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KATA PENGANTAR  

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penyusunan Program Kerja Program Studi Sistem Informasi 

(SI) Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Ubudiyah 

Indonesia (UUI) tahun 2018 – 2019 dapat selesai 

sebagaimana yang diharapkan.  

Selawat dan Salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi 

Besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa 

merasakan nikmat dan lazzatnya ilmu pengetahuan yang 

tiadatara ini. Dalam era informasi ini, tantangan yang dihadapi 

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Ubudiyah Indonesia 

dirasakan perlu adanya langkah strategis agar Program Studi Sistem 

Informasi tetap mampu memberikan sumbangan optimal kepada 

bangsa. Untuk itu perlu dirumuskan langkah-langkah antisipasi 

guna menjawab tantangan tersebut. Pandangan visioner, 

pemikiran kritis, dan semangat perubahan untuk mencapai cita-cita 

perlu sesegera mungkin diterjemahkan dalam Program Kerja 

(PROKER). 

Proker diharapkan dapat merumuskan program yang lebih 

berkesinambungan yang dimiliki Program Studi Sistem Informasi (SI) 

UUI serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

yang unggul sesuai dengan bidangnya. Renstra merupakan 
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sebuah proses dari hasil pemikiran bersama seluruh komponen 

pada Program Studi Sistem Informasi. Berdasarkan Renstra ini 

diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk rencana tindak (action 

plan) dan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan pihak 

Universitas Ubudiyah Indonesia. 

 Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan bekerja keras sehingga 

Renstra ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat dan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. 

 

 

    Banda Aceh, 10 Februari 2018 
    Ka. Prodi Sistem Informasi  
 
  

 
Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Gambaran Umum 

Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) adalah lembaga 

pendidikan tinggi swasta yang terletak dikota Banda Aceh, 

Provinsi Aceh. UUI sebelumnya berbentuk sekolah tinggi yang 

terdiri dari STMIK dan STIKES Ubudiyah, kemudian 

memperoleh status Universitas berdasarkan Ketetapan 

Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 45/E/O/2014 pada 

tanggal 24 Juni  2014.  Setelah menjadi Universitas saat ini UUI 

mengelola 6 Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES), 

Fakultas Keguruan dan Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum (FH), 

Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM), Fakultas Teknik (FT) dan 

Fakultas Ekonomi (FE). Pada lintas fakultas terdiri dari 17 

Program Studi Sarjana (S1), 1 program studi Diploma 3 (D-III 

Kebidanan) dan 1 program studi profesi (D-IV). 

Program studi strata 1 Sistem Informasi merupakan 

salah satu program studi yang berada di lingkungan FIKOM 

Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh. Program studi 

Sistem Informasi telah terakreditasi BAN-PT Tahun 2014. Visi 

dan misi program studi telah dirumuskan dengan merujuk 

kepada visi dan misi Universitas. Dengan demikian, 

diharapkan ada konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan 
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sasaran strategis dengan hasil yang akan dicapai oleh 

Program Studi, dan Universitas. 

Penyusunan program kerja prodi S1 Sistem Informasi 

(SI) bertujuan untuk mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja sesuai dengan Tri Dharma Universitas Ubudiyah secara 

berkelanjutan, antara lain: 1) mewujudkan lulusan S1 Sistem 

Informasi (SI) yang memiliki kompetensi sesuai kompetensi 

profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial, dan 2) 

mewujudkan lulusan S1 SI yang mampu melakukan penelitian 

di bidang pendidikan dengan berpikir kritis, inovatif, terbuka, 

tanggap kemajuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, 

selektif dalam berteknologi, dan seni. 

Dengan program kerja ini, prodi S1 Sistem Informasi  

dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program kerja 

prodi S1 Sistem Informasi (SI) adalah proses pengembangan, 

peningkatan mutu layanan pengajaran kepada dosen dan 

stakeholders, peningkatan penelitian ilmiah, peningkatan 

PBM oleh dosen dan masih banyak yang lain dalam 

pemenuhan standar mutu program studi agar proses 

pelayanan, kerjasama, pengelolaan program kerja yang 

lainnya sesuai dengan prospek yang diharapkan UUI dapat 
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dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga 

stakeholders memperoleh kepuasan yang optimal.  

Dalam usianya yang ke 10 tahun, berbagai 

penghargaan dan prestasi telah diukir di tingkat nasional, 

baik di tingkat institusi, dosen, alumni maupun mahasiswa. 

Prestasi tersebut telah mengangkat nama UUI, sehingga saat 

ini UUI diharapkan dan dinominasikan oleh Kopertis 

Wilayah 13 sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang 

terbaik di Aceh. Guna mewujudkan harapan tersebut, pada 

akhir Desember 2014 segenap civitas akademika UUI secara 

resmi mencanangkan UUI menjadi Cyber University. 

Keberhasilan suatu program studi sangat didukung 

oleh tenaga dosen berkualitas yang dimiliki oleh program 

studi tersebut. Khusus untuk program studi strata 1 Sistem 

Informasi (SI) seluruh mata kuliah di program studi ini akan 

diasuh oleh dosen tetap dan dosen tidak tetap yang 

berkompetensi di bidangnya. Untuk menambah kemampuan 

dan wawasan mahasiswa, selain kuliah regular dibuka juga 

kelas non reguler yang diasuh oleh dosen tetap dan dosen 

tidak tetap, juga diadakan kuliah umum dengan 

menghadirkan pakar dan praktisi di bidangnya, serta bidang 

teknologi dan informatika untuk mendukung proses belajar 

mengajar. 



 

4 
 

Bidang keguruan dan ilmu pendidikan khususnya 

Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat ini dan yang akan 

datang sangat diperlukan di berbagai bidang dunia kerja, baik 

sebagai administrasi, komputerisasi, konselor, pendidik 

maupun peneliti pendidikan yang secara otomatis harus 

mampu memanfaatkan serta menguasai perkembangan 

teknologi komputer, bahasa inggris, dan penunjang disiplin 

ilmu lainnya dalam dunia kerja.  

 

1.2 Dasar Hukum  

 Penyusunan Program Kerja (PROKER) Studi Sistem 

Informasi Universitas Ubudiyah Indonesia dilandaskan pada: 

1. Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 

31 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Rencana Strategis Pendidikan Nasional (Renstra Diknas) 

Tahun 2015-2019; 

6. Renstra Universitas Ubudiyah Indonesia periode tahun 

2015-2025. 

7. Pedoman matriks penilaian akreditasi BAN-PT  
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8. Pedoman indikator penilaian QS Stars   

 

1.3 Visi Program Studi  

“Pada tahun 2025 program studi sistem Informasi 

menjadi pusat studi pengembangan sistem Informasi 

berbasis teknologi informasi dan menghasilkan 

lulusan yang berkompeten serta menguasai keahlian 

analisa, desain, pemograman, animasi, database dan 

mampu mengelola proyek sistem Informasi dengan 

berkarakter disiplin, mandiri dan santun”  

 

1.4 Misi Program Studi  

Dalam pencapaian Visi Program Studi Sistem 

Informasi maka dilakukan beberapa langkah realisasi 

yang dituangkan dalam Misi Program Studi Sistem 

Informasi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana sistem 

Informasi dengan standar mutu kompetensi 

internasional, yang mampu menghasilkan sarjana 

komputer yang mandiri, yang menguasai keahlian 

analisa, desain, pemograman, animasi database 

dan maupun pengelola proyek sistem Informasi, 

berdaya saing, berkarakter lokal dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai 

bentuk pengembangan ilmu komputer teknis 
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maupun non teknis berbasis penelitian, khususnya 

yang berkenaan dengan permasalahan dan potensi 

lokal, dengan memanfaatkan teknologi. 

3. Menyelenggarakan penelitian berbasis teknologi 

informasi dengan menitik beratkan pada keahlian 

analisa, desain, pemograman, animasi, database 

dan pengelolaan proyek sistem Informasi ditingkat 

nasional dan internasional. 

4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pengabdian 

keilmuan komputer terapan masyarakat, 

berazaskan kepedulian sosial dan kemanfaatan 

terhadap kompleksitas tuntutan masalah 

lingkungan di masyarakat.  

5. Menyelenggarakan serta memperluas segala 

bentuk kerjasama dalam berbagai bidang dan 

dengan berbagai pihak terkait, terutama bidang-

bidang vital yang menuntut peran lembaga 

pendidikan keilmuan komputer dalam 

perkembangan ICT dalam lingkup nasional maupun 

internasional dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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1.5 Tujuan  

Tujuan Program Studi Sistem Informasi Universitas Ubudiyah 

Indonesia dipaparkan dengan sangat jelas dan lengkap penguasaan 

ilmu pengetahuan dan Teknologi Sistem Informasi, ketrampilan 

khusus tertentu serta sikap akademik dan profesional lulusan yang 

dihasilkan Program Studi Sistem Informasi Universitas Ubudiyah 

Indonesia telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Sejalan dengan visi dan misinya, maka Program Studi Sistem 

Informasi menetapkan beberapa tujuan yaitu :  

1. Menghasilkan sarjana komputer yang mandiri, yang 

menguasai keahlian analisa, desain, pemograman, 

animasi, database dan maupun pengelola proyek sistem 

Informasi, mampu bersaing ditingkat nasional dan 

internasional, berkarakter lokal dan bermanfaat bagi 

masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local, 

memiliki kepekaan sosial terhadap tuntutan 

perkembangan teknologi dan Informasi, permasalahan 

lingkungan binaan dan masyarakat.  

2. Menghasilkan sarjana komputer yang kompeten, kreatif 

dan inovatif dalam mengembangkan sistem Informasi dan 

terampil memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta dapat menerapkannya secara optimal 

dimasyarakat dan dunia kerja.  
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3. Menghasilkan sarjana komputer yang menguasai dasar 

ilmu pengetahuan keahlian merancang sistem Informasi 

dan ilmu pendukung lainnya, sehingga mampu 

memahami, menganalisa, merumuskan serta 

mengkomunikasikan maslah, proses, hingga hasil 

perancangan dengan baik, yang didasari dengan asaz 

kemanfaatan.  

4. Menghasilkan sarjana komputer yang mampu 

melaksanakan praktek membuat sistem Informasi di 

segala bidang dengan kemampuan memadukan 

pemahaman ilmiah dengan permasalahan praskripsis 

dilapangan, dengan prioritas kualitas lingkungan.  

5. Menghasilkan teknokrat yang berjiwa leadership dan 

entrepreneurship, didasari oleh pemahaman dan 

menjunjung tinggi kode etik, hukum dan norma yang 

berlaku, baik sebagai professional maupun akademisi.  

6. Menyelenggarakan penelitian dan berperan askripsif 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya dibidang sistem Informasi serta 

menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat.  

7. Menciptakan lulusan-lulusan yang siap menghadapi 

perkembangan teknologi dengan terus belajar dan 
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mengembangkan diri secara sungguh-sungguh dan selalu 

optimis serta pantang menyerah. 

 

1.6 Tujuan Program Kerja  

 Program Kerja (PROKER) Sistem Informasi (SI) perlu 

dirumuskan agar sejalan dengan Renstra prodi dan renstra 

universitas sehingga relevan dengan visi dan misi Sistem   

Informasi (SI) dan Universiyas Ubudiyah Indonesia, 

diharapkan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan: 

1. Program kerja lebih terarah dan terkordinasi dengan 

baik 

2. Kinerja staff dan karyawan lebih termonitorng 

3. Meningkatkan kualitas kerja staff, dosen, dan prodi  

4. Pengelola manajemen prodi sistem informasi yang 

lebih akurat 

 

1.7 Arah Kebijakan 

 Kebijakan disusun sebagai pendekatan untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penting 

(to solve the core problem) dan mendesak untuk segera 

dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun sehingga dampak 

yang besar dapat dirasakan terhadap pencapaian sasaran 

strategis Program Studi Sistem Informasi (SI). Adapun arah 

kebijakan yang dilakukan oleh Program Studi Sistem 
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Informasi (SI) Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas 

Ubudiyah Indoensia adalah sebagai berikut: 

a. Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-1: Peningkatan 

kapasitas Program Studi Sistem Informasi (SI) dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan 

Universitas Ubudiyah Indoensia menuju cyber 

University pada 2025 

Upaya Program Studi Sistem Informasi (SI) untuk bisa 

mengemban misi dan perannya untuk mencapai tujuan 

peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, 

maka Program Studi Sistem Informasi (SI) memiliki tugas 

untuk mengadakan pengawasan pada aktivitas program studi 

seperti yang diuraikan di atas, maka peran dan fungsi 

Program Studi Sistem Informasi (SI) sebagai pengelola, 

penetapan, penyusunan prangkat dan pembenahan lulusan 

dalam pemenuhan standar mutu perlu diselaraskan dengan 

visi, misi dan tujuan Universitas Ubudiyah Indonesia yang 

lebih diposisikan sebagai pelaksana, penguat dan 

pemberdaya pengembangan pendidikan sehingga mampu 

menjadi WORLD CLASS UNIVERSITY di tahun 2025. Fungsi 

Program Studi Sistem Informasi (SI) harus berperan 

mengembangkan ilmu pengetauhan dibidang keguruan dan 

ilmu komputer UUI yang berkedudukan langsung dibawah 
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Warek I. Dalam hal ini Program Studi Sistem Informasi (SI) 

harus mampu berfungsi:  

1. Membantu Warek I dalam perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan/pelaksanaan, pemeriksaan, pengawasan, 

penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan, 

penjaminan dan konsultasi dalam meningkatkan SDM 

dosen dan lulusan Program Studi Sistem Informasi (SI) 

Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) sesuai dengan peraturan 

perundangan. 

2. Membantu warek I sepenuhnya dalam hal pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dosen, karyawan dan 

meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana prodi Sistem 

Informasi (SI) untuk mencapai visi, misi dan tujuan prodi 

Sistem Informasi (SI) melahirkan tenaga pendidik yang 

profesional dibidang ilmu komputer di era globalisasi ini. 

3. Memberikan masukan kepada Warek I atas kebijakan 

internal dan eksternal termasuk kebijakan keuangan, 

sumber daya manusia, sarana-prasarana dan aset fisik dan 

non fisik, pengembangan, pengadaan/pembelanjaan 

barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan 

komunikasi dan kebijakan lain atas pengarahan Rektor.  

4. Membantu Warek I dalam kebijakan pengendalian 

akademik menuju pencapaian good governanve, efesiensi 
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dan efektifitas pencapaian tujuan UUI sesuai dengan 

kebijakan Rektor dan menurut peraturan perundangan.  

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, pengembangan, 

sarana prasarana dan asset fisik dan non fisik, 

pengadaan/pembelanjaan barang dan jasa, operasional, 

teknologi informasi dan komunikasi dan obyek lain atas 

pengarahan Rektor. 

6. Turut bertanggung jawab sepenuhnya menjaga stabilitas 

prodi Pendidikan Ilmu Komputer dalam hal keuangan, 

proses PBM, manajemen, dan kode etik prodi Sistem 

Informasi (SI) dalam hal meningkatkan mutu lulusan. 

 

b. Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-2: Peningkatan 

kapasitas Program Studi Sistem Informasi (SI) dalam 

upaya pengelolaan perguruan tinggi berbasis pada 

Good University Government (GUG). 

Agar akses untuk menjalankan Perguruan Tinggi yang 

berkualitas, maka diperlukan strategi ekspansi yang tepat 

dari suatu Universitas. Oleh karena itu, dengan 

ketersediaannya sumberdaya manusia (SDM), sarana dan 

prasarana yang terkoneksi dengan Internet, dan fasilitas 

pustaka yang sangat mendukung terjaminnya mutu 

pendidikan yang berkualitas, maka sebagai Program Studi 

Sistem Informasi (SI) di lingkungan UUI merancang strategi 
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kebijakan untuk pengendalian mutu kinerja dari Program 

Studi. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai 

berikut:  

1. Menetapkan model, sistem penjaminan mutu di prodi 

Sistem Informasi (SI). 

2. Menyiapkan sejumlah prangkat, dokumen dan instrumen 

pengukuran mutu Program Studi di prodi Sistem Informasi 

(SI). 

3. Melaksanakan program Monitoring dan evaluasi 

kurikulum, pada satua pendidikan Program Studi di prodi 

Sistem Informasi (SI). 

4. Memastikan hasil Monitoring dan evaluasi  Program Studi 

SIstem Informasi sebagai langkah dalam melakukan 

perbaikan mutu secara berkelanjutan. 

5. Melakukan  workshop, training, pelatihan kompetensi 

guru, untuk memastikan mutu Program Studi Sistem 

Informasi (SI). 

6. Mengukur kepuasan stakeholder pengguna jasa prodi 

Sistem Informasi (SI) yaitu publik internal dan eksternal. 

7. Melaporkan kepada Warek I Universitas Ubudiyah 

Indonesia dalam hal perkembangan dan perbaikan mutu 

prodi secara berkelanjutan. 
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c. Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-3: Mewujudkan 

Peningkatan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia  

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu 

Universitass Ubudiyah Indonesia, maka Program Studi Sistem 

Informasi (SI) Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) mengambil 

arah kebijakan sebagai berikut:  

1. Memberlakukan model pembelajaran yang bersifat E-

learning berbasis digital multi media dan modern. 

Melalui kolaborasi/kerjasama dengan Sekolah 

terkemuka di Aceh mapun luar Propinsi Aceh yang 

memiliki keunggulan dalam materi dan sumberdaya 

serta menjalankan pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau 

seluruh penjuru nusantara dengan pembelajaran yang 

berkualitas.  

2. Mendorong Program Studi Sistem Informasi (SI) Fakultas 

Ilmu Komputer(FIKOM) mencapai posisi dan peran 

terbaiknya.  

Perkembangan suatu perguruan tinggi dilandasi oleh 

tujuan, fungsi dan lingkungan yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, Universitas Ubudiyah Indonesia perlu 

menyusun Program Studi (PROKER) yang arah 

pengembangannya memperhatikan keragaman yang 

mengarah pada pencapaian keunggulan yang 
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mencerminkan World Class Cyber University. Program 

Studi Sistem Informasi (SI) Fakultas Ilmu Komputer 

(FIKOM) mendorong Universitas untuk sedini mungkin 

melakukan bentuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, 

pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat yang 

dapat di promosikan sebagai pembawa kepentingan 

bangsa di ajang international, serta mampu melakukan 

perubahan dan perkembangan pembangunan daerah.   

3. Pengembangan Sumber Daya dan Menfasilitasi Program 

Akademik pada Program Studi Sistem Informasi (SI) 

Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) 

Dalam rangka mendorong dan menfasilitasi peningkatan 

mutu dan relevansi Universitass, sumber daya dan 

program akademik Program Studi Sistem Informasi (SI) 

Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Ubudiyah 

Indonesia perlu difasilitasi dengan adanya pelayanan 

pendidikan yang bermutu dan relevan. Perluasan akses 

perlu diikuti oleh penambahan sumber daya dan 

penyedia layanan. Oleh karena itu, Program Studi Sistem 

Informasi (SI) Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) selalu 

menindak lanjuti dengan menjalankan audit ineternal 

atau sering dikeman dengan SPI secara konsisten untuk 

mengetahui sumber daya manusia, sumber sarana dan 
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prasarana, sumberdaya keuangan, sumber daya 

informasi dan sumberdaya manajemen.  

4. Mengembangkan Perguruan Tinggi yang Sehat  

Dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi yang 

Sehat maka Program Studi Sistem Informasi (SI) Fakultas 

Ilmu Komputer (FIKOM) dalam melaksanakan Audit 

harus bersikap jujur, obyketif, dan yakin bahwa hasil 

kerjanya amanat/terpercaya dan dapat diandalkan, 

sehingga akan terbangun suasana akademik antar sivitas 

akademika yang efektif dan kondusif.     

  

d. Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-4: 

Menganalisis Kekuatan (Strenghness), Kelemahan 

(Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman 

(Treath) yang dimiliki oleh Badan Jaminan Mutu (BJM) 

dalam upaya mewujudkan World Class Cyber 

University. 

    Dalam rangka tujuan tersebut, maka Program Studi 

Sistem Informasi (SI) mengambil arah kebijakan sebagai 

berikut:  

1. Memperkuat SDM tenaga pengajar (Dosen) Program Studi 

Sistem Informasi (SI) Universitas Ubudiyah Indonesia  

      SDM yang dijalankan di UUI melalui Program Studi Sistem 

Informasi (SI) dengan dukungan Warek I dan Badan 
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Penaminan Mutu (BJM) UUI melakukan perbaikan 

akreditasi Program Studi dan Intitusi yang baik dan 

terintegrasi. Program Studi Sistem Informasi (SI) 

memastikan bahwa Standar nasional pendidikan tinggi 

yang dikembangkan selaras dengan kualifikasi nasional 

(KKNI) yang menjadi acuan dalam pengembangan layanan 

pendidikan dan dan secara periodic di evaluasi melalui 

sistem audit berkala atau evaluasi yang terpercaya dan 

professional. Untuk menjamin terlaksananya semua 

kegiatan yang telah di tetapkan oleh semua sivitas 

akademika dalam program kerjanya mengalami 

peningkatan kualitas dan relevansi, maka Program Studi 

Sistem Informasi (SI) harus berpijak pada peraturan Rektor 

dan Buku Pedoman Sistem Pengawasan Internal.   

2. Meningkatkan peran masyarakat terutama dunia usaha 

dan pemerintah daerah dalam memperluas akses umpan 

balik dan tindak lanjut.  

      Potensi masyarakat, terutama dunia usaha dan 

pemerintah daerah dalam memperluas akses umpan balik 

dan tindak lanjut terhadap peningkatan mutu Universitas 

memiliki peran penting dan memiliki pengaruh yang 

sangat besar. Program Studi Sistem Informasi (SI) 

Universitas Ubudiyah Indonesia memfasilitasi dan 

mendorong partisipasi dunia usaha dan pemerintah 
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daerah dalam akses baik melalui partisipasi langsung 

menjadi tim audit eksternal ataupun saran dan informasi 

yang di kirimkan melalui website Prodi langsung. Melalui 

kegiatan tersebut mutu lulusan dari Universitas Ubudiyah 

Indonesia dijamin bisa diserap oleh dunia usaha sesuai 

kualifikasi ilmu dan potensi yang dimiliki. 

3. Membangun mutu dan kapasitas Universitas Ubudiyah 

Indonesia melalui pembinaan dan kemitraan.  

Melihat keberagaman kematangan dan perkembangan 

Universitas Ubudiyah Indonesia yang telah memperoleh 

berbagai MoU kerjasama dengan Universitas-universitas 

terkemuka di Asia maupun Eropa, maka Program Studi 

Sistem Informasi (SI) UUI memiliki tanggung jawab dalam 

memberikan pembinaan terhadap beberapa aspek mutu 

dari hasil audit yang dirasakan masih lemah. Dalam hal 

kemitraan, maka Program Studi Sistem Informasi (SI) 

berupaya meningkatkan kemajuan kerjasama yang baik 

melalui jejaring alumni maupun nasional yang semakit 

kuat untuk menghadapi persaingan global, dengan 

meminta masukan atau kegiatan lain mengenai pelatihan 

peningkatan mutu. 
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BAB II 
ANALISIS SWOT 

Perencanaan analisis SWOT adalah suatu kegiatan 

akan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran 

jika sebelumnya dilakukan suatu perencanaan yang matang. 

Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, dimana menyusun 

perencanaan sebagai langkah awal akan cukup 

diperhitungkan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai 

(Sanjaya, 2009). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi 

sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan 

menurut kontribusinya masing-masing. 

Suatu hal yang harus diingat bahwa analisis SWOT 

adalah semata-mata sebuah alat analisa yang ditujukan 

untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau 

yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan alat 

analisa ajaib yang mampu memberikan solusi yang tepat bagi 

masalah-masalah yang dihadapi prodi khususnya (organisasi). 

Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk 

mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang 

mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan event 

kita. Analisa SWOT bertujuan untuk menemukan aspek-aspek 

penting dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunity), dan ancaman (threat) pada suatu 

organisasi/lembaga sehingga mampu memaksimalkan 
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kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman 

dan membangun peluang.    

Adapun Analisis SWOT tentang isu strategis prodi S1 Sistem 

Informasi, sebagai berikut: 

2.1  Analisis Kekuatan (Strength) 

Analisis Kekuatan (Strength) dari prodi S1 Sistem 

Informasi (SI), meliputi : 

a. Terdapat kesesuaian antara visi, misi, sasaran dan 

tujuan program studi dengan tujuan Universitas 

Ubudiyah Indonesia. 

b. Komitmen yang sangat kuat dari segenap sivitas 

akademika dalam melaksanakan aktivitasnya untuk 

mencapai tujuan. 

c. Sistem seleksi  input, kuikulum, proses 

pembelajaran, dan sistem evaluasi sudah baik 

d. Kurikulum telah disusun sesuai dengan visi, misi, 

sasaran dan tujuan program studi,  dengan 

memperhatikan kebutuhan berbagai stakeholders. 

e. Jumlah dan kualitas dosen tetap sudah sangat 

memadai 

f. Sarana dan prasarana yang dimiliki relatif baru, 

dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang 

memadai, menimbulkan suasana belajar yang 

kondusif, dan memperlancar proses pembelajaran, 
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serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

g. Program studi didukung oleh struktur organisasi 

berdasarkan fungsi, dengan pembagian tugas yang 

jelas, sekaligus didukung oleh personil yang 

kompeten di bidangnya. 

h. Komitmen ketua program studi terhadap 

pengembangan program studi sangat tinggi 

i. Komitmen Pimpinan Universitas/Yayasan dalam 

pengembangan diri dan pemberian kesejahteraan 

yang memadai kepada dosen, menunjang 

terselenggaranya proses belajar mengajar yang 

sangat baik 

j. Sudah didukung dengan sistem informasi kinerja 

harian (LKH), sehingga dapat meningkatkan kinerja 

staff dan dosen 

k. Rekruitmen dosen atau tenaga pengajar diprodi 

Sistem Informasi disesuaikan dengan analisis 

kebutuhan prodi 

l. Prodi Sistem Informasi (SI) sudah menggunakan 

kurikulum berbasis KKNI   

m. Pembagian tugas yang jelas, sekaligus didukung oleh 

personil yang kompeten di bidangnya  

n. Pengelolaan lembaga sudah dilaksanakan dengan 

tertib, dengan prosedur dan metode kerja yang 
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pasti, di bawah kepemimpinan yang melibatkan 

semua pihak untuk berperan serta memperbaiki dan 

mengembangkan program studi. 

o. Adanya kesesuaian antara strategi dan metode 

mengajar dengan tujuan program studi, didukung 

dengan teknologi informasi dan teknologi 

pengajaran yang sesuai, serta proses penilaian 

kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa yang 

memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki usaha 

belajarnya.  

 

2.2 Analisis Kelemahan (Weakness) 

Analisis Kelemahan (Weakness) dari prodi S1 Sistem 

Informasi (SI), meliputi : 

a. Hasil penelitian dosen tetap yang masih kurang belum 

sepenuhnya memilki kualitas yang baik 

b. Akreditasi prodi Sistem Informasi (SI) masih belum A  

c. Koordinasi pemeliharaan dan keamanan sarana dan 

prasarana masih belum cukup baik. 

d. Belum memiliki dosen tetap yang lulusan S3 

e. Penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa dan para 

dosen terutama bahasa Inggris masih sangat rendah 
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f. Kesibukan dalam kegiatan pembelajaran, membatasi 

kemampuan meneliti serta membatasi kemampuan 

untuk menghadiri kegiatan ilmiah di luar kuliah. 

g. Belum tersedianya SDM yang mencukupi untuk 

pengelolaan program studi GUG (Good University 

Government) 

h. Hasil karya tenaga pendidik seperti jurnal, modul, 

diktat masih rendah. 

i. Waktu yang terbatas dari dosen untuk melakukan 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

j. Jumlah mahasiswa prodi Sistem Informasi (SI) yang 

masih sedikit 

k. Sistem Informasi Manajemen khususnya untuk 

pengendalian mutu, masih perlu dikembangkan agar 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

secara lebih cepat dan akurat. 

l. Berdasarkan hasil sarasehan dengan pemanfaat 

lulusan, hal yang masih perlu ditingkatkan dari para 

lulusan adalah kemampuan bekerjasama, 

kemampuan berbicara, dan kemampuan memimpin. 
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2.3 Analisis Peluang (Opportunity) 

Program Studi Sistem Informasi (SI) memiliki berbagai 

peluang yang sangat menjanjikan baik dalam dunia kerja 

maupun dalam dunia peningkatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Peluang tersebut diantaranya yaitu: 

a. Lulusan Program Studi Sistem Informasi (SI) sangat 

banyak dibutuhkan oleh berbagai lembaga, baik lembaga 

pendidikan berbagi jenjang sebagai sasaran utama 

maupun instansi pemerintah dan swasta lainya sehingga 

jumlah lowongan kerja semakin terbuka.  

b. Banyaknya tawaran beasiswa dan biaya pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas lulusan dari berbagai 

instansi negeri dan swasta 

c. Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lainnya masih 

terbuka luas khusunya dengan pihak-pihak sekolah dan 

pihak-pihak instansi lainnya.  

d. Beberapa pihak praktisi ataupun pakar dengan senang 

hati bersedia membagi pengalamannya dalam praktek 

bisnis.  

e. Adanya beberapa penawaran dari dunia pendidikkan 

ataupun instansi untuk bekerjasama dalam penelitian, 

pelatihan dan konsultasi.  

f. Adanya perhatian yang besar dari institusi berupa 

dukungan pengadaan sumber daya manusia yang 
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dibutuhkan guna memelihara dan mengembangkan 

sistem informasi.  

g. Adanya kesempatan yang besar untuk membentuk 

jaringan secara internasional dengan menggunakan 

fasilitas internet dan multimedia mobile yang ada.  

h. Sangat besarnya peminat yang ingin memasuki program 

studi memungkinkan program studi memperoleh input 

yang lebih baik, dan memiliki kesempatan untuk 

berkembang lebih baik.  

i. Peran aktif dari Direktorat Peneltian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Ubudiyah Indonesia yang 

memungkinkan para dosen terlibat dalam kegiatan 

penelitian dan pengabmas 

j. Laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya di bidang ilmu Komputer sangat pesat 

sehingga mempercepat pencapaian tujuan dari program 

studi. 

 

2.3  Analisis Ancaman (Threat) 

Adapun beberapa hal yang dianggap menjadi ancaman 

bagi program studi Sistem Informasi (SI) serta perlu usaha 

yang memadai untuk meminimalisir ancaman tersebut 

yaitu: 
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a. Semakin banyakya progam studi sejenis yang gencar 

melakukan promosi 

b. Pemerintah Indonesia belum menetapkan kurikulum 

pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan 

masyrakat. 

c. Semakin meningkatnya biaya operasional pendidikan 

d. Semakin sulit mencari tenaga dosen yang sangat 

berkualitas karena tawaran bekerja pada bidang non 

pendidikan memberikan imbalan yang lebih besar 

dibandingkan bekerja pada bidang pendidikan.  

e. Makin banyaknya persaingan untuk memperoleh dana 

hibah, beasiswa dan dana lainnya dari pemerintah  

f. Kemajuan teknologi informasi merupakan inovasi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan maka diperlukan 

selektifitas informasi sesuai kebutuhan dan kualitas 

pendidikan. 

 

2.5 Arah Pengembangan 

Berkaitan dengan kondisi internal lembaga, baik berupa 

kekuatan maupun kelemahan, dikaitkan dengan kondisi 

eksternal lembaga yang berupa peluang dan tantangan, 

Program Studi Sistem Informasi Universitas Ubudiyah 

Indonesia dalam upaya memertahankan eksistensinya dan 

meningkatkan kontribusinya bagi kemajuan dan 
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kesejahteraan bangsa perlu meramu keempat aspek tersebut 

dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. 

Peluang yang cukup lebar terbuka bagi lembaga ini meliputi: 

(i) jumlah lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) yang 

merupakan calon mahasiswa terus mengalami meningkatan; 

(ii) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih 

belum menunjukkan pelambatan bahkan, sebaliknya, makin 

cepat; (iii) kebutuhan tenaga kerja profesional (berbasis ilmu 

pengetahuan) dan berkualitas terus mengalami peningkatan; 

(iv) kesadaran masyarakat akan peran pendidikan mengalami 

peningkatan; (v) ketersediaan dana untuk pengembangan 

lembaga dari beragam sumber cukup melimpah; dan (vi) 

ketersediaan dana untuk pengembangan sumberdaya 

manusia melalui kegiatan penelitian dari beragam sumber 

cukup melimpah. 

Sementara tantangan atau ancaman yang harus dihadapi 

meliputi: (i) daya beli masyarakat masih belum pulih dan 

masih relatif rendah; (ii) tingkat persaingan antar perguruan 

tinggi swasta makin meningkat; (iii) persaingan yang tidak 

seimbang dengan perguruan tinggi negeri; (iv) globalisasi di 

bidang pendidikan yang membuka peluang masuknya 

lembaga pendidikan tinggi asing; dan (v) perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat 
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Dengan kekuatan yang ada, Program Studi sistem Informasi 

Universitas Ubudiyah Indonesia harus mampu menangkap 

peluang yang tersedia sekaligus mengatasi ancaman yang 

ada. Kemampuan dimaksud, antara lain, dalam bentuk 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kualitas akademik yang baik dan memiliki 

daya saing tinggi, baik di tingkat nasional, regional 

maupun internasional yang beriman dan berakhlak 

mulia. Hal ini akan membantu lembaga dalam 

memeroleh calon mahasiswa. 

2. Kemampuan untuk mengembangkan beragam produk 

akademik secara berkelanjutan. Dalam hal ini, 

Program Studi Sistem Informasi Universitas Ubudiyah 

Indonesia sebagai pengelola ilmu harus mampu 

menghasilkan berbagai output keilmuan sesuai 

dengan kebutuhan pemangku kepentingan 

(stakeholders), dalam hal ini masyarakat dari pelbagai 

lapisan atau kalangan. Berkenaan dengan hal 

tersebut, sudah selayaknya paradigma pengelolaan 

UUI harus digeser dari pengelolaan lembaga yang 

berorientasi pada persediaan (supply-driven) ke 

pengelolaan lembaga yang berorientasi pada 

permintaan (demand-driven). 
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3. Kemapuan membangun manajemen perguruan tingi 

yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam 

rangka mengembangkan dan menerapkan konsep 

tatakelola yang baik (good university governance). 

4. Kemampuan untuk membangun budaya kerja yang 

dilandasi oleh kejujuran, kekentalan komitmen, dan 

objektivitas secara terus menerus dalam rangka 

membangun budaya dan iklim akademik yang kokoh 

dan mapan. 

5. Kemampuan dalam memertahankan eksistensi dana 

meningkatkan kontribusi sivitas akademika dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara berkelanjutan. 

6. Kemampuan meningkatkan modal sumberdaya 

manusia secara berkelanjutan melalui beragam 

kegiatan akademik berupa seminar, lokakarya, dan 

lain-lain. 

7. Kemampuan untuk membangun jaringan dengan 

berbagai lembaga baik untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 

maupun untuk kepentingan pencarian sumberdana di 

luar sumberdana internal. 

8. Kemampuan memertahanakn dan mengembangkan 

sistem pengelolan sarana dan prasarana penunjang 
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proses pembelajaran dengan konsep berbagi 

sumberdaya (resource sharing) dalam rangka 

mememertahankan dan bahkan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pemanfataannya. 

Kemampuan dalam memadukan atau mengintegrasikan 

kedelapan kemampuan tersebut merupakan prasyarat lain 

yang juga harus dimiliki oleh Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Ubudiyah Indonesia, karena pada hakikatnya 

kedelapan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan yang 

erat dalam rangka memertahankan eksistensi dan 

meningkatkan kontribusi lembaga bagi kemajuan dan 

kesejahteraan bangsa. 
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BAB III 
PROGRAM KERJA  

Program kerja Program Studi Sistem Informasi (SI) 

2017 - 2018 ini sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 

Universitas Ubudiyah Indonesia 2015 – 2025 guna untuk 

mencapai renstra Universitas Ubudiyah Indonesia.  

Penyusunan PROKER studi Sistem Informasi (SI) 

didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai 

oleh program studi Sistem Informasi (SI), selaras dengan visi 

dan misi Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI).  Penjabaran 

program kerja program studi Sistem Informasi (SI)  mengacu 

kepada Renstra Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) 2015-

2025 dan didasarkan 4 (empat) area strategi yaitu: 

1. Pembelajaran dan Pengembangan / Competency Level 

(Pengembangan SDM, Mutu tenaga pengajar, dll) 

2. Proses Internal / Operational Efficiency (Penguatan 

Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik, dll) 

3. Stakeholder / Customer Service  (Peningkatan 

kepuasan customer, peningkatan mutu pelayanan, dll) 

4. Keuangan / Shareholder Value (Meningkatkan sumber 

pendapatan baru, meminimalisir biaya, peningkatan 

asset. dll) 

PROKER Prodi Sistem Informasi (SI) berisi garis-garis 

besar program yang akan dilaksankan sebagai penjabaran 
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dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan 

keberlanjutan (sustainability) di lingkungan Universitas 

Ubudiyah Indonesia. 

A. Program kerja Rutinitas (Non-Unggulan) prodi Sistem 
Informasi (SI) Tahun 2018:  
Program kerja Rutinitas (Non-Unggulan) Prodi Sistem 
Informasi (SI) UUI pada tahun 2018 adalah sebagai 
berikut: 

1. Promosi terpadu ke SMA/SMK/MAN dan Dayah 
Terpadu seluruh Aceh 

2. Mengusulkan dosen tetap untuk melanjutkan 
pendidikan S3 

3. Promosi melalui media cetak dan elektronik (Iklan di 
Aceh TV) 

4. Promosi melalui website Prodi Sistem Informasi (SI) dan 
grup FB 

5. Melakukan survey saat Wellness mahasiswa untuk 
keperluan perancangan strategi promosi tahun 2017 

6. Melakukan evaluasi dosen, mahasiswa, dan 
perkuliahan 

7. Meningkatkan kedisiplinan dosen : 

 Monitoring kehadiran dosen 

 Kesesuaian perkuliahan dengan RPM dan SAP dosen 
8. Menghubungi dan mempersiapkan calon dosen 

pengampu mata kuliah 
9. Mempersiapkan dan melaksanakan Wellness 
10. Pengembangan kualitas dosen 

 Studi lanjut 

 Pelatihan 

 Kursus 

 Seminar Menyusun dan mengelola GBPP, SAP serta 
SAP berdasarkan kurikulum KKNI 
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11. Meningkatkan hubungan kerjasama dan MOU dengan 
sekolah-sekolah SMA/sederajat di wilayah Aceh Besar, 
Banda Aceh dan luar Provinsi Aceh 

12. Meningkatkan sosialisasi sistem pelayanan perkuliahan 
dan daya dukung layanan lainnya yang berbasis 
teknologi digital multimedia 

13. Melakukan penelitian semester 
14. Update website yang telah ada 
15. Pertemuan ritun dengan dosen 
16. Mengikuti seminar bagaimana cara menerbitkan buku 
17. Mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar ilmiah 
18. Peningkatan softskill mahasiswa 

 Seminar 

 Workshop 

 Pelatihan 
19. Evaluasi secara periodik untuk : 

 Ruang kelas 

 Laboraturium 
20. Melakukan audit internal terkait kualitas pelayanan 

oleh DJM 
21. Magang Mahasiswa : 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

 Kerja Praktek (KP) 
22. Mengundang guest lecture 
23. Pelacakan lulusan (Tracer Study) 
24. Dana Hibah DIKTI 
25. Mou dengan sekolah Akademi 
26. Menyusun  Program Kerja (PROKER) tahun 2018-2019 

 
B. Program kerja Unggulan prodi Sistem Informasi (SI) 

Tahun 2018 (tabel lengkap terlampir) 

Program kerja unggulan Prodi Sistem Informasi (SI) UUI 
pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan mutu dan kualitas dari dosen, prodi, 
management belajar mengajar, bimbingan, dan sarana  



 

34 
 

prasaranan demi menambah citra prodi system 
informasi universitas ubudiyah Indonesia 

2. Melaksanakan seminar nasional (SEMNASTEKNOMASI) 
dengan tema “menatap era system informasi digital” 
dengan melingkupi bidang ilmu system informasi, 
software engineering, mobile application, computer 
network, HCI, dll. 

3. MoU dengan beberapa industry sebagai tempat 
magang (kerja Praktek Mahasiswa) 

4. Melaksanakan Seminar Artificial Intelegencedengan 
tema “mengoptimalkan kecerdasan buatan dalam 
bidang kreatif pada era teknologi informasi” 

5. Workshop membuat game dengan Unity 3D 
6. Mengadakan lomba produk inovasi khusus untuk 

mahasiswa universitas ubudiyah Indonesia. 
7. Workshop penulisan buku untuk dosen di lingkungan 

kampus universitas ubudiyah Indonesia 
8. Memenangkan dana hibah yang rutin diadakan oleh 

kemenristek dikti 
9. Melaksanakan program mobility student untuk 

mahasiswa. Merupakan program studi banding 
mahasiswa ke luar negeri. 

10. Menampilkan hasil karya mahasiswa dan dosen pada 
program-program unggulan UB on TV 

11. Mengusulkan HAKi bagi karya-karya dosen dan 
mahasiswa 

12. Mengundang visiting professor dari luar negeri (dari 
universitas kerjasama) untuk mengadakan kuliah 
umum di kampus universitas ubudiyah Indonesia. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Penyusunan program kerja (PROKER) ini didasarkan 

empat area strategis yaitu: pertama Pembelajaran dan 

Pengembangan / Competency Level, kedua Proses Internal / 

Operational Efficiency, ketiga Stakeholder / Customer Service, 

keempat Keuangan / Shareholder Value  dalam RENSTRA 

Universitas Ubudiyah Indonesia 2015-2025.   

Tantangan Universitas Ubudiyah Indonesia ke 

depan semakin besar sejalan dengan trend beralihnya 

status beberapa perguruan tinggi di Aceh menjadi 

universitas maupun perguruan tinggi negeri, namun UUI 

tetap optimis karena kualitas, mutu dan profesionalitas 

yang menjadi standar eksistensi sebuah lembaga pendidikan 

kedepan, melalui program kerja ini diharapkan semua 

tantangan akan menjadi peluang bagi UUI untuk terus 

berkarya dan berkreasi dalam mencetak generasi penerus 

yang cemerlang sebagai pemimpin masa depan dalam 

berbagai  bidang yang mampu mengangkat martabat 

bangsa Indonesia dimata dunia. 

Disamping itu, peranan prodi S1 Sistem Informasi (SI) UUI dalam 

membangun Universitas Ubudiyah Indonesia cukuplah besar 

dikarenakan prodi ini merupakan salah satu basis organisasi yang 

berada di bawah kepemimpinan dan manajemen UUI yang 
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diharapkan mampu menggerakkan aktivitas kampus semaksimal 

mungkin, dapat berkontribusi langsung terkait pengelolaan 

administrasi kampus, pelaksanaan pengajaran, kode etik proses 

belajar dan mengajar, evaluasi pencapaian nilai hasil belajar 

mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, serta banyak yang 

lainnya. Juga dapat mengupayakan partisipasinya di sektor 

pendidikan secara buttom up terhadap pimpinan puncak organisasi 

UUI dan terhadap stakeholders sebagai hubungan interaksi 

horizontal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok prodi, 

program kerja, aktivitas PBM, dan tanggungjawabnya dalam 

mengemban amanah operasional Universitas dimasa mendatang. 
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LAMPIRAN I : TABEL LAPORAN HASIL KINERJA PROGRAM KERJA 2017 

NO PROGRAM KERJA SASARAN INDIKATOR HASIL 
REALISASI 

1 

Promosi terpadu  
 Promosi ke SMA/MAN/SMK dan 

Dayah terpadu seluruh Aceh 
 Promosi ke Bimbingan Belajar 

yang ada di banda aceh 
 Peomosi ke lembaga/instansi/ 

untuk mahasiswa non reg 
 

Siswa SMA 
(sederajat), 
Masyarakat 

 Tercapainya 95% target SMA, yang 
terdapat dalam list  

 Terisinya siswa non reg yang telah 
ditargetkan 

Promosi berjalan lanjar, Terbaginya dalam 3 (tiga) 
tim kepanitiaan (banda aceh dan aceh besar, 
aceh barat dan aceh selatan, aceh timur dan aceh 
tengah) terisinya mahasiswa regular dan non reg 
di prodi Sistem Informasi.  
Jumlah sekolah yang dikunjungi mencapai 90% 
dari list yang ada 
Jumlah mahasiswa yang terealisasi sebesar 75% 
dari yang ditargetkan. 
 
 

2 

Promosi melalui media  

 Promosi melalui media cetak 
dan elektronik (Youtube, UB 
ONTV) 

 Promosi melalui website dan 
media social  

Siswa dan 
masyarakat 

 Iklan penerimaan siswa ubudiyah telah 
tayang di TV dan ada di media cetak local 

 Website Prodi SI aktif dan seluruh dosen 
ikut men-share iklan promosi melalui 
media sosial 

Iklan Penerimaan mahasiswa terdapat pada 
serambi Indonesia, Radio RRI Aceh, dan tayang 
di UB on TV 
 
Iklan penerimaan juga terdapat pada website 
prodi Sistem Informasi Universitas ubudiyah 
Indonesia. Dan promosi aktif via facebook dan 
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instagram  

3 

Pengusulan Dosen 

 Mengusulkan dosen tetap untuk 
melanjutkan pendidikan S3 

 Mengusukan dosen untuk 
pengajuan NIDN 

 Mengajukan kepangkatan 
dosen 

 Mengajukan sertifikasi dosen 
 

Dosen  

 Minimal 2 dosen tetap diusulkan 
melanjutkan program S3 

 Seluruh dosen Sistem Informasi telah 
memiliki NIDN 

 Seluruh dosen system informasi telah 
mengajukan kepangkatan 

Sepanjang 2017 tidak ada dosen yang 
melanjutkan S3 
 
Seluruh dosen prodi sistem informasi telah 
memiliki NIDN 
 
Dosen yang belum memiliki kepangkatan (jabatan 
fungsional) sisa berjumlah 3 orang dosen dari 7 
orang dosen yang ada di prodi sistem informasi 
 
1 orang dosen pada prodi sistem informasi telah 
lulus sertifikasi dosen 

4 

Perkuliahan 

 Membuat Rencana Perkuliahan 
Mahasiswa (RPM) 

 Membuat kalender kegiatan 
prodi 

 Melakukan evaluasi dosen, 
mahasiswa, dan perkuliahan 

 Menghubungi dan 
mempersiapkan calon dosen 
pengampu mata kuliah 

Dosen 

 Seluruh RPM telah selesai sebelum 
dimulainya perkuliahan 

 Evaluasi dosen dilakukan setiap akhir 
semester 

 Persiapan calon dosen pengampu 
sebelum dimulainya perkuliahan 

 Mengintruksikan kepada dosen untuk 
menyelesaikan modul matakuliah 
(praktikum) 

 

Telah adanya form baru untuk pengajuan RPM 
yang lebih efektif dan mencakup seluruh informasi 
perkuliahan yang direncanakan 
 
Proses evaluasi berjalan lancer dan perkuliahan 
berjalan dengan baik 
 
RPM yang telah dibuat telah diserahkan ke bagian 
akademik 
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 Menintruksikan kepada dosen 
tetap untuk membuat modul dan 
diktat setiap mata kuliah yang 
diampu 
 

5 

Penerimaan mahasiswa baru 

 Mempersiapkan dan 
melaksanakan Wellness 

 

Prodi dan 
dosen 

Orientasi pengenalan kampus untuk 
mahasiswa baru  

Pelaksanaan welnes berjalan dengan baik dan 
diikuti oleh 95% mahasiswa prodi sistem informasi 

6 

Organisasi Kemahasiswaan 

 Membentuk Himpunan 
Mahasiswa Sistem Informasi 

 Membentuk kader 
kepengurusan 
organisasi/komunitas 
  

Mahasiswa 

 Adanya organisasi mahasiswa di bawah 
prodi sehingga mudah untuk memberikan 
instruksi kemahasiswa 

 Mahasiswa terlibat aktif dalam organisasi 
seperti linux, atau android sehingga akan 
menambah skill dari mahasiswa tersebut 

Terbentuknya himpunan system informasi 
(HIMASI) pada bulan desember 2017 

7 

Pelatihan Bahasa untuk dosen dan 
mahasiswa 
 Pelatihan Bahasa inggris untuk 

mahasiswa 

 Pelatihan Bahasa Inggris (toefl 
lanjutan) bagi dosen 

 Pelatihan TOEP bagi dosen  

Mahasiswa 
dan Dosen 

 Mahasiswa memiliki kemampuan 
berbahasa Inggris yang baik (aktif) 

 Peningkatan Skor Toefl bagi dosen 

Kegiatan tidak terlaksanan 
Kendala : keterbatasan sarana dan prasarana. 
Adanya kegiatan lain yang diikuti oleh mahasiswa 
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8 

Mou 

 Menjalin kerjasama antar prodi 
lintas Universitas Se provinsi 
Aceh 

 Menjalin kerjasama dengan 
sekolah-sekolah di seputar kota 
Banda Aceh dan Aceh Besar di 
bidang LAB dan pengajaran 
(Seminar) 

 Menjalin kerjasama dengan 
Industri-industri baik Nasional 
Maupun Internasional 
 

Universitas, 
sekolah, 
instansi 

 Terjalinnya 80% kerjasama antar prodi di 
universitas seluruh aceh 

 Terjalinnya 75% kerjasama dengan 
sekolah yang ada di banda aceh dan aceh 
besar 

 Menjalin kerjasama dengan beberapa 
instansi  

Kegiatan tidak terlaksanan 
Kendala : prodi tidak boleh melakukan Mou 
dengan instansi atau universitas lain. Namun 
terjadinya kerjasama dengan beberapa pihak 
terkait lokasi Kerja praktek mahasiswa 

9 

Karya Tulis dan Kreatifitas  

 Pelatihan Karya Tulis 

 Pelatihan Penulisan Proposal 

 Lomba Karya Tulis Mahasiswa 
 

Mahasiswa 
UUI 

 Mahasiswa mampu untuk memahami cara 
menulis karya ilmiah  

 Mahasiswa lebih mengerti bagaimana 
membuat proposal tugas akhir lebih baik 
 

Kegiatan tidak terealisasi 
Kendala : mahasiswa kurang tertarik mengikuti 
kegiatan ini (setelah disosialisasikan) 

10 

Penulisan Buku 

 Pelatihan Penulisan Buku 

 Dosen Menulis Buku Ajar 
 Dosen Menulis Buku Yang 

berhubungan Dengan Bidang 

Dosen 
 Seluruh Dosen Prodi Sistem Informasi 

Mampu Menulis Buku 

 Dosen Menerbitkan Buku 

Kegiatan tidak terealisasi 
Kendala : tidak menemukan titik terang dengan 
pemateri yang diinginkan, rencana pelaksanaan 
menjadi agenda ditahun 2018 
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Keilmuan 

011 

Technopreneurship 

 Seminar Technopreneurship 
Dengan Tema “Mari Menatap 
StartUP” 

 Lomba Technopreneurship 
“Technopreneurship Ideas 
Generate Contest — 
Ideapreneurship” 
 

Mahasiswa 
UUI 

 Mahasiswa mampu memahami 
bagaimana cara menjadi Entrepreneur 
yang baik di bidang teknologi 

 Seminar terbuka untuk umum 

Kegiatan berjalan dengan baik, dan mahasiswa 
sangat antusias 
Output kegiatan ini juga dirasakan oleh 
mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir, 
semakin banyak produk-produk inovasi dan kreatif 
yang dibuat oleh mahasiswa dalam pelaksanaan 
tugas akhir 

12 

Seminar Developer android 

 Bagaimana cara menjual suatu 
aplikasi android 

 Mahasiswa mengerti 
bagaimana peluang bisnis 
mejadi developer android 
 

Mahasiswa 
UUI 

 Mahasiswa mengerti cara menjual produk 
berbasis aplikasi 

Kegiatan tidak terealisasi 
Kendala : tidak menemukan titik terang dengan 
pemateri yang diinginkan, rencana pelaksanaan 
menjadi agenda ditahun 2018 

13 

Seminar dan workshop Augmented 
Reality 

 Memahami tentang konsep 
teknologi Augmented Reality 
 

Mahasiswa 
UUI 

 Penerapan konsep augmented reality 
pada judul-judul tugas akhir mahasiswa 

Kegiatan tidak terealisasi 
Kendala : tidak menemukan titik terang dengan 
pemateri yang diinginkan, rencana pelaksanaan 
menjadi agenda ditahun 2018 
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14 

Publikasi Penelitian  

 Mengikuti Seminar Nasional 
dan Internasional 

 Jurnal terindeks Scopus 

 Menerbitkan/ terlibat dalam  
Journal of Informatics and 
Computer Science 
 

Dosen dan 
Mahasiswa 
UUI 

 Dosen lebih aktif dalam mengikuti seminar 
nasional maupun internasional dan ikut 
serta melibatkan mahasiswa 

 3 Jurnal Dosen Prodi Sistem Informasi 
Terindeks Scopus 
  

1 Orang dosen pada prodi system informasi 
memiliki publikasi yang terindeks scopus 

15 

Peningkatan Kualitas Penelitian 

 Roadmap Penelitian 

 Kualitas Judul Tugas Akhir 

 Monitoring Bimbingan Tugas 
Akhir 
 

Dosen dan 
Mahasiswa 
UUI 

 Meningkatkan kualitas penelitian 
mahasiswa dan proses bimbingan dengan 
dosen terkait 

 Dosen memenuhi minimal 85% dari 8 kali 
total bimbingan 

 Dosen menetapkan jadwal bimbingan 

Prodi system informasi sangat baik dalam 
pelaksanaan bimbingan dosen. Namun 
kendalanya, mahasiswa system informasi tidak 
harus dibimbing oleh dosen prodinya sendiri. 

16 

Asisten Laboratorium 

 Rekrutmen Asisten 
Laboratorium (mahasiswa 
tingkat akhir UUI) 

 Pelatihan Asisten Laboratorium 

Mahasiswa 
UUI 

 Mahasiswa tingkat akhir mampu menjadi 
assiten lab 

 Mahasiswa dibekali pelatihan untuk 
menjadi assisten 

Mahasiswa sudah memiliki kemampuan yang baik 
untuk menjadi assisten, namun kegiatan ini 
memiliki kendala perihal anggaran dan izin. 

17 

Kuliah Umum 

 Mengundang Visiting Professor 
sebagai guest lecture 

 

Mahasiswa  Menghadirkan praktisi berpengalaman  

Kegiatan ini murnio mendapat bantuan dan 
dukungan penuh dari Rektor Universitas ubudiyah 
Indonesia,  
UUI mendatang kan Prof. Dr. Abdul Hamid Adom 
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dari Unimap Malaysia, untuk meningkatkan 
kualitas layanan dosen terhadapat mahasiswa, 
dan juga mendatangkan Dr. Mustafa dari Malaysia 
untuk meningkatkan publikasi penelitian dosen. 

18 

Monitoring Siswa 

 Sebuah aplikasi yang 
memberikan informasi kepada 
wali siswa secara online 

 Orang tua / wali siswa memiliki 
akses untuk memonitoring 
anaknya 

Mahasiswa/ 
wali siswa 

 Adanya sebuah akses informasi yang 
dapat dibagikan bersama antara Prodi dan 
Wali siswa. 

 Wali siswa ikut memonitoring siswa 

Proses pembuatan aplikasi sudah berjlan, namun 
belum 100% selesai. Hal ini berkaitan dengan 
database server UUi sendiri yang masih banyak 
sekali kendala. Karena UUI tidak memiliki server 
sendiri yang dapat di akses. 

20 

Digitalisasi Belajar 

 E-Learning 
 

Dosen 
 E-learning dosen lebih di tingkatkan 

 Seluruh dosen wajib membuat E-learning 
untuk tiap-tiap matakuliah 

Seluruh dosen UUi telah membuat E-learning. 
Yang juga didukung dengat sangat baik oleh UB 
OnTV. Dosen telah mengisi acara untuk e-
learning dengan matakuliahnya masing-masing. 
Namun kegiatan ini baru berjalan 50%. 

21 

HAKI  
 Tugas akhir mahasiswa berbasis 

produk akan di HAKI kan 

 Dosen membuat suatu produk 
dalam penelitian  

Dosen dan 
Mahasiswa 

 Setiap dosen mengirimkan minimal 4 buah 
produk hasil tugas akhir agar dihaki kan 

 Penelitian dosen di haki kan 

Kegiatan tidak berjalan dengan baik. 
Sebenarnya banyak produk yang dihasilkan dari 
penelitian mahasiswa, namun dari hasil seleksi. 
Sangat sedikit yang layak untuk di HAKI kan. 

22 
Seminar Nasional 

 Prodi Sistem Informasi 
Dosen 

 Dosen fakultas Komputer Ikut serta dalam 
kegiatan SEMNASTEKNOMASI 

Kegiatan tidak berjalan dengan baik. 
tidak mendapatkan titik terang perihal pihak kedua 
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Mengadakan Seminar Nasional 
Teknologi dan Informasi 
(SEMNASTEKNOMASI) 

 Kegiatan dibuka untuk umum yang akan dijadikan kerjasma dalam kegiatan ini. 
Terlebih Universitas Ubudiyah Indonesia sendiri 
telah membuat conference Internasional (ICOSTI) 

23 

Dana Hibah 

 Mandapatkan dana hibah dari 
penelitian (PKM, PDP, dan lain 
sebagainya) 
 

Dosen/Mahasi
swa UUI 

 Seluruh dosen wajib mengikuti program 
hibah penelitian dan pengabdian 

 Setiap dosen melibatkan minimal 3 orang 
mahasiswa dalam kegiatannya 

Dosen pada prodi SI yang memenangkan dana 
hibah sebanyak 3 Orang. Dan memenuhi target 
yang telah direncanakan. 
Seluruh kegiatan melibatkan lebih dari 3 org 
mahasiswa 

24 

Kewajiban Penelitian dan 
pengabmas Dosen 

 Melakukan penelitian semester 

 Mengkatkan kualitas judul 
dosen 

 Melakukan Pengbadian kepada 
Masyarkat kesekolah-kolah dan 
ke daerah-daerah di provinsi 
Aceh 

 

Dosen 
 Penelitian dan pengabmas dosen selesai 

tepat waktu 

Doen pada prodi system informasi telah 
menyelesaikan penelitian dan pengabdian 
masyarakat tepat waktu. 

25 

Audit Dosen 

 Melakukan audit internal terkait 
kualitas pelayanan (dosen dan 
prodi kepada mahasiswa) 

 Kuisioner dosen 

Dosen dan 
Mahasiswa 

 Melakukan penilaian kepada seluruh 
dosen tetap prodi sistem informasi 

 Seluruh mahasiswa memeberikan 
penilaiaan kepada dosen pengampu 
matakuliah 

Audit dosen dilakukan secara berkala, baik dari 
prodi, maupun dari akademik.  
Seluruh dosen menyelesaikan perkuliahan 
dengan baik. 
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26 

Program UB TV 
 Penampilan produk tugas Akhir 

Mahasiswa dalam acara innovator 

 Penampilan IDE kreatif mahasiswa 
dalam acara KREATIF.IT 

Mahasiswa 
dan Dosen 

 Dosen dan mahasiswa aktif serta dalam 
kegiatan-kegiatan UB TV 

Kegiatan tidak berjalan secara maksimal 

27 

Mobility Student / KKN Mahasiswa 

 Melakukan persiapan KKN 
(Luar dan dalam negeri) 

Dosen dan 
mahasiswa 

 Persiapan KKN (luar dan dalam negeri) 
kepada seluruh mahasiswa SI 

Kegiatan tidak berjalan. 
biaya yang terlalu besar masih menjadi kendala 
bagi mahasiswa prodi system informasi 

28 

ALUMNI 

 Pelacakan lulusan (Tracer 
Study) 

 Pertemuan Alumni 

 Kesesuaian kerja dengan 
bidang studi 

Alumni 
 Mendata seluruh lulusan yang ada di prodi 

system informasi 
- 

29 Menyusun PROKER tahun 2018 Prodi 
Persiapan dan pembuatan kerangka untuk 
proker tahun 2018 

- 
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LAMPIRAN II. RINCIAN PROGRAM KERJA UNGGULAN PRODI SISTEM INFORMASI 2018 

PROGRAM KERJA  : Citra Prodi 
RINCIAN PROGRAM : Peningkatan Kualitas program studi 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Peningkatan mutu dan kualitas dari dosen, baik dari segi belajar 
mengajar, bimbingan skripsi, maupun bimbingan PA. 

 Pelayanan terhadap mahasiswa lebih ditingkatkan 

 Adanya forum diskusi antara mahasiswa dan dosen dilingkungan 
prodi system informasi 

 Menciptakan suasana kekeluargaan antara mahasiswa dan dosen 
di lingkungan prodi system informasi 

 Menjalin hubungan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan 
alumni 

 Meningkatkan kepuasan 
mahasiswa terhadap prodi dan 
universitas 

 Meningkatkan etika mahasiswa 
terhadap dosen/prodi 

 

 

 



 

48 
 

PROGRAM KERJA  : SEMINAR NASIONAL 
RINCIAN PROGRAM : SEMNASTEKNOMASI 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Seminar Nasional Teknologi Informasi (SEMNASTEKNOMASI) 

 Tema : “Menatap Era Sistem Informasi Digital” 

 Bidang : Animation, Cluster Computing, Computer Network, Computer 
Vision, Data Center, Game Development, Human Computer Interaction, 
Intelligent System, Mobile Application, Multimedia Application, Software 
Engineering  

 Pemateri : - 

 Seminar nasional untuk 
meningkatkan publikasi prodi dan 
kampus 

 Seluruh dosen fakultas fikum ikut 
serta 
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PROGRAM KERJA  : MOU 
RINCIAN PROGRAM : Melakukan MOU dengan beberapa prodi, sekolah, Instansi, dan Industri 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Menjalin kerjasama dengan Prodi D-III Manajemen Informatika 
AMIKI Banda Aceh 

 Menjalin kerjasama dengan Prodi D-III Teknik informatika 
Politeknik Aceh 

 Menjalin kerjasama dengan Prodi D-III Manajemen Informatika 
Universitas Al-Muslim 

 Menjalin kerjasama dengan Prodi D-III Manajemen Informatika 
Jabal Ghafur, Pidie 

 Terjalinnya 2 kerjasama dengan 
Prodi D3 Manajemen Informatika 
di Aceh 

 Kerjasama yang diharapkan 
berupa : transfer mahasiswa 
lulusan, izin promosi, seminar 
dosen 

 Menjalin kerjasama dengan sekolah Fatih Bilingual School 

 Menjalin kerjasama dengan sekolah Lab School 

 Menjalin kerjasama dengan sekolah SMA 3 Banda Aceh 

 Menjalin kerjasama dengan SMK 5 Telkom Banda Aceh 

 Terjalinnya 4 kerjasama dengan 
sekolah SMA di banda Aceh 

 Kerjasama yang harapkan berupa 
: Izin promosi kampus, seminar 
dosen dan mahasiswa, 
pengabdian dosen 
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 Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota banda aceh 

 Menjalin kerjasama dengan Dinas perhubungan 

 Terjalinnya kerjasama dengan 
beberapa dinas dan BUMN 
dibanda aceh 

 KP Mahasiswa 
 

PROGRAM KERJA  : SEMINAR ARTIFICIAL INTELLEGENCE 
RINCIAN PROGRAM : SEMINAR ARTIFICIAL INTELLEGENCE DI BIDANG REKAYASA TEKNOLOGI 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Seminar dengan Judul “Mengoptimalkan kocerdasan buatan dalam 
bidang kreatif pada era teknologi informasi” 

 Pemateri : - 
 

 Mengenalkan kepada mahasiswa 
lebih dalam tentang konsep 
kecerdasan buatan 
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PROGRAM KERJA  : WORKSHOP MEMBUAT GAME WITH UNITY 3D 
RINCIAN PROGRAM : SEMINAR DAN PELATIHAN MEMBUAT GAME DENGAN UNITY 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
 Seminar dengan Judul “pembuatan game 3D dengan unity” 

 Pemateri : - 
 

 Mengenalkan Konsep membuat 
game untuk mahasiswa 

 

PROGRAM KERJA : LOMBA PRODUK INOVASI 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Membuat kompetisi terhadap hasil karya cipta mahasiswa 
dilingkungan kampus ubudiyah indonesia 

 Kegiatan khusus untuk mahasiswa dilingkungan universitas 
ubudiyah Indonesia 

 Kegiatan ini untuk mengajak 
mahasiswa agar terbiasa 
berkompetisi. Dan juga 
meningkatkan kreatifitas 
mahasiswa dilingkungan 
universitaS ubudiyah Indonesia. 

 



 

52 
 

 

 

 

ROGRAM KERJA : PENULISAN BUKU 
RINCIAN PROGRAM : DOSEN MENULIS BUKU AJAR 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Dosen prodi sistem Informasi wajib mengikuti program pelatihan 
Menulis Buku 

  Nama Dosen :  
  Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
  M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 
  Muttaqin, ST., M.Cs 

  Zuhar Musliyana, S.ST., MT 
  Mahendar Dwipayana, S.ST., MT 
  Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 

 Seluruh Dosen Prodi Sistem Informasi WAJIB membuat buku ajar 
minimal 1 buah buku 

 6 Dosen Prodi sistem informasi 
mampu menulis buku ajar 

 Mahasiswa prodi system informasi 
menerbitkan buku sesuai bidang 
keilmuan 

 6 buah buku terbit pada tahun 
2018 
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PROGRAM KERJA : PENGUSULAN DOSEN 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Mengusulkan dosen tetap untuk melanjutkan pendidikan S3 
  Nama Dosen :  
  Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
  M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 
  Muttaqin, ST., M.Cs 
  Zuhar Musliyana, S.ST., MT 
 Mengajukan kepangkatan dosen 
  Nama Dosen :  
  Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
  M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 
  Mahendar Dwipayana, S.ST., MT 

 4 (Empat) orang dosen pada 
program studi sistem informasi 
terdaftar sebagai calon doktor 

 Seluruh dosen SI telah 
mengajukan kepangkatan 
Assisten Ahli dan Impassing 
dosen 
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PROGRAM KERJA : PUBLIKASI PENELITIAN  

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Dosen rutin membuat penelitian setiap semester (merupakan kewajiban 
dosen membuat penelitian setiap semester) 

 Hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan 

 Melibatkan mahasiswa ketika melakukan penelitian (minimal 2 orang 
mahasiswa) 

 Mengikuti Seminar Nasional dan Internasional 

  Nama Dosen :  
 Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

Jumlah Penelitian  Tema Penelitian 

2 Augmented Reality 

Software Engineering 

  
 Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 

Jumlah Penelitian  Tema Penelitian 

2 Data Mining 

 Dosen Sistem Informasi memiliki total 
12 publikasi 
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Artificial Intellegence 

 Muttaqin, ST., M.Cs 

Jumlah Penelitian  Tema Penelitian 

2 Geographic Information System 

  
 Zuhar Musliyana, S.ST., MT 

Jumlah Penelitian  Tema Penelitian 

2 Networking Computing 

Web Security 

 
M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 

Jumlah Penelitian  Tema Penelitian 

2 Data Minning 

 
Mahendar Dwipayana, S.ST., MT 

Jumlah Penelitian  Tema Penelitian 

2 Security Computing 
 

 Terlibat dalam  Journal of Informatics and Computer Science 

 Bekerjasama dengan pihak DPPM  dalam memberikan informasi terkait 
pulikasi ilmiah 
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PROGRAM KERJA : DANA HIBAH 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 

 Menginfokan kepada seluruh dosen (kerjasama dengan pihak 
DPPM) 

 Mandapatkan dana hibah dari penelitian (PKM, PDP, dan lain 
sebagainya) 

 Seluruh dosen wajib mengikuti 
program hibah penelitian dan 
pengabdin 

 Setiap dosen melibatkan 
minimal 3 orang mahasiswa 
dalam kegiatannya 

 

PROGRAM KERJA : MOBILITY STUDENT 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2017 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng  Mahasiswa melakukan Study banding ke Luar Negeri  

 15 Mahasiswa Ikut serta 
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PROGRAM KERJA : Program UB ONTV 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
 Penampilan produk tugas Akhir Mahasiswa dalam acara innovator 

 Penampilan IDE kreatif mahasiswa dalam acara KREATIF.IT 

 Dosen dan Mahasiswa ikut serta 

 

 

PROGRAM KERJA : HAKI 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2018 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
 Tugas akhir mahasiswa berbasis produk akan di HAKI kan 

 Dosen membuat suatu produk dalam penelitian 

 Dosen dan Mahasiswa ikut serta 

 Mahasiswa bimbingan wajib 
diikutsertakan 
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PROGRAM KERJA : KULIAH UMUM 

PENANGGUNG JAWAB  RINCIAN KERJA TARGET 2017 

Zalfie Ardian., S.Kom., M.Eng 
 Mengundang Visiting Professor sebagai guest lecture 

 

  

 

Menyetujui   
Banda Aceh, 2 Februari 2018 

Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia       Ketua Prodi Sistem Informasi, 
 
 
 
 

 
Marniati, SE., M.Kes         Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
NIDN: 0125058102                  NIK : 1003120312861 
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LAMPIRAN III. RINCIAN TARGET PELAKSANAAN 

TABEL 1 
 TARGET PENELITIAN UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA 

Program Studi Penanggung Jawab Rasio Dosen 
Penelitian 

2017 
Target 

Penelitian 2018 

Keterlibatan 
Mahasiswa 
(Minimal) 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 6 orang 12 12 3 

 
TABEL 2 

 PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA 

Program Studi Nama Dosen 
Penelitian 

2017 
Penelitian 

2018 
Target Topik 2016 

Sistem Informasi 

Zuhar Musliyana, S.ST., MT 2 2 Network and Web Security  

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 2 2 Augmented Reality 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 2 2 Artificial Intellegence 

Muttaqin, S.Kom., M.Cs 2 2 
Geographic Information 
System 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 2 2 Data Minning 

Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T 2 2 Security Computing 

JUMLAH 12 12  
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TABEL 3 
PUBLIKASI PENELITIAN SCOOPUS UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA 

Program 
Studi 

Penanggung Jawab Nama Dosen 
Publikasi 
Scopus 

2017 

Internasional 
Index Scopus 

2018 

Sistem 
Informasi 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

Zuhar Musliyana, S.ST., MT 1 2 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 0 1 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 0 1 

Muttaqin, S.Kom., M.Cs 0 1 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 0 1 

Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T 0 1 

JUMLAH 1 8 
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TABEL 4 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Program 
Studi 

Penanggung 
Jawab 

Nama Dosen Judul/Topik Lokasi Jumlah 

Sistem 
Informasi 

Zalfie Ardian, 
S.Kom., 
M.Eng 

Zuhar Musliyana, S.ST., MT 
Pandataan penduduk desa secara 
komputerisasi 

- 2 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
Penyulingan air laut menjadi air 
layak minum 

Tibang 2 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 
Peningkatan kreatif mahasiswa 
dengan pemanfaatan daur ulang 

- 2 

Muttaqin, S.Kom., M.Cs Internet Positif - 2 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI Big Data - 2 

Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T Keamanan data - 2 

JUMLAH 12 
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TABEL 5 

MATERI E-LEARNING PEMBELAJARAN UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA 

Program 
Studi 

Penanggung Jawab Nama Dosen Mata Kuliah Jumlah 

Sistem 
Informasi 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

Zuhar Musliyana, S.ST., MT 
1. Pemodelan Sistem Informasi 
2. Pemograman web database 

4 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
1. Pengembangan sistem 

Informasi 
2. Aloritma dan struktur data 

4 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 
1. Audit Sistem Informasi 
2. Sistem Basis Data I 

4 

Muttaqin, S.Kom., M.Cs 
1. Kecerdasan Buatan 
2. Pemograman C++ 

4 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., 
MMSI 

1. Pengembangan sistem 
Informasi 

2. Pemograman Visual 
Multimedia 

4 

Mahendar Dwipayana, S.ST., 
M.T 

1. Data Warehose 
2. Jaringan Komputer 

4 

JUMLAH 24 
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TABEL 6 

PERAN DOSEN SEBAGAI PEMATERI SEMINAR/PELATIHAN 

Program 
Studi 

Penanggung Jawab Nama Dosen Topik Pemateri Jumlah 

Sistem 
Informasi 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

Zuhar Musliyana, S.ST., MT Web database, Security 
System 

2 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
Cloud Computing, Android 
Developer, dan Augmented 
Reality 

2 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng Artificial Intellegence 2 

Muttaqin, ST., M.Cs Sistem Informasi Geografis 2 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI Data Mining 2 

Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T 
Security Computing, 
Networking 

2 

JUMLAH 12 
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TABEL 7 
SEMINAR/PELATIHAN UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA 

Program 
Studi 

Penanggung Jawab Seminar/Pelatihan Pemateri Waktu Jumlah 

Sistem 
Informasi 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

1. Karya tulis 
2. Seminar Artificial 

Intelegence 
3. Workshop membuat game 

dengan Unity 

- 

Agustus 2018 

3 Oktober 2018 

Novemver 2018 

 
 

TABEL 8 
PROGRAM KERJA ALUMNI 

Program Studi Penanggung Jawab Program Kerja 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
 Pertemuan Alumni (Reuni) 
 Kegiatan sosial 
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TABEL 9  
TARGET HAKI 2016 

Program Studi Ketua Prodi Jumlah 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 12 

 
 

TABEL 10  
KETERLIBATAN PENELITI ASING (JOINT RESEARCH) 

Program Studi Ketua Prodi Jumlah 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 2 

 
 

TABEL 11 
PERTUKARAN MAHASISWA INTERNASIONAL 

Program Studi Ketua Prodi Jumlah Mahasiswa Sasaran University 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 10 UniMAP 
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TABEL 12  
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK DAN KARIR ALUMNI 

Program Studi Ketua Prodi Nama Dosen Jumlah Mahasiswa 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

Zuhar Musliyana, S.ST., MT 15 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 15 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 15 

Muttaqin, S.Kom., M.Cs 15 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 15 

Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T 15 

TOTAL 90 

 
TABEL 13 

PENERBITAN BUKU AJAR 

Program Studi 
Jumlah Buku 

Nama Dosen Jumlah 
ISBN Non ISBN 

Sistem Informasi 2 4 
Zuhar Musliyana, S.ST., MT 
Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 

6 
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Muttaqin, S.Kom., M.Cs 
M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI 
Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T 

TOTAL  

 
TABEL 14 

BEBAN MENGAJAR DOSEN 

Dosen Pengampu Mata Kuliah SKS Total SKS 

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 4 

15 
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 4 

PEMOGRAMAN BERBASIS MOBILE 4 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 3 

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng 
 

KECERDASAN BUATAN 3 

16 

AUDIT SISTEM INFORMASI 3 

PEMOGRAMAN WEB I 4 

SISTEM BASIS DATA I 3 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 

Zuhar Musliyana, S.ST., M.T PEMOGRAMAN FRAMEWORK 4 15 
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PEMODELAN SISTEM INFORMASI 3 

WEB DATABASE* 4 

PEMOGRAMAN BERBASIS WEB 4 

Muttaqin, S.T.,M.Cs 

KECERDASAN BUATAN 3 

16 

PEMODELAN SISTEM INFORMASI 3 

PEMROGRAMAN C++ 4 

SISTEM BASIS DATA 3 

SISTEM OPERASI KOMPUTER 3 

M.Bayu Wibawa, S.Kom., MMSI PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 3 

14 
SISTEM BASIS DATA 3 

PEMROGRAMAN DATABASE 4 

PEMOGRAMAN VISUAL MULTIMEDIA 4 

Mahendar Dwipayana, S.ST., M.T DATAWAREHOSE / DATA MINING 2 

16 

JARINGAN KOMPUTER 3 

KEAMANAN SISTEM INFORMASI 3 

PEMOGRAMAN WEB I 4 

PEMOGRAMAN WEB I 4 
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TABEL 15  

REVIEWER PENELITIAN 

Program Studi Nama Dosen Reviewer Asal Universitas dan Negara 

Sistem Informasi Ir. Paulus Insap Santoso, M.Sc, PhD Universitas Gadjah Mada 

 
TABEL 16  

PENINGKATAN AKREDITASI PRODI 

Program Studi Ketua Prodi Akreditasi Saat ini  
Target Akreditasi Yang Akan 

Dicapai 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng B A 

 
 

TABEL 17 
PEROLEHAN HIBAH DOSEN PEMULA 2018 

Program Studi Penanggung Jawab 2016 2017 2018 (Target) 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 2 Orang 3 Orang 5 Orang 
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TABEL 18  

PEROLEHAN HIBAH DIKTI BIDANG UKM 2018 

Program Studi Penanggung Jawab 
Jumlah Mahasiswa 
Sistem Informasi 

(Seluruhnya) 

Jumlah Proposal 
(target) 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 138 20 

 
TABEL 19 

PEROLEHAN HIBAH DIKTI BIDANG DESA BINAAN 2018 

Program Studi Penanggung Jawab Jumlah Mahasiswa Jumlah Proposal 

Sistem Informasi Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 138 10 

 
Menyetujui   
Banda Aceh, 10 Februari 2018 

Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia       Ketua Prodi Sistem Informasi, 
 
 
 

 
Marniati, SE., M.Kes         Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
NIDN: 0125058102                  NIK : 1003120312861 
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LAMPIRAN IV. TABEL PROGRAM KERJA TAHUN 2018 

 

PILAR I : Pembelajaran dan Pengembangan / Competency Level (Pengembangan SDM, Mutu tenaga pengajar) 

NO PROGRAM KERJA SASARAN INDIKATOR HASIL 
BULAN Estimasi 

Anggaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Meningkatkan kedisiplinan dosen : 

 Monitoring kehadiran dosen 

 Kesesuaian perkuliahan dengan 
RPM dan SAP dosen 

 Monitoring bimbingan tugas 
akhir dan bimbingan PA 

 Kuisioner mahasiswa 

Dosen 

 Rutin memonitoring 
kehadiran dosen minimal 
setiap 4 kali pertemuan 

 Dosen wajib 
mengumpulkan RPM 
sebelum perkuliahan 
dimulai 

 Dosen wajib melakukan 
bimbingan tugas akhir 
minimal 8 kali pertemuan 
dan bimbingan PA 
sebanyak 2 kali 
persemester (mengisi 
buku yang telah 
disediakan) 

            

- 

2 

Pengembangan kualitas dosen 

 Studi lanjut 

 Pelatihan 

 Kursus 

 Seminar 

Dosen 

 Minimal 3 orang dosen 
akan mengikuti program 
doctoral 

 Mengikuti pelatihan/ 
seminar tentang metode 

            

- 
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belajar mengajar 

3 Pertemuan ritun dengan dosen Prodi, Dosen 

 Prodi dan dosen rutin 
melakukan pertemuan 
membahas tentang 
perkuliahan minimal 1 kali 
sebulan 

            

- 

4 
Peningkatan jumlah publikasi jurnal 
nasional dan internasional 

Dosen 

 Dosen wajib melakukan 
publikasi penelitian baik 
internasional maupun 
nasional 

            

- 

5 
Mengikuti Seminar tentang jurnal dan 
penelitian 

Dosen 

 Mengikuti seminar 
/pelatihan bagaimana 
membuat artikel yang baik 
agar dapat di jurnalkan 

            

- 

6 
Mengikuti seminar bagai mana cara 
menerbitkan buku 

Dosen 
 Minimal ada 2 buku yang 

diterbitkan oleh dosen 
prodi SI 

            
- 

7 Pelatihan kepada Asisten Lab Assisten Lab 

 Asisten lab merupakan 
mahasiswa yang telah 
dibekali untuk menjadi 
asisten yang baik 

            

 

 
 
 
 
 
 



 

73 
 

PILAR II : Proses Internal / Operational Efficiency (Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik) 

NO PROGRAM KERJA SASARAN INDIKATOR HASIL 
BULAN Estimasi 

Anggaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Update website yang telah ada Prodi 
 Update informasi dan 

berita di website secara 
berkala 

            

- 

2 

Sosialisasi kepada semua sivitas 
akademika (dosen, assisten lab, dan 
mahasiswa) tentang peningkatan 
mutu layanan 

Prodi, dosen, 
mahasiswa 

 Bagaimana cara 
meningkatkan mutu 
layanan yang baik 

            
- 
 

3 

Evaluasi secara periodik untuk : 

 Ruang kelas 

 Laboraturium 

Staff Lab 

 Ruang kelas harus sesuai 
dengan kapasitas 
mahasiswa 

 Jumlah computer di lab 
harus sesuai dengan 
jumlah mahasiswa yang 
masuk lab 

            

- 

4 
Update database mahasiswa yang 
terdapat di SIAKAD 

Prodi 

 Penambahan mahasiswa 
disiakad 

 Pemantauaan mahasiswa 
(nilai, khs, krs) di siakad 

            

- 

5 
Penambahan jumlah buku yang ada 
di pustaka 

Prodi, Pustaka 

 Penambahan buku harus 
sesuai dengan bidang 
ilmu dan kurikulum yang 
ada di prodi 

 Penambahan jumlah buku 

            

- 
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dilakukan secara berkala 

6 
Pemberian reward kepada 
mahasiswa yang berprestasi 

Mahasiswa 

 Pemberian apresiasi dan 
reward kepada siswa 
yang berprestasi 

 Memotivasi siswa untuk 
menjadi yang terbaik 

            

- 

 

PILAR III : Stakeholder / Customer Service  (Peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan mutu pelayanan) 

NO PROGRAM KERJA SASARAN INDIKATOR HASIL 
BULAN Estimasi 

Anggaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Penyesuaian kurikulum Prodi, Dosen 

 Revisidan penyesuaian 
kembali kurikulum sesuai 
dengan perkembangan 
teknologi 

            

 

2 Ujian masuk mahasiswa baru 
Mahasiswa 
Baru 

 Seleksi dan penerimaan 
mahasiswa baru 

 Peningkatan jumlah 
mahasiswa baru 
sebanyak 50% 

            

 

3 

Peningkatan softskill mahasiswa 

 Seminar 

 Workshop 

 Pelatihan 

Mahasiswa 

 Mengundang pemateri-
pemateri handal dibidang 
teknologi utnuk 
mengadakan seminar 

 Seminar tentang 
pemanfaatan jaringan 

            

- 
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 Seminar robotik 

4 

Magang Mahasiswa : 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

 Kerja Praktek (KP) 

 

 Menetapkan Lokasi KP 
dan KKN Mahasiswa 

 Mengkoordinir proses 
KKN mahasiswa 

 Penetapan pembimbing 
KP mahasiswa 

            

- 

5 Pelacakan lulusan (Tracer Study)  

 Pelacakan dan 
penelusuran penyebaran 
alumni (lokasi bekerja) 

 Kesesuaian kerja alumni 
dan bidang ilmu 

            

- 

 

PILAR IV : Keuangan / Shareholder Value (Meningkatkan sumber pendapatan baru, meminimalisir biaya, peningkatan asset) 

NO PROGRAM KERJA SASARAN INDIKATOR HASIL 
BULAN Estimasi 

Anggaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Dana Hibah DIKTI 
Dosen 
Mahasiswa 

 Mengikuti seluruh 
program dana hidah 
(penelitian dan 
pengabnas dari dikti) 
seperti PDP 

 Mahasiswa mengikuti 
program PKM 

            

- 

2 Mou dengan sekolah Akademi 
Mahasiswa 
Non Reg 

 Menjalin kerjasama 
dengan instansi akademi 

            
- 



 

76 
 

D3 agar melanjutkan 
perkuliahan di UUI 

TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN - 

 
 
 
Menyetujui   
Banda Aceh, 10 Februari 2018 
Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia      Ketua Prodi Sistem Informasi, 

 
 
 

 
Marniati, SE., M.Kes        Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 
NIDN: 0125058102                NIK : 1003120312861 


