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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWt yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan RENSTRA Program Studi Sistem
Informasi (SI) Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)
tahun 2015 – 2025 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 tiada tara 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 Rencana
Strategis (Renstra).
Renstra 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 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.
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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.
Amiin.......!!.

Banda Aceh, 29 Desember 2014
Ka. Prodi Sistem Informasi

Desita Ria Yusian TB, S.ST., M.T
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Gambaran Umum
Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta

yang terletak di kota 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), 3 program studi Diploma 3 (D-III) 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 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.
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Dengan program kerja ini, prodi S1 Sistem Informasi dapat bekerja secara efektif
dan efisien dalam proses peningkatan kulitas 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 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.
Bidang keguruan dan ilmu pendidikan khususnya Sekolah Mengeah 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.
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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 2010-2014
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Pendidikan Nasional 2005-2025.

1.3

Visi
“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
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.
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2. Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bentuk pengembangan ilmu
komputer teknis 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.

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 lulusan yang mempunya indeks prestasi kumulatif (IPK) > 3,00,
memiliki tingkat kecakapan bahasa Inggris yang mencukupi (TOEFL > 500).

2.

Memahami dan mampu mendifinisikan, menganalisis kebutuhan sistem informasi bisnis
maupun perangkat lunak sistem informasi, sistem informasi manajemen serta merencanakan
proyek pengembangannya dari suatu organisasi atau komunitas secara koheren, detail dan
menyeluruh. Yang tidak terlepas dari strategi organisasi dan berdasarkan kaidah manajemen
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proyek yang berlaku.
3.

Merancang sistem informasi bisnis atau manajemen dengan perangkat lunaknya yang terdiri
dari beragam komponen yang saling terkait antara satu dan lainnya, seperti: infrastruktur
teknologi informasi (perangkat keras dan perangkat lunak), struktur organisasi, proses dan
prosedur, SDM dan budaya, kebijakan dan peraturan dan lain sebagainya.

4.

Memahami dan mampu merencanakan dan memonitor proyek konstruksi teknologi informasi
sebagai komponen utama sistem informasi khususnya sistem informasi bisnis dan sistem
informasi akuntansi.

5.

Mampu mengimplementasikan sistem informasi secara efisien dan efektif didalam suatu
organisasi atau komunitas lain yang mendukung tercapainya visi dan misi dari organisasi.

6.

Mampu mengelola manajemen pemeliharaan sistem informasi (maintenance, supports dan
services) yang telah diimplementasikan dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

1.6

Tujuan Program Kerja
Program Kerja (PROKER) Sistem Informasi (SI) perlu dirumuskan agar sejalan dengan

Resnta prodi dan renstra universitas sehingga relevan dengan visi dan misi Sistem
Informasi (SI) dan Universiyas Ubudiyah Indonesia, diharapkan dapat terwujud sesuia
dengan yang diharapkan :
1. Lulusan mampu menjadi tenaga professional dalam bidang Pendidikan Ilmu
Komputer sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.
2. Lulusan mampu menjadi tenaga profesional dalam pengembangan keilmuan di
bidang ilmu Komputer dan Sistem Informasi .
3. Pengelola manajemen sistem informasi sekolah yang memiliki kemampuan
membuat dan merancang sistem basis data dan informasi sekolah untuk
mendukung terselenggaranya sekolah berbasis manajemen (school based
management) di Indonesia di masa dating.
4. Pengelola perangkat keras dan jaringan komputer yang memiliki kemampuan
memperbaiki komputer, merancang kebutuhan komputer sekolah, merancang dan
mengelola jaringan lokal komputer (internet) sekolah.
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5. Pengelola pembelajaran berbasis komputer yang memiliki kemampuan merancang
dan membuat bahan ajar atau materi pembelajaran berbasis komputer
6. Pengelola pemograman komputer terutama dalam hal teknologi komputer tingkat
tinggi seperti membuat software, WEB, distro dan lain-lain yang dapat diakses oleh
masyaratak luas.
7. Mampu menganalisis kebutuhan informasi organisasi-organisasi tertentu dalam
masyarakat, implikasi dan resiko solusi teknologi ilmu komputer, memecahkan
problem

dengan

beragam

kompleksitas,

berpikir

metodologikal

dalam

pengembangan aplikasi komputer, meningkatkan inovasi dan kreativitas pribadi
serta mitra kerja.
8. Berlatih untuk belajar secara mandiri (self-directed learning), melalui tim (team
learning), dan pembelajaran seumur hidup (life-long learning)
9. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki etika
dan moral, berkepribadian luhur dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap
masyakarat dan bangsa
10. Berjiwa wirausaha yang ditandai dengan kepercayaan diri dan inisiatif yang tinggi;
berorientasi pada tugas, proses dan hasil; berani mengambil resiko; memiliki
perspektif

ke

depan;

kreatif

dan

berinisiatif

untuk

berinovasi

secara

berkesinambungan.

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 Informasi (SI) Fakultas Ilmu
Komputer (FIKOM) Universitas Ubudiyah Indoensia adalah sebagai berikut:
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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 Warek I. Dalam hal ini Program Studi Sistem
Informasi (SI) harus mampu berfungsi:
1. Membantu Warek I dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerrakan/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.
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4. Membantu Warek I dalam kebijakan pengendalian akademik menuju pencapaian good
governanve, efesiensi 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 (PIK) 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 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 Pendidikan Ilmu Komputer
(PIK) sebagai langkah dalam melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan.
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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.

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

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

yang

arah

pengembangannya

memperhatikan keragaman yang mengarah pada pencapaian keunggulan yang
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

9

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 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:
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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 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 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-
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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 kekuatan, meminimalkan
kelemahan, mereduksi ancaman dan membangun peluang.
Adapun Analisis SWOT tentang isu strategis prodi S1 Pendidikan Ilmu Komputer (PIK),
sebagai berikut:
1. Jujur, berakhlak mulia, dan bersungguh-sungguh dalam pengabdian
2. Koordinatif, sistematis dan transparan
3. Pelayanan ikhlas dan menyenangkan
4. Memperhatikan tingkat kesejahteraan dosen
5. Daya kerja multi media secara efektif dan efisien
6. Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu
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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 ketua program studi terhadap pengembangan program studi sangat
tinggi
c. Komitmen Pimpinan Universitas/Yayasan dalam pengembangan diri dan
pemberian

kesejahteraan

yang

memadai

kepada

dosen,

menunjang

terselenggaranya proses belajar mengajar yang sangat baik
d. Sudah didukung dengan sistem informasi kinerja harian (LKH), sehingga dapat
meningkatkan kinerja staff dan dosen
e. Tersedianya Lab : Komputer dan lengkap dengan program software akuntansi yang

up to date
f. Program studi Sistem Informasi (SI) Universitas Ubudiyah Indonesia adalah
program studi yang satu-satunya ada di provinsi Aceh, dan adalah program
studi banyak di minati oleh masyarkat.
g. Recruitmen dosen atau tenaga pengajar diprodi Pendidikan Ilmu Komputer
(PIK) disesuaikan dengan analisis kebutuhan prodi
h. Dosen Program studi Sistem Informasi (SI) berpendidikan Strata.2 (S2)
i. Program Studi diberi keleluasaan dalam merancang kegiatannya di awal tahun
akademik dan dapat mengajukan anggarannya ke Direktorat Keuangan
Perencanaan UUI
j. Sistem seleksi yang menekankan pada kualitas peserta ujian saringan masuk dapat
menghasilkan raw input (calon mahasiswa) yang mempunyai kemampuan
menyelesaikan studi.
k. Image Prodi Sistem Informasi (SI) yang baik terhadap masyarakat dapat menarik
peminat dalam jumlah yang besar.
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l. Telah memiliki jaringan kerjasama yang luas baik ditingkat nasional maupun di
tingkat international
m.Prodi Sistem Informasi (SI) sudah menggunakan kurikulum berbasis KKNI
n. Kurikulum telah disusun sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program studi,
dengan memperhatikan kebutuhan berbagai stakeholders.
o. Universitas Ubudiyah Indonesia telah menghasilkan lulusan dan telah berkerja
diberbagai instansi pemerintah dan suwasta di daerah maupun luar daerah Aceh
p. Sarana dan prasarana yang dimiliki relatif baru, dengan kualitas yang baik dan
kuantitas yang memadai, menimbulkan suasana belajar yang kondusif, dan
memperlancar proses pembelajaran, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi yang konsisten dijalankan setiap semesternya.
q. Pembagian tugas yang jelas, sekaligus didukung oleh personil yang kompeten di
bidangnya
r. Pengelolaan lembaga sudah dilaksanakan dengan tertib, dengan prosedur dan
metoda kerja yang pasti, di bawah kepemimpinan yang melibatkan semua pihak
untuk berperan serta memperbaiki dan mengembangkan program studi.
s. Adanya kesesuaian antara strategi dan metoda 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.
t. Para dosen mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
u. Fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak sudah mencukupi, fasilitas intranet,
internet dan multimedia mobile sudah cukup memadai, dukungan staf yang
berpengalaman dalam bidang akademik, Sistem Informasi Fakultas dan
Universitas sudah terintegrasi.
v. Diterapkannya 7 (tujuh) sertifikat wajib dengan salah satunya menguasai
bahasa asing dan teknologi informasi untuk mempersiapkan skill lulusan
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dalam menghadapi dunia kerja sihingga lulusan program studi Sistem
Informasi (SI) berkompeten dan memiliki daya saing
w. Gaji dosen tetap dan staff UUI sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan
perundangan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Analisis Kelemahan (Weakness)
Analisis Kelemahan (Weakness) dari prodi S1 Sistem Informasi (SI), meliputi :
Adapun yang dianggap menjadi kelemahan dari program studi
Pendidikan Ilmu Komputer diantaranya, yaitu:
a. Kesulitan untuk mengukur seberapa jauh kurikulum yang disusun telah dapat
memenuhi kebutuhan dunia kerja baik di dunia pendidikan maupun dunia industri.
b. Akreditasi prodi Sistem Informasi (SI)masih belum A
c. Penguasaan bahasa asing bagi masaiswa dan para dosen terutama bahasa Inggris
masih sangat rendah
d. Pengajaran dan pembelajaran yang diselanggarakan program studi Sistem
Informasi (SI) masih rendah
e. Keterbatasan SDM dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tinggi
f. Belum tersedianya tenaga pengajar lulusan Doktor.
g. Hasil karya tenaga pendidik seperti jurnal, modul, diktat masih rendah.
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada prodi Sistem Informasi (SI) belum
diemplementasikan dengan baik
i.

Masih mengandalkan penerimaan dana dari mahasiswa dan belum banyak
memanfaatkan dana dari pihak eksternal.

j.

Jumlah mahasiswa prodi Sistem Informasi (SI) yang masih sedikit

k. Jumlah dosen yang spesifik dengan prodi Sistem Informasi (SI) belum sesuia
dengan kebutuhan
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l.

Dalam

mengevaluasi

hasil

pembelajaran,

bobot

penilaian

masih

lebih

menekankan pada hasil tugas, UTS dan UAS, dan masih kurang menekankan
pentingnya proses.
m. Sistem Informasi Manajemen khususnya untuk pengendalian mutu, masih perlu
dikembangkan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara lebih
cepat dan akurat.

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 suwasta lainya sehingga jumlah lowongan kerja semakin
terbuka.

b.

Banyaknya kesempatan bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk
menambah anggaran biaya operasional proses pendidikan serta dapat meningkatkan
kualitas SDM Program Studi

c.

Kebutuhan tenaga kerja professional komputer (berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi) masih sangat besar.

d.

Banyaknya tawaran biasiswa dan biaya pendidikan untuk meningkatkan kualitas
lulusan dari berbagai instansi negeri dan suawasta

e.

Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lainnya masih terbuka luas khusunya
dengan pihak-pihak sekolah dan pihak-pihak instansi lainnya.

f.

Beberapa pihak praktisi ataupun pakar dengan senang hati bersedia membagi
pengalamannya dalam praktek bisnis.

g.

Adanya beberapa penawaran dari dunia pendidikkan ataupun instansi untuk
bekerjasama dalam penelitian, pelatihan dan konsultasi.
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h.

Adanya perhatian yang besar dari institusi berupa dukungan pengadaan sumber daya
manusia yang dibutuhkan guna memelihara dan mengembangkan sistem informasi.

i.

Adanya kesempatan yang besar untuk membentuk jaringan secara internasional
dengan menggunakan fasilitas internet dan multimedia mobile yang ada.

j.

Adanya kesempatan untuk belajar mandiri melalui internet berupa e-learning dan
melalui multimedia mobile berupa e-learning.

k.

Sangat besarnya peminat yang ingin memasuki program studi memungkinkan
program studi memperoleh input yang lebih baik, dan memiliki kesempatan untuk
berkembang lebih baik.

l.

Banyaknya kegiatan yang dikoordinir oleh Lembaga Peneltian dan Lembaga
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ubudiyah Indonesia yang memungkinkan
para dosen terlibat.

m. Laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu
Komputer sangat pesat sehingga mempercepat pencapaian tujuan dari program studi.
n.

Terbukanya lapangan kerja yang cukup banyak bagi lulusan S1 Sistem Informasi (SI),
terutama di departemen pendidikan pemerintah Aceh, dan swasta yang bergerak di
bidang pendidikan, dan masih banyak lainnya untuk memperoleh pekerjaan. Bidang
kerja yang tersedia itu cukup relevan dengan kompetensi lulusan, seperti dalam
bidang tenaga pengajar, tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan, konselor
atau konsultasi minat belajar anak/psikologi anak baik di lembaga swasta maupun di
jajaran dinas pemerintah aceh khususnya, serta sebagai peneliti pendidikan di satuan
pendidikan tingkat dasar khususnya. Namun demikian, dibutuhkan sosialisasi lebih
intensif mengenai keberadaan dan kapabilitas profesional lulusan di prodi S1 Sistem
Informasi (SI).
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2.4 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:
a.

Kepastian pemerintah Indonesia dalam menetapkan kurikulum pendidikan di
Indonesai belum sesuai dengan kebutuhan masyrakat sehingga mempengaruhi dunia
kerja pada lulusan program studi Sistem Informasi (SI)

b.

Pembukaan fakultas/program studi sejenis/serupa di berbagai perguruan tinggi
Negeri dan swasta merupakan ancaman/saingan dalam hal pemerolehan calon
mahasiswa dan kesempatan lulusan untuk memperoleh pekerjaan.

c.

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.

d.

Makin banyaknya persaingan untuk memperoleh dana, karena lembaga pendidikan
lain juga akan menggunakan kesempatan yang ada.

e.

Beberapa perguruan tinggi lain telah menerapkan struktur organisasi yang lebih
fleksibel sehingga dapat lebih cepat dan lebih leluasa dalam bertindak dan
mengembangkan diri.

f.

Kemajuan teknologi informasi merupakan inovasi dalam perkembangan ilmu
pengetahuan maka diperlukan selektifitas informasi sesuai kebutuhan dan kualitas
pendidikan.
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BAB III
PROGRAM KERJA
Program kerja Program Studi Sistem Informasi (SI) 2015 - 2016 ini sepenuhnya
mengacu pada Rencana Strategis Universitas Ubudiyah Indonesia 2015 – 2025 guna untuk
mencapai renstra Universitas Ubudiyah Indonesia. Dalam PROKER UUI dikemukakan
adanya 3 (tiga) isu utama yang menjadi pusat perhatian UUI selama dua tahun ke depan
dalam rangka mewujudkan Rentra Program studi Sistem Informasi (SI) dan persiapan
menuju world class cyber university, yaitu:
1. Standarisasi nasional sistem akademik di lingkungan UUI
2. Penguatan organisasi, dan
3. Peningkatan daya saing nasional.
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 renstra 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 dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan
keberlanjutan (sustainability) di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia.
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3.1 Program kerja prodi Sistem Informasi (SI) Tahun 2015:
Program kerja Prodi S1 Sistem Informasi (SI) UUI pada tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
1. Melakukan promosi keseluruh sekolah Mengengah Atas (SMA) dan Dayah-Dayah
terpadu seluruh Profinsi Aceh
2. Mengusulkan dosen tetap untuk melanjutkan pendidikan S3
3. Melakukan promisi melalui web site prodi Sistem Informasi (SI) dan FB
4. Mengevaluasi promosi di saat Wellness mahasiswa baru setiap tahun
5. Merancang Rencana perkulihan Mahasiswa (RPM) Sistem Informasi (SI)
6. Membuat Kalender Akademik program studi Sistem Informasi (SI)
7. Melakukan evaluasi dosen, mahasiswa, dan perkuliahan program studi Sistem
Informasi (SI)
8. Menghubungi dan mempersiapkan calon dosen pengampu mata kuliah program
studi Sistem Informasi (SI)
9. Mempersiapkan dan melaksanakan Wellness
10. Membentuk kader pengurus organisasi BEM Fikom
11. Mengadakan seminar, pelatihan, prodi Sistem Informasi (SI)
12. Mengadakan pelatihan kemampuan mengoprasikan komputer bagi guru-guru di
sekolah sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar
13. Melakukan penelitian wajib setiap semester semester
14. Membuat dan merancang Modol, diktat mata kuliah per semester dan per tahun
15. Mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar ilmiah
16. Melakukan audit internal terkait kualitas pelayanan
17. Mengundang guest lecture
18. Menyusun dan mengelola kurikulum, serta silabus untuk diakomodir ke dalam SAP
oleh dosen bersangkutan.
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3.2 Program kerja prodi Sistem Informasi (SI) Tahun 2016
Program kerja Prodi Sistem Informasi (SI) UUI pada tahun 2016 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.

Membuat kalender akademik

7.

Melakukan evaluasi dosen, mahasiswa, dan perkuliahan

8.

Menghubungi dan mempersiapkan calon dosen pengampu mata kuliah

9.

Mempersiapkan dan melaksanakan Wellness

10. Membentuk keterlibtan kader kepanitiaan BEM dan kreativitas UKM dari prodi
11. Menyusun dan mengelola GBPP, SAP serta SAP berdasarkan kurikulum KKNI
12. Meningkatkan

hubungan

kerjasama

dan

MOU

dengan

sekolah-sekolah

SMA/sederajat di wilayah Aceh Besar, Banda Aceh dan luar Provinsi Aceh
13. Meningkatkan sosialisasi sistem pelayanan perkuliahan dan daya dukung layanan
lainnya yang berbasis teknologi digital multimedia
14. Seminar guru tentang ICT
15. Seminar guru profesi keguruan
16. Membuat dan merancang Modol, diktat mata kuliah per semester dan per tahun
17. Melakukan penelitian semester
18. Mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar ilmiah
19. Melakukan audit internal terkait kualitas pelayanan oleh DJM
20. Mengundang guest lecture
21. Menyusun Program Kerja (PROKER) tahun 2018
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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 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 1 Tabel Rencana Strategis 10 Tahun
Pembelajaran dan Pengembangan / Competency Level (Pengembangan SDM, Mutu tenaga pengajar)
NO

1
2
3
4

5

6

7

Sasaran Strategis
Memiliki 10 dosen tetap lulusan doctor
(S3) Program studi Sistem Informasi (SI)
ditahun 2025
Memiliki 3 Profesor dibidang Pendidikan
dan Sain ditahun 2025
Peningkatan kualitas SDM dosen dan staff
melalui pelatihan-pelatihan bidang
kompetensi
Merencanakan pengusulan program
pascasarjana Magister dan Doktoral
Meningktkan penelitian yang berorientasi
pada pengembangan ilmu pengetahuan
dan pemecahan masalah di lingkungan
masyarakat
Tersedianya dosen dan staff yang
profesional dan bermutu, regenerasi yang
berkesinambungan, serta system reward
and punishment yang memotivasi kinerja.
Mengikuti konferensi internasional
minimal setahun sekali bagi dosen tetap
untuk pengembangan komtpetensi
penelitian

Indikator Kinerja


2015

201
6

201
7

Mengsulkan setiap tahun minimal 1 orang dosen
tetap melanjutkan doktor (S3)

201
8
1

Tahun Pelaksanaan
201 202
202
9
0
1
1
1
1

202
2
1

202
3
1

202
4
2

 Ada 3 orang profesor tahun 2025, yang sudah
memenuhi syarat untuk menjadi guru besar


2025
2

3
5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

90% Dosen dan staff telah mengikuti pelatihan

 Tahun 2021 sudah melakukan penerimaan
mahasiswa magister dan doktor
 Tema penelitian yang sejalan dengan isu
konseptual (teoritis) dan kontekstual (sosial
kemasyarakatan)

80%

90%

100
%

100
%

100
%



10%

20%

30%

50%

80%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

30

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

30

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12



Tingkat kedisiplinan dosen dan staff meningkat
dari tahun ke tahun
Penerima penghargaan UUI bertambah dan
bergelirian

 Minimal 2 dosen/tahun mengikuti konferensi
internasional

8

Mendapatkan 30 HAKI dibidang
pendidikan pada tahun 2025





9

Aktif mengikuti seminar nasional dan
internasional terkait masalah-masalah
ekonomi global dan pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang pendidikan dan
tekhnologi komputer

 Setiap tahun minimal ada 3 orang dosen yang
mengikuti seminar ilmiah nasional dan
internasional

10

Penambahan doen tetap program studi
Sistem Informasi (SI)

 Setiap tahun penambahan Minimal 2 orang
dosen tetap program studi Pendidikan Ilmu
Komputer

Penerbitan buku
Majalah ilmiah
Proceeding

1

11

Aktif bergabung dalam forum-forum
ilmiah

12

Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi

13

Peningkatan kemampuan berbahasa bagi
mahasiswa dan dosen

NO

1

2

3

4

5

6

 Setiap dosen tetap minimal tergabung dalam
satu forum/organisasi ilmiah
100% Dosen tetap prodi SI mendapatkan sertifikasi
profesi
100% Dosen tetap prodi SI aktif berbahasa inggris
dan 80% mahasiswa prodi SI mampu berbahasa
inggris.

100%
100%
80%

100
%
100
%
90%

100
%
100
%
100
%

100
%
100
%
100
%

100
%
100
%
100
%

100
%
100
%
100
%

100
%
100
%
100
%

Proses Internal / Operational Efficiency (Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik)
Tahun Pelaksanaan
N
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
201
201 201
201 202
202
2015
6
7
8
9
0
1
100 100 100 100
Lulusan Prodi Sistem Informasi (SI) dapat
 Menyusun kurikulum sesuai dengan kompetensi
%
%
%
%
diserap oleh dunia kerja baik di lembaga
yang dibutuhkan di dunia kerja
pendidikan maupun instansi non
 Lulusan diterima bekerja sesuai dengan bidang
pendidikan
kompetensi yang dimiliki
100% 100 100 100 100 100 100
 Adanya audit mutu internal setiap tahun untuk
Terselenggaranya sistem penjaminan
%
%
%
%
%
%
mengukur pelayanan yang hasilnya di
mutu internal setiap tahun untuk
presentasikan kepada seluruh civitas akademika
pengukuran kerja dan pelayanan
UUI
100% 100 100 100 100 100 100
Mendapatkan akreditasi program studi
 Setiap dokumentasi PBM mengacu pada borang
%
%
%
%
%
%
dengan grade “A” BAN PT
akreditasi
100% 100 100 100 100 100 100
 Mempersiapkan SDM dosen dan staff yang
Mendapatkan akreditasi AACSB (The
%
%
%
%
%
%
handal
Association to Advance Collegiate School
 Kurikulum dan sistem perkuliahan yang terukur
of Business)
 Perencanaan strategis dan saranan perkuliahan
100% 100 100 100 100 100 100
 Melakukan sosialisasi kepada stakeholder
Mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008
%
%
%
%
%
%
tentang ISO, dan pembentukan panitia
untuk kualitas pelayanan berstandar
 Persiapan dokumen pedoman mutu, SOP/IK,
internasional
alur kerja, dll
100% 100 100 100 100 100 100
Terlaksananya fungsi dan tugas dari
 Adanya SOP yang jelas untuk setiap bagian
%
%
%
%
%
%
seluruh stakeholder Prodi Sistem
 Adanya evaluasi setiap tahun untuk perbaikan
Informasi (SI) untuk melaksanakan good
yang berkesinambungan (continual
university governance
improvement)

100
%
100
%
100
%

100
%
100
%
100
%

100
%
100
%
100
%

202
2
100
%

202
3
100
%

202
4
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

2

100
%
100
%
100
%

2025

7

8

9

Terselenggaranya sistem manajemen
akademik yang efisien dan efektif serta
penerapan total quality management
(TQM) pada semua unit kegiatan
akademik dan unit pendukung
Terselenggarakan program double degree
dengan universitas kerjasama nasional
dan internasional
Terciptanya citra Prodi Sistem Informasi
(SI) UUI sebagai prodi yang menghasilkan
para teknokrat bidang ilmu
komputer,entrepreneur, pemimpin,
manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator
dan inovator) yang handal, berdaya juang
tinggi, dan berwawasan global.

10

Mendapatkan level “Mandiri” dalam
pengelolaan dana hibah penelitian DIKTI

11

Terjalinnya kerjasama dengan sekolahsekolah di kota Banda Aceh maupun luar
kota Banda Aceh disetiap jenjang
pendidikan sebagai tenaga pendidik
maupun tenaga komputerrisasi, dan
istansi pemerintah lainya yang
memerlukan teganaga komputerrisasi

NO

1
2




Sistem administrasi akademik berbasis online
Tersedianya one stop service



MOU kerjasama prodi dan universitas dengan
universitas 10 nasional dan 5 internasional

 Mengadakan banyak seminar entrepreneurship
dan motivasi wirausaha
 Melakukan pameran produk kreatif dan selling
on the road
 Melakukan kunjungan bisnis dan company trip
 Setiap semester minimal ada 1 dosen yang
meraih hibah dikti
 Kewajiban dosen melakukan minimal 2
penelitian setiap tahun
 Topik penelitian sesuai dengan tema pendanaan
dikti



100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

202
2
100
%

202
3
100
%

202
4
100
%

100
%

100

100

100

100

Setiap tahunnya ada 5 kerjasama/MOU

Stakeholder / Customer Service (Peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan mutu pelayanan)
Tahun Pelaksanaan
N
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
201
201 201
201 202
202
2015
6
7
8
9
0
1
100% 100 100 100 100 100 100
 Tersedianya bahan-bahan perkuliahan yang
Meningkatkan inovasi sistem
%
%
%
%
%
%
dapat di download oleh mahasiswa melalui e
pembelajaran berbasis e-learning dan
learning
digital multimedia
 Seluruh dosen memiliki video e-learning
100 100
Memiliki tatakelola dan gedung mandiri
 Memiliki kelengkapan dosen tetap dan staff

3

2025




3

Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata di dalam
dan luar negeri yang berbasis IPTEK




4

5
6
7
8

NO

1

2

prodi
Adanya proiritas untuk pengembangan gedung
fakultas FIKOM khususnya prodi Sistem
Informasi (SI)
Antusiasme mahasiswa yang besar untuk KKN
keluar negeri (Malaysia, Thailan, Banglades)
Pelaksanaan KKN di tempat yang berbeda
setiap tahunnya
Meningkatnya kemampuan bahasa inggris
dosen dan staff dengan indikator skor toefl 500
Setiap tahunnya terdapat minimal 10%
mahasiswa kelas internasional

Terselenggaranya kelas Internasional



Memberikan peningkatan kualitas
pelayanan yang unggul kepada
stakeholder
Terlaksananya perkuliahan dengan dosen
tamu (universitas rekanan) dan praktisi
Terlaksananya sistem PPL di sekolahsekolah Negeri dan sekolah foforit di
profinsi Aceh maupun luar profinsi Aceh




Jumlah komplain yang semakin menurun
Tidak terjadi gejolak/demo mahasiswa




Perkuliahan dengan dosen tamu, minimal 1
mata kuliah per semester
MOU dengan sekolah-sekolah Negeri, sekolah
foforit di profinsi Aceh maupun luar profinsi
Aceh dan istansi pemerintah lainya

Kelulusan tepat waktu



Nilai IPK rata-rata mahasiswa diatas 3,25

%

%

%

%

%

%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

80%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

Keuangan / Shareholder Value (Meningkatkan sumber pendapatan baru, meminimalisir biaya, peningkatan asset)
Tahun Pelaksanaan
N
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
201 201
201 201
202 202
2015
6
7
8
9
0
1
Terjalinnya kerjasama dengan sekolah30%
50% 70% 100 100 100 100
sekolah yang bertujuan meningkatkan
%
%
%
%
 MOU dengan sekolah-sekolah di sekitar Banda
kompetensi guru-guru dalam keilmuan
Aceh dan Aceh Besar
komputer
20%
40% 60% 80% 100 100 100
Terselenggaranya bantuan biaya untuk
 MOU kerjasama jangka panjang dengan
%
%
%
kegiatan ilmiah nasional dan
perusahaan dan perbankan
internasional yang bersumber dari
 MOU kerjasama jangka panjang dengan sekolah-

202
2
100
%

202
3
100
%

202
4
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

4

2025

3

rekanan dan sponshorship
Tercapainya target pertumbuhan
penerimaan mahasiswa baru

4

Mengembangkan Strategic Business
Unit (SBU) Prodi Pendidikan Ilmu
Komputer dibawah UUI

5

Mengembangkan bisnis kuliner dan
industri kreatif

6
7
8

Meningkatkan penerimaan sumber
dana hibah dan bantuan operasional
dari pemerintah
Memiliki percetakan (publishing)
Memiliki Radio sebagai sarana informasi

sekolah dan instansi pemerintah
 Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah
mahasiswa baru minimal 100%
 Mendirikan konsultan bisnis dan perencanaan
usaha
 Mendirikan konsultan training dan
pengembangan SDM
 Membuka bisnis yang dijalankan oleh
mahasiswa sebagai ajang latihan dan praktik
kewirausahaan
 Mendapat hibah setiap tahunnya dari
pemerintah maupun swasta

100%

100%

100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%
100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%
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