
diketahui oleh 
pimpinan/ bagian  
tertentu. 

• Data secara 
online sebelum 
dipublikasikan 
sudah diverifikasi 
oleh tim verifikator 
yang telah 
ditentukan. 

UPPS melalui 
Universitas wajib 

Membuat LMS 
secara mandiri 

Sudah 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Dilakukan 
sosialisasi 



 

42  

memiliki ketersediaan 
Sistem TIK untuk  
mengelola dan 
menyebarkan ilmu 
pengetahuan 
(pembelajaran, 
penelitian  dan Pkm ) 
yang terbukti efektif 
memenuhi aspek -
aspek berikut :  

a. Ketersediaan 
layanan e- 
learning, 
perpustakaan (e-
journal, e-book, 
e- repository, 
dll); 

b. Mudah diakses 
oleh civitas 
akademika; dan 

c. Seluruh jenis 
layanan 
dievaluasi 
secara berkala 
yang hasilnya 
ditindak lanjuti
 untuk 
penyempurnaan 
sistem informasi 

Membangun 
aplikasi 
SIAKAD 

Sudah 
optimal 

90% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

kepada pengguna 
Sistem TIK. 

• Dilakukan 
pelatihan kepada 
pengguna system 
TIK 

• Meningkatkan 
kapasitas server 

Pendidikan 
Peningkatan 
kualitas 
pembelajara
n melalui 
penggunaan 
kurikulum 
berbasis 
KKNI dan 
OBE 
 

Meningkatan kualitas 
pembelajaran dengan 
penggunaan kurikulum 
berbasis KKNI dan 
OBE 
 
 

Mengevaluasi 
pelaksanaan 
kurikulum 
setahun sekali 
 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Melakukan kajian 
kurikulum 
bersama 
pimpinan dan 
mitra kerjasama 
dan pengguna 
lulusan 

Melakukan 
kajian 
kurikulum 

Belum 
Optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 
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Peningkatan 
mutu proses 
belajar 
mengajar  
berbasis IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan kualitas 
pelaksanaan proses 
belajar mengajar 

Melakukan 
pelatihan 
tentang 
metode 
pembelajara 
 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Pelatihan metode 
pembelajaran 

• Pelatihan 
evaluasi 
pembelajaran 

• Membuat LMS 
sendiri 

• Mengintegrasikan 
semua proses 
pembelajaran 
kedalam LMS 

• Meningkatkan 
penyelenggaraan 
MK ahlakul 
kharimah I dan 
MK ahlakul 
kharimah II 

• Mewajibkan 
pembuatan modul 
pembelajaran 
bagi dosen 

Membangun 
LMS untuk 
pembelajaran 
secara daring 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
monitoring dan 
evaluasi proses 
pembelajaran 

Melakukan 
audit mutu 
internal 
 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Membangun 
LMS untuk 
memonitoring 
proses 
pembelajaran 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran 
berdasarkan nilai-nilai 
Akhlaqul Kharimah 

Menyelenggar
akan mata 
kuliah ahlakul 
kharimah I dan 
Ahlakul 
Kharimah II 

Sudah 
optimal 

100% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
integrasi kegiatan 
penelitian dan PkM 
dalam pembelajaran 

Meningkatkan 
penelitian dan 
PkM 
 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

 

Pening
katan 

 

Membuat 
modul 
pembelajaran 
yang 
terintegrasi 
penelitian dan 
PkM 
 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

 

Pening
katan 
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Peningkatan 
mutu lulusan 

Meningkatkan skil 
bahasa asing bagi 
dosen dan mahasiswa 

Membangun 
laboratorium 
EPT (English 
Proficiency 
Test) 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

 

Pening
katan 

 

• Membangun 
laboratorium EPT 

• Mewajibkan 
mahasiswa dan 
dosen lulus tes 
EPT 

• Mewajibkan 
mahasiswa lulus 
serifikasi keahlian 

Meningkatkan 
kompetensi 
mahasiswa melalui uji 
sertifikasi kompetensi 

Memberikan 
uji sertifikasi 
keahlian 
kepada 
mahasiswa 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

 

Pening
katan 

 

Penelitian 
 
 

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
penelitian 
dosen dan 
mahasiswa 

Memiliki Peta Jalan 
Penelitian yang 
memayungi tema 
penelitian dosen dan 
mahasiswa serta 
pengembangan 
keilmuan program 
studi  

Menyusun 
Roadmap 
Penelitian dan 
pengabmas 
Fakultas 
 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membuat peta 
jalan penelitian 

• Membuat modul 
yang terintegrasi 
dengan penelitian  

• Penelitian dosen 
sesuai dengan 
peta jalan 
penelitian 

• Mengadakan 
workshop hibah 
penelitian  

• Memberikan 
hibah penelitian 
kepada dosen 

Menyusun 
Pembelajaran 
Terintegrasi 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Aisyah 
Pringsewu 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Dosen dan mahasiswa 
melaksanakan 
penelitian sesuai 
dengan peta jalan 
penelitian  

LPPM 
mengadakan 
pelatihan/work
shop tentang 
kegiatan 
penelitian 
untuk para 
peneliti dan 
mahasiswa 
 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 



 

45  

LPPM 
mengadakan 
dan 
memberikan 
hibah 
penelitian 
secara 
kompetitif 
kepada para 
peneliti dan 
mahasiswa. 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Evaluasi kesesuaian 
penelitian dosen dan 
mahasiswa terhadap 
peta jalan  

LPPM 
mengadakan 
pelatihan/work
shop tentang 
kegiatan 
penelitian 
untuk para 
peneliti dan 
mahasiswa 
 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

LPPM 
merekrut dan 
melibatkan tim 
pakar/reviewer 
dalam 
melakukan 
penilaian 
kegiatan 
penelitian, 
mulai dari 
seleksi 
proposal, 
seminar 
proposal, dan 
seminar hasil 
penelitian. 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Perbaikan relevansi 
penelitian dan 
pengembangan 

Menyusun 
Roadmap 
Penelitian dan 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 
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keilmuan pengabmas 
Fakultas yang 
disesuaikan 
dengan 
keilmuan dari 
masing-
masing 
program studi 
 

Keterlibatan 
mahasiswa pada 
kegiatan penelitian 

Mendorong 
mahasiswa 
untuk 
melakukan 
penelitian 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

PKM Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
PkM dosen 
dan 
mahasiswa 

Memiliki Peta Jalan 
PkM yang memayungi 
tema pengabdian 
dosen dan mahasiswa 
serta pengembangan 
keilmuan program 
studi  

Menyusun 
Roadmap 
Penelitian dan 
pengabmas 
Fakultas 
 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

• Membuat peta 
jalan penelitian 

• Membuat modul 
yang terintegrasi 
dengan PkM 

• PkM dosen 
sesuai dengan 
peta jalan 
penelitian 

• Mengadakan 
workshop hibah  
PkM 

• Memberikan 
hibah PkM 
kepada dosen 

Menyusun 
Pembelajaran 
Terintegrasi 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Aisyah 
Pringsewu 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Dosen dan mahasiswa 
melaksanakan PkM 
sesuai dengan peta 
jalan PkM  

LPPM 
mengadakan 
pelatihan/work
shop tentang 
kegiatan PkM 
untuk para 
peneliti dan 
mahasiswa 
 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 
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LPPM 
mengadakan 
dan 
memberikan 
hibah PkM 
secara 
kompetitif 
kepada para 
peneliti dan 
mahasiswa. 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Evaluasi kesesuaian 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat dosen dan 
mahasiswa terhadap 
peta jalan  

LPPM 
mengadakan 
pelatihan/work
shop tentang 
kegiatan PkM 
untuk para 
peneliti dan 
mahasiswa 
 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

LPPM 
merekrut dan 
melibatkan tim 
pakar/reviewer 
dalam 
melakukan 
penilaian 
kegiatan PkM, 
mulai dari 
seleksi 
proposal, 
seminar 
proposal, dan 
seminar hasil 
penelitian. 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

perbaikan relevansi 
PkM dan 
pengembangan 
keilmuan  

Menyusun 
Roadmap PkM 
Fakultas yang 
disesuaikan 
dengan 
keilmuan dari 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 
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masing-
masing 
program studi 
 

Keterlibatan 
mahasiswa pada 
kegiatan PkM 

Mendorong 
mahasiswa 
untuk 
melakukan 
PkM 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Luaran Meningkatka
n kualitas 
pelaksanaan 
Tridharma 
Perguruan 
Tinggi serta 
meningkatka
n kualitas 
mutu lulusan 

Memaksimalkan lab 
terpadu, lab CBT, dan 
lab Bahasa.  

Melakukan 
perawatan 
pada semua 
alat-alat 
laboratorium 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Meningkatkan 
sarana prasarana 
laboratorium 

• Melakukan 
perawatan 
peralatan 
laboratorium 

• Memaksimalkan 
pemebelajaran 
praktik 

Meningkatkan 
penggunaan 
laboratorium 
untuk 
meningkatkan 
skill 
mahasiswa 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan kualitas 
kegiatan 
kemahasiswaan Agar 
kegiatan 
kemahasiswaan dapat 
dilaksanakan lebih 
baik dan mampu 
meningkatkan kualitas 
mahasiswa 

Meningkatkan 
beasiswa bagi 
mahasiswa 
 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Memberikan 
beasiswa kepada 
mahasiswa 
berprestasi 
akademik dan 
non akademik 

• Beasiswa kepada 
hafidz Al-Qur’an 

• Beasiswa kepada 
mahasiswa yatim 
piatu 

• Meningkatkan 
fasilitas 
pengembangan 
minat dan bakat 

• Meningkatkan 
kegiatan UKM 

Pengembanga
n minat dan 
bakat untuk 
meningkatkan 
soft skill 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
UKM 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 
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• Mewajibkan 
mahasiswa 
mengikuti UKM 

Meningkatkan 
Relevansi, 
Produktivitas dan 
Daya Saing Hasil 
Penelitian dan 
Pengabdian pada 
Masyarakat. 

Memberikan 
pelatihan 
penulisan 
karya ilmiah 
 
 

Belum 
optimal 

80% 90% Pening
katan 

Pening
katan 

• Pelatihan karya 
ilmiah 

• Memberikan 
pembiayaan 
publikasi karya 
ilmiah 

Meningkatkan 
publikasi karya 
ilmiah yang 
bereputasi 
nasional dan 
internasional 

Belum 
optimal 

80% 95% Pening
katan 

Pening
katan 

Meningkatkan 
kemampuan bahasa 
asing bagi dosen dan 
mahasiswa 

Menerapkan  
EPT (English 
Proficiency 
Test) 

Belum 
optimal 

80% 100% Pening
katan 

Pening
katan 

• Mewajibkan 
dosen dan 
mahasiswa 
mengikuti EPT 
(English 
Proficiency Test) 

• Meningkatkan 
fasilitas 
laboratorium EPT 
(English 
Proficiency Test) 
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BAB V 

PENUTUP 
 
 

Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas Aisyah Pringsewu telah disusun, diharapkan 

semua civitas akademika Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas 

Aisyah Pringsewu berkomitmen melaksanakan rencana tersebut dengan 

maksimal. Melalui Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas 

Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah Pringsewu 2019-2023 ini 

diharapkan dapat memberikan arah gerak Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas Aisyah Pringsewu pada tahun-tahun mendatang.  

Rencana strategis dan Rencana Operasional ini disusun berdasarkan 

Rencana Pengembangan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas 

Aisyah Pringsewu dan disesuaikan dengan kriteria evaluasi BAN PT yang 

terbaru serta estimasi kondisi empat tahun ke depan. 

 

Dokumen Renstra dan Renop ini, dapat menjadi acuan resmi dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatan operasional unit-unit yang berada di 

lingkungan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah 

Pringsewu . Dengan adanya Renstra dan Renop, maka akan 

memudahkan pimpinan fakultas dan program studi dalam menentukan 

arah pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, perlu dilakukan monitoring dan 

evaluasi atas implementasi Renstra dan Renop yang dilakukan setiap 

tahun oleh Unit Penjamin Mutu dan Dekan Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. 

 

Urusan yang berhubungan dengan pihak eksternal misalnya Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Badan Akreditasi Perguruan 

Tinggi (BAN-PT)  dokumen ini dapat dipergunakan untuk melengkapi 

berbagai persyaratan, misalnya antara lain untuk proses pelaporan 

kegiatan akademis dan proses akreditasi program studi. Pemahaman 

civitas akademika Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Aisyah 

Pringsewu terhadap isi dari dokumen rencana strategis dan rencana 

operasional ini merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan 
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implementasinya. Untuk itu usaha yang sungguh - sungguh harus  

dilakukan adalah mensosialisasikan dan menerapkan rencana strategis 

dan rencana operasional di lingkungan Fakultas Teknologi dan 

Informatika. 

 

Empat tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk melaksanakan hal-

hal yang besar. Karena itu Renstra dan Renop Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas  Aisyah Pringsewu  ini, diharapkan dapat menjadi 

salah satu pendorong dalam menciptakan kesejahteraan, kemajuan, 

kenyamanan dalam suasana akademik yang lebih menyenangkan bagi 

civitas akademika di lingkungan Fakultas Teknologi dan Informatika 

Universitas Aisyah Pringsewu. 

 


