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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
Puji Syukur ke hadlirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas berkah rahmatNya sehingga terselesaikan susunan Rencana Strategis Program Studi

Teknik Arsitektur Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara 2015-2019

Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengembangan Program Studi Teknik Arsitektur selama

lima tahun ke depan. Melalui kegiatan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat diidentifikasi kondisi Program Studi saat ini sehingga

dapat dilakukan analisis internal dan eksternal untuk memperoleh arahan bagi pengembangan Program Studi untuk jangka waktu lima tahun ke
depan.

Sebagai sebuah langkah awal, penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pijakan dan arahan agar pengelolaan Program Studi dapat

berjalan dengan lancar dan mampu mewujudkan visi dan misi yag telah ditetapkan.

Terimakasih kami haturkan pada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga upaya yang kami

lakukan mendapatkan ridlo Illahi Rabbi dan bermanfaat bagi Program Studi Teknik Arsitektur dan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.
Wassalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Kendari, Februari 2015

Program Studi Teknik Arsitektur
Ketua

Fitriani Rahmawati, ST, MT
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BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Program Studi Teknik Arsitektur merupakan salah satu dari 3 (tiga) program studi di Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama

Sulawesi Tenggara yang berada di bawah naungan BPP. Program studi Teknik Arsitektur berdiri sejak tanggal 17 Oktober 2014 Sesuai SK
KEMENDIKBUD No. 567/E/O/2014 yang berada di bawah Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama
Sulawesi Tenggara.

Dalam rapat penyusunan Rencana Strategis Program Studi S1 Teknik Arsitektur UNUSRA, diputuskan tujuan pendidikan (program

objectives) dari PS Teknik Arsitektur adalah untuk menghasilkan lulusan Sarjana Teknik Arsitektur yang soleh, menguasai ilmu arsitektur,

teknologi berbasis ICT, professional, dan menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat yang mandiri. Adapun penjabarannya adalah sebagai
berikut:
1. .

2. .
3. .
4. .

Keluaran pendidikan adalah Sarjana Teknik Arsitektur yang siap untuk bekerja/berkarir dalam bidang konsultasi arsitektur, jasa
konstruksi, dan bidang lainnya dengan kemungkinan untuk melanjutkan ke Pendidikan Profesional Arsitek (PPArs) selama 1 tahun untuk
menjadi Arsitek Junior, dan magang selama 2 tahun sebelum menjadi Arsitek (Ar).

Keluaran pendidikan adalah Sarjana Teknik Arsitektur yang menguasai ilmu arsitektur sehingga mencapai kualifikasi untuk melanjutkan

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni magister arsitektur maupun magister lainnya.

Keluaran Sarjana Teknik Arsitektur yang memiliki nilai kesolehan dan dasar pengetahuan pemanfaatan ICT dalam dunia keilmuan dan
dunia praktik profesi.

Sarjana Teknik Arsitektur yang memiliki jiwa kewirausahaan dan pemberdaya masyarakat untuk kemandirian.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
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3. Peraturan Pemerintah No. 10/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: ……………………. Tahun …………………. tentang Anggaran Dasar
……………………….tanggal ………………………..

6. Surat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: …………………….. tanggal ……………………………
tentang Penjelasan Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum.

7. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: ……………………….. tanggal ………………………..
tentang Penjelasan Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum.

8. Pedoman Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama No: …………………… tentang Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: ……………………… tanggal ……………………… tentang
pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

10. Keputusan No : …………………………… tentang Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

11. Keputusan Rektor Nomor: …………………………. tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
Periode 2014-2034

12. Keputusan Rektor Nomor: ……………………………. tentang Rencana Strategis Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara 2014-2018.
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BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI DASAR
A. VISI
Visi Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yakni pada tahun 2021 menjadi

program studi S1 Teknik Arsitektur yang unggul dan profesional dalam pengembangan inovasi berbasis ICT, yang bertumpu pada nilai-nilai

kesalehan dan keilmuan, di wilayah regional Sulawesi.

Penjabaran dan indikator standar dari visi dijelaskan sebagai berikut:
•

•
•
•

B. MISI

Unggul dalam artian bahwa sarjana arsitektur yang dihasilkan mampu menguasai ICT, memiliki jiwa kewirausahaan sehingga berdaya
saing tinggi dalam persaingan pasar profesional kearsitekturan baik ditingkat lokal maupun Nasional.

Profesional dalam artian bahwa sarjana arsitektur menguasai standar kompetensi dibidang arsitektur.

Inovasi dalam artian bahwa sarjana arsitektur memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk asli/orisinil.

Nilai Kesolehan dan Keilmuan, diartikan bahwa lulusan yang dihasilkan dapat memegang teguh kaidah-kaidah ke-Islaman dan

menguasai ilmu dibidang arsitektur.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Program Studi Teknik Arsitektur UNUSRA memiliki misi terdiri dari:

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Arsitektur yang unggul dan professional dalam mengembangkan inovasi
berbasis ICT yang bertumpu pada nilai-nilai kesolehan dan keilmuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.

b. Mengembangkan inovasi wirausaha berlandaskan karakteristik kewirausahaan muslim.

C. TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi di atas, maka Tujuan Program Studi Teknik Arsitektur adalah:
8

a) Menghasilkan lulusan Sarjana Arsitektur yang soleh dan menguasai ilmu arsitektur dan teknologi berbasis ICT, professional dan menjadi
pelopor pemberdayaan masyarakat yang mandiri.

b) Menghasilkan karya - karya ilmiah di bidang arsitektur berbasis ICT yang menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan.
c) Menghasilkan karya inovatif dan aplikatif di bidang Arsitektur yang berkontribusi pada kemandirian masyarakat.

d) Menghasilkan gagasan model-model wirausaha yang memiliki nilai-nilai kompetitif, yang memungkinkan lulusan dan program studi untuk
dapat bersaing secara regional.

D. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN MUTU
Tabel 1 Matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu

TINGKAT

VISI

Universitas Menjadi perguruan tinggi
Nahdlatul
Ulama
Sulawesi
Tenggara

yang unggul dan profesional
dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan
budaya sebagai pelopor

keilmuan dan kesholehan di
wilayah regional Sulawesi
tahun 2021.

MISI
1.

Menyelenggarakan Tri
Dharma Perguruan
Tinggi berdasarkan
nilai-nilai kesholehan
dan keilmuan.

TUJUAN
1.

SASARAN MUTU TAHUN 2016-2021

Menghasilkan
1.
lulusan Sarjana
Arsitektur yang soleh
dan menguasai ilmu
arsitektur dan
teknologi berbasis
2.
ICT, professional dan
menjadi pelopor
3.
pemberdayaan
masyarakat yang
mandiri.

Capaian kompetensi nilai-nilai
keislaman mahasiswa sesuai dengan
faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah
dengan nilai baik minimal 90% per
tahun.
Tingkat penyelesaian masa studi
mahasiswa 80% per tahun.
Masa tunggu lulusan untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan kompetensinya kurang dari 1
tahun.
4. Lulusan yang memilih wirausaha
sebagai pekerjaan utama minimal
50%
5. Keikutsertaan mahasiswa dalam
kompetisi/kegiatan skala lokal
minimal 10 keikutsertaan per tahun.
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TINGKAT

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN MUTU TAHUN 2016-2021
Keikutsertaan mahasiswa dalam
kompetisi/kegiatan skala nasional
minimal 10 keikutsertaan per tahun.
7. Institusi terakreditasi C oleh BAN PT.
8. Program Studi terakreditasi B minimal
25%.
6.

2. Menghasilkan karyakarya ilmiah

1.
2.
3.
4.

3. Menghasilkan karya
inovatif dan aplikatif.

Fakultas
Teknik

Menjadi Fakultas yang

unggul dan profesional

dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan
budaya sebagai pelopor

Misi 2

Menyelenggarakan Tri

Dharma Perguruan Tinggi
berdasarkan nilai-nilai

kesholehan dan keilmuan.

Tujuan 4

1. Menghasilkan
lulusan Sarjana
Arsitektur yang soleh
dan menguasai ilmu
arsitektur dan
teknologi berbasis
ICT, professional dan
menjadi pelopor

5.

Jumlah penelitian minimal 50 per
tahun.
Publikasi karya ilmiah dosen pada
jurnal nasional minimal 5 per tahun.
Publikasi internasional dosen minimal
5 per tahun.
Dosen tetap berpendidikan S3
minimal 5%
Dosen tetap mempunyai jabatan
Asisten Ahli minimal 100%

1. Jumlah penelitian yang diaplikasikan
pada kegiatan pengabdian kepada
masyarakat minimal 10 per tahun.
2. Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat minimal 40 per tahun.
Capaian kompetensi nilai-nilai
keislaman mahasiswa sesuai dengan
faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah
dengan nilai baik minimal 90% per
tahun.
2. Tingkat penyelesaian masa studi
mahasiswa 80% per tahun.
1.

10

TINGKAT

VISI
keilmuan dan kesholehan di
wilayah regional Sulawesi
tahun 2021.

MISI

TUJUAN
pemberdayaan
masyarakat yang
mandiri.

SASARAN MUTU TAHUN 2016-2021
3.
4.
5.
6.

Menghasilkan karyakarya ilmiah

7.
1.
2.
3.
4.

Menghasilkan karya

inovatif dan aplikatif.

5.

Masa tunggu lulusan untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan kompetensinya kurang dari 1
tahun.
Lulusan yang memilih wirausaha
sebagai pekerjaan utama minimal
50%
Keikutsertaan mahasiswa dalam
kompetisi/kegiatan skala lokal
minimal 10 keikutsertaan per tahun.
Keikutsertaan mahasiswa dalam
kompetisi/kegiatan skala nasional
minimal 10 keikutsertaan per tahun.
Program Studi terakreditasi B minimal
25%.
Jumlah penelitian minimal 50 per
tahun.
Publikasi karya ilmiah dosen pada
jurnal nasional minimal 5 per tahun.
Publikasi internasional dosen minimal
5 per tahun.
Dosen tetap berpendidikan S3
minimal 5%
Dosen tetap mempunyai jabatan
Asisten Ahli minimal 100%

Jumlah penelitian yang diaplikasikan
pada kegiatan pengabdian kepada
masyarakat minimal 10 per tahun.
2. Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat minimal 40 per tahun.
1.
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TINGKAT

Program
Studi S-1
Teknik
Arsitektur

VISI

Menjadi program studi S1

Arsitektur yang unggul dan
profesional dalam

pengembangan inovasi

berbasis ICT, yang bertumpu
pada nilai-nilai kesalehan
dan keilmuan, di wilayah
regional Sulawesi tahun
2021.

MISI
Misi 2

1. Menyelenggarakan Tri
Dharma Perguruan
Tinggi dalam bidang
Arsitektur yang unggul
dan professional dalam
mengembangkan
inovasi berbasis ICT
yang bertumpu pada
nilai-nilai kesolehan
dan keilmuan untuk
menciptakan
masyarakat yang
mandiri.

TUJUAN
Tujuan 4

1. Menghasilkan
lulusan Sarjana
Arsitektur yang soleh
dan menguasai ilmu
arsitektur dan
teknologi berbasis
ICT, professional dan
menjadi pelopor
pemberdayaan
masyarakat yang
mandiri.

2. Menghasilkan karya
karya ilmiah di
bidang arsitektur
berbasis ICT yang
menjadi rujukan
dalam
pengembangan
keilmuan.

SASARAN MUTU TAHUN 2016-2021

1. Mahasiswa yang lulus dengan nilai
minimal B untuk matakuliah terkait
Ahlussunah wal Jama’ah mencapai
90% per tahun sesuai dengan capaian
kompetensi lulusan.
2. Tingkat penyelesaian masa studi
mahasiswa 60% per tahun mulai
tahun 2019.
3. Masa tunggu lulusan untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan kompetensinya kurang dari 1
tahun mulai dari tahun 2020.
4. Keikutsertaan mahasiswa dalam
kompetisi/kegiatan skala lokal
minimal 2 keikutsertaan per tahun.
5. Keikutsertaan mahasiswa dalam
kompetisi/kegiatan skala nasional
minimal 5 keikutsertaan per tahun.
6. Program Studi terakreditasi B tahun
2019.
1. Publikasi karya ilmiah dosen pada
jurnal nasional 2 artikel/tahun mulai
tahun 2021.
2. Publikasi karya ilmiah dosen pada
jurnal internasional 1 artikel/tahun
mulai tahun 2021.
3. Dosen tetap berpendidikan S3
minimal 1 orang di tahun 2021.
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TINGKAT

VISI

MISI

2. Mengembangkan
inovasi wirausaha
berlandaskan
karakteristik
kewirausahaan
muslim.

TUJUAN

3. Menghasilkan karya
inovatif dan aplikatif
di bidang Arsitektur
yang berkontribusi
pada kemandirian
masyarakat.

1. Menghasilkan
gagasan modelmodel wirausaha
yang memiliki nilainilai kompetitif, yang
memungkinkan
lulusan dan program
studi untuk dapat
bersaing secara
regional.

SASARAN MUTU TAHUN 2016-2021
4. Dosen tetap mempunyai jabatan
asisten ahli 100% pada tahun 2019.
Jumlah penelitian berbasis ICT yang

diaplikasikan pada kegiatan pengabdian

kepada masyarakat minimal 3 per tahun
mulai tahun 2021.

Lulusan yang memilih wirausaha
sebagai pekerjaan utama minimal
50% mulai dari tahun 2020.
2. Menghasilkan panduan
kewirausahaan minimal 1 panduan
per tahun, dimulai dari tahun 2019.
1.
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E. TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN STRATEGI DASAR
Tabel 2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Strategi Dasar

TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK
ARSITEKTUR
1.

Menghasilkan lulusan Sarjana
Arsitektur yang soleh, menguasai
ilmu arsitektur, teknologi berbasis
ICT, professional, dan menjadi
pelopor pemberdayaan masyarakat
yang mandiri.

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI DASAR

Terselenggaranya proses Pendidikan

1.

guna menghasilkan lulusan yang

2.

dan pengajaran bidang Arsitektur
memenuhi standar kompetensi
kurikulum.

3.
4.
5.

2.

Menghasilkan karya karya ilmiah di
bidang arsitektur berbasis ICT yang
menjadi rujukan dalam
pengembangan keilmuan.

Terselenggaranya kegiatan penelitian
dan publikasi ilmiah di bidang

Arsitektur berbasis ICT yang menjadi
rujukan dalam pengembangan
keilmuan.

Membangun corporate culture yang mengedepankan
inovasi kreatif guna menjamin keberlangsungan
kelembagaan dan penjaminan mutu lulusan.
Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Program Studi Teknik Arsitektur sebagai turunan dari
SPMI tingkat Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi
Tenggara.
Memberdayakan kelompok keilmuan dalam bidang
Arsitektur guna menyusun kurikulum berdasarkan KKNI
dan menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas.
Mengimplementasikan kegiatan pelatihan untuk
peningkatan kualitas keilmuan dosen Program Studi
Teknik Arsitektur.
Meningkatkan kapasitas daya tampung, mengurangi
angka mahasiswa non-aktif dan menghasilkan sarjana
arsitektur yang bekerja sesuai dengan kompetensi
lulusan yang menjunjung tinggi nilai kesalehan dan
keilmuan dalam lingkup dunia usaha dan
kemasyarakatan.

1. Membangun tata kelola yang mendukung
terselenggaranya kegiatan penelitian dan publikasi
ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk meningkatkan
kompetensi dan menumbuhkan minat penelitian dosen
dan mahasiswa.
3. Melakukan penelitian berdasarkan bidang keilmuan
dosen.
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TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK
ARSITEKTUR

3.

Menghasilkan karya inovatif dan
aplikatif di bidang Arsitektur yang
berkontribusi pada kemandirian
masyarakat.

SASARAN STRATEGIS

Terciptanya daya dukung yang dapat
mendorong minat dosen untuk
menghasilkan karya inovatif dan
aplikatif berbasis ICT yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarkat luas,
serta terbentuknya kegiatan yang
dapat menumbuhkembangkan jiwa
kewirausahaan mahasiswa.

STRATEGI DASAR
4. Mempublikasikan hasil penelitian dosen tingkat lokal,
nasional dan internasional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Menghasilkan gagasan model-model
wirausaha yang memiliki nilai-nilai
kompetitif, yang memungkinkan
lulusan dan program studi untuk
dapat bersaing secara regional.

Terciptanya diversifikasi usaha yang
memiliki daya saing tinggi dan dapat
diimplementasikan oleh lulusan
program studi.

Membangun kesepakatan Dosen dan Mahasiswa di
Program Studi Teknik Arsitektur untuk menghasilkan
karya inovatif dan aplikatif.
Membangun keragaman usaha untuk meningkatkan
sumber pendapatan.
Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi bidang
ICT bagi dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik
Arsitektur.
Mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam program
hibah kewirausahaan.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang
usaha atau relasi yang berorientasi pada kualitas dan
implementasi hasil penelitian
Mengembangkan networking and partnership yang
berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan dalam rangka implementasi Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Mengembangkan networking and partnership diantara
stakeholders guna meningkatkan kapasitas dosen dan
kelembagaan dalam rangka menemukan ragam model
wirausaha sebagai upaya menciptakan lulusan yang
mandiri dan kompetitif.
2. Melakukan penelitian dan publikasi tentang model
kewirausahaan.
1.
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BIDANG, STRATEGI DASAR, DAN KEBIJAKAN DASAR
Tabel 3 Kebijakan Dasar berdasarkan bidang

BIDANG
Kelembagaan

STRATEGI DASAR
•
•

Penjaminan Mutu

Mahasiswa dan
Lulusan

•

•

KEBIJAKAN DASAR

Membangun corporate culture yang mengedepankan
inovasi kreatif guna menjamin keberlangsungan
kelembagaan dan penjaminan mutu lulusan.
Mengembangkan networking and partnership
diantara stakeholders guna meningkatkan kapasitas
dosen dan kelembagaan dalam rangka menemukan
ragam model wirausaha sebagai upaya menciptakan
lulusan yang mandiri dan kompetitif.

1.

Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) Program Studi Teknik Arsitektur sebagai
turunan dari SPMI tingkat Universitas Nahdlatul
Ulama Sulawesi Tenggara.

Melaksanakan kebijakan mutu, pernyataan mutu, standar

Meningkatkan kapasitas daya tampung, mengurangi
angka mahasiswa non-aktif dan menghasilkan
sarjana arsitektur yang bekerja sesuai dengan
kompetensi lulusan yang menjunjung tinggi nilai

Menyusun struktur kelembagaan yang efisien, resilien dan
adaptif
2. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam Arsitektur,
aktivitas, performa, dan hasil yang akan dicapai Program
Studi
3. Menemukan ceruk yang lebih fokus (niche down) agar
dapat berkompetisi dengan PS serupa di lingkup regional
dengan mengembangkan aplikasi ICT dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan tujuan
menemukan investor dan mitra potensial, pengembangan
tim, menemukan user dan opportunities, serta brand
exposure.

mutu yang ditelah disusun bersama dengan Lembaga Jaminan
Mutu UNUSRA.

1. Menyediakan ruang belajar yg memadai (prasarana)
2. Menyediakan beasiswa, menggandeng mitra pemberi
beasiswa
3. Menerapkan metode Pembelajaran on line
16

•
•

Sumber Daya

•

Manusia
•
•
•
•

•

kesalehan dan keilmuan dalam lingkup dunia usaha
dan kemasyarakatan
Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi
bidang ICT bagi dosen dan mahasiswa di Program
Studi Teknik Arsitektur.
Mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam
program hibah kewirausahaan.
Mengimplementasikan kegiatan pelatihan untuk
peningkatan kualitas keilmuan dosen Program Studi
Teknik Arsitektur.
Membangun kesepakatan Dosen dan Mahasiswa di
Program Studi Teknik Arsitektur untuk
menghasilkan karya inovatif dan aplikatif.
Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi
bidang ICT bagi dosen dan mahasiswa di Program
Studi Teknik Arsitektur.
Mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam
program hibah kewirausahaan.
Mengembangkan networking and partnership yang
berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan dalam rangka implementasi Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
Mengembangkan networking and partnership
diantara stakeholders guna meningkatkan kapasitas
dosen dan kelembagaan dalam rangka menemukan
ragam model wirausaha sebagai upaya menciptakan
lulusan yang mandiri dan kompetitif.

4. Menjamin berjalannya proses pembelajaran dengan
tertib, sesuai dengan CPL
5. Mengembangkan program peningkatan hardskill
(termasuk ICT) dan softskill mahasiswa, dan
melakukan magang di perusahaan yang bergerak di
bidang jasa konstruksi dan konsultansi.
6. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKM
bidang kewirausahaan dan program sejenis lainnya.
1. Menginternalisasikan visi, misi dan tujuan Program Studi
Teknik Arsitektur
2. Menyusun pola karir dosen dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga
kependidikan, baik melalui program pengembangan SDM
internal, maupun bekerjasama dengan Asosiasi Profesi
atau Program RISTEKDIKTI.

17

Kurikulum,

•

pembelajaran dan
suasana akademik

Memberdayakan kelompok keilmuan dalam bidang
Arsitektur guna menyusun kurikulum berdasarkan
KKNI dan menciptakan proses pembelajaran yang
berkualitas.

1.
2.
3.
4.

Penelitian dan

•

publikasi Ilmiah
•
•
•
•

Membangun tata kelola yang mendukung
terselenggaranya kegiatan penelitian dan publikasi
ilmiah.
Menyelenggarakan kegiatan ilmiah untuk
meningkatkan kompetensi dan menumbuhkan minat
penelitian dosen dan mahasiswa.
Melakukan penelitian berdasarkan bidang keilmuan
dosen.
Mempublikasikan hasil penelitian dosen tingkat
lokal, nasional dan internasional.
Melakukan penelitian dan publikasi tentang model
kewirausahaan.

5.

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)
berdasarkan hasil lokakarya kurikulum berbasis KKNI
yang telah mendapatkan persetujuan di tingkat
Universitas.
Penerapan inovasi pada metode dan evaluasi
pembelajaran di Prodi Teknik Arsitektur.
Meningkatkan kompetensi dosen Prodi Teknik Arsitektur
dalam menulis bahan ajar.
Pemberian tugas mahasiswa Prodi Teknik Arsitektur yang
diarahkan pada penerapan ICT dan kewirausahaan.
Meningkatkan kegiatan asistensi mahasiswa dan dosen
Prodi Teknik Arsitektur sesuai bidang keilmuan.

Pembinaan penelitian dasar dan lanjutan berdasarkan
bidang keilmuan dosen Prodi Teknik Arsitektur
2. Merintis terselenggaranya kegiatan ilmiah
3. Luaran penelitian wajib dalam bentuk jurnal
4. Membentuk Laboratorium berdasarkan bidang-bidang
ilmu Arsitektur yang akan menjadi pusat pengembangan
arsitektur.
1.
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Pengabdian Kepada

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di
bidang usaha atau relasi yang berorientasi pada
kualitas dan implementasi hasil penelitian

1.
2.

•

Mengembangkan networking and partnership yang
berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan dalam rangka implementasi Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
Mengembangkan networking and partnership
diantara stakeholders guna meningkatkan kapasitas
dosen dan kelembagaan dalam rangka menemukan
ragam model wirausaha sebagai upaya menciptakan
lulusan yang mandiri dan kompetitif.

Menjalin jaringan dan kerjasama dengan asosiasi, industri,

Masyarakat

Kerjasama

•

Sarana Prasarana

Merintis penyediaan sarana prasarana yang menjamin
terselenggaranya proses belajar mengajar dengan
efektif, melalui tata kelola yang efisien.

Keuangan

Membangun kemitraan dengan stakeholders potensial
Mengidentifikasi bentuk-bentuk pengabdian yang
berorientasi pada kualitas dan implementasi hasil
penelitian.

•

Membangun keragaman usaha untuk meningkatkan
sumber pendanaan.

mitra dan Perguruan Tinggi NU lainnya.

Penyediaan sarana prasarana akademik minimal yang
menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.
2. Penyediaan sarana di luar kelas yang dapat mendukung
proses pembelajaran
3. Penyediaan sarana di luar kelas yang dapat membangun
suasana akademik
4. Merintis penerapan ICT dalam pembelajaran
1.

Membangun sistem keuangan yang efisien, transparan dan
akuntabel.
2. Meningkatkan kapasitas program studi untuk meraih dana
hibah dan beasiswa dari pihak eksternal.
1.
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F. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Strategis

Terselenggaranya
proses Pendidikan dan
pengajaran bidang
Arsitektur guna
menghasilkan lulusan
yang memenuhi standar
kompetensi kurikulum.

Indikator Kinerja

Cara Pengukuran
Indikator Kinerja

Target Capaian

Baseline
20142015

2015/

2016/

2017/

2018/

2019/

2016

2017

2018

2019

2020

Menjadi program
studi S1 Teknik
Arsitektur yang
unggul dan
profesional dalam
pengembangan
inovasi berbasis
ICT, yang
bertumpu pada
nilai-nilai
kesalehan dan
keilmuan, di
wilayah regional
Sulawesi tahun
2021.

Menghitung
prosentase calon
mahasiswa yang
memilih PS Teknik
Arsitektur UNUSRA
berdasarkan
pertimbangan
kekhususan ICT dan
nilai-nilai kesalehan
(melalui kuesioner,
atau wawancara).

0

10

15

20

25

30

0

1

2

2

3

3

Institusi
terakreditasi

Penyebarluasan
informasi hasil
kuesioner kepada
stakeholders
eksternal (jumlah
media).

Mendukung
akreditasi institusi
melalui akreditasi
program studi.

0

Persiapan
akreditasi

Persiapan Persiapan Persiapan
akreditasi akreditasi akreditasi

C

Mendata prosentase
PS yang telah
terakreditasi tiap
akhir tahun ajaran.

0

Persiapan
akreditasi

Persiapan Persiapan Persiapan
akreditasi akreditasi akreditasi

C

Program Studi
Teknik Arsitektur
terakreditasi
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Jumlah mahasiswa
meningkat

Rasio pendaftar
dengan jumlah
mahasiswa yang
diterima
meningkat.

Jumlah partisipasi
mahasiswa pada
kegiatan ilmiah
tingkat lokal
meningkat
Jumlah partisipasi
mahasiswa pada
kegiatan ilmiah
tingkat nasional
meningkat
Persentase
mahasiswa lulus
tepat waktu
meningkat.

Semua dosen
mempunyai NIDN.
Semua dosen
mempunyai

Mendata jumlah
mahasiswa aktif pada
tiap awal tahun
akademik, yang
tercatat pada
PDDIKTI.

0

10

20

30

40

50

Menghitung jumlah
pendaftar dibagi
dengan jumlah
mahasiswa diterima.

0

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1,5

Menghitung jumlah
keikutsertaan
mahasiswa tingkat
lokal di tiap akhir
tahun akademik.

0

0

1

1

2

2

Menghitung jumlah
keikutsertaan
mahasiswa tingkat
nasional di tiap akhir
tahun akademik.

0

0

1

1

2

2

Menghitung
persentase lulusan
yang tepat waktu
pada tiap akhir tahun
akademik.

0

0

0

0

0

50

Menghitung
persentase dosen
yang memiliki NIDN.

0

0

25%

50%

75%

100%

Menghitung
persentase dosen

0

0

AA (25%)

AA (50%)

AA(75%)

AA(100%)
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jabatan fungsional
akademik

yang memiliki
jabatan fungsional
akademik.

Ketersediaan RPS
untuk mata kuliah

Kesesuaian
kurikulum dengan
standar KKNI dan
integrasi
penerapan ICT dan
nilai-nilai
kesalehan.

Terselenggaranya
kegiatan penelitian dan
publikasi ilmiah di
bidang Arsitektur
berbasis ICT yang
menjadi rujukan dalam
pengembangan
keilmuan.
Terciptanya daya
dukung yang dapat
mendorong minat
dosen untuk
menghasilkan karya

Jumlah penelitian
dosen meningkat.

Jumlah publikasi
dosen pada jurnal
lokal dan nasional
meningkat.
Jumlah penelitian
dosen yang
berbasis ICT, dan
atau pemanfaatan
ICT dalam

Mengevaluasi
persentase mata
kuliah yang sesuai
dengan standar KKNI
dan penerapan ICT
serta nilai kesalehan,
dilaksanakan dalam
kegiatan monev
kurikulum.

0

50

70

70

90

90

Menghitung
persentase mata
kuliah yang telah
dilengkapi dengan
RPS.

0

40

50

60

100

100

Menghitung jumlah
penelitian tiap akhir
tahun akademik.

0

2

2

2

3

3

Menghitung jumlah
publikasi jurnal lokal
dan nasional pada
akhir tahun
akademik.

0

2

2

2

3

3

Menghitung
persentase penelitian
yang berbagis ICT
dan atau
kewirausahaan.

0

25

25

50

50

75
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inovatif dan aplikatif
berbasis ICT yang dapat
dimanfaatkan oleh
masyarkat luas, serta
terbentuknya kegiatan
yang dapat
menumbuhkembangkan
jiwa kewirausahaan
mahasiswa.

kewirausahaan
meningkat.
Jumlah
pengabdian
kepada
masyarakat yang
berbasis ICT, dan
atau pemanfaatan
ICT dalam
kewirausahaan
meningkat.

Menghitung
persentase
pengabdian kepada
masyarakat yang
berbagis ICT dan atau
kewirausahaan.

0

1

2

2

3

3

0

0

1

1

2

2

Jumlah
keikutsertaan
dalam program
hibah
kewirausahaan
meningkat.

Menghitung jumlah
pelatihan dan atau
seminar yang diikuti
oleh dosen dan
mahasiswa (yang
berbagis ICT dan atau
kewirausahaan).
Menghitung program
hibah kewirausahaan
yang diikuti dalam
tiap tahun akademik.

0

1

1

2

2

2

Menghitung jumlah
kerjasama dengan
asosiasi konsultan
dan jasa konstruksi.

0

1

1

2

2

2

Jumlah pelatihan
dan seminar yang
diikuti oleh dosen
dan mahasiswa
meningkat.

Jumlah kerjasama
dengan asosiasi
konsultan dan jasa
konstruksi
meningkat.
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Terciptanya
diversifikasi usaha yang
memiliki daya saing
tinggi dan dapat
diimplementasikan oleh
lulusan program studi.

Meningkatnya
Jumlah penelitian
dan atau
kerjasama yang
dapat
mendatangkan
income bagi
program studi.

Menghitung jumlah
penelitian dan atau
kerjasama yang
dapat mendatangkan
income bagi program
studi.

0

0

1

1

1

2

G. STRUKTUR ORGANISASI
Rektor

WR 1 – WR2 – WR3
Dekan Fakultas
Teknik

Sekretaris Program
Studi

Koordinator Promosi

Ketua Program Studi Teknik Arsitektur

Gugus Jaminan Mutu

Koordinator Lab. Arsitektur

Koordinator Kemahasiswaan
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BAB III ANALISA SITUASI

Perumusan program dan strategi pencapaian sasaran Program Studi Teknik Arsitektur UNUSRA dilakukan dengan terlebih dahulu

mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan melalui analisis SWOT. Analisis SWOT yang dilakukan
tentunya adalah analisis terhadap kekuatan dan kelemahan PS Teknik Arsitektur sejak berdirinya, yang meliputi peluang dan tantangan baik

internal maupun eksternal yang akan dihadapi.

Analisis Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
Kekuatan (Strengths):
•
•
•

Program Studi Teknik Arsitektur didukung oleh sumber daya
dan jejaring yang luas dalam bidang kewirausahaan
Program Studi Teknik Arsitektur didukung oleh tenaga dosen
yang memiliki jejaring di lembaga jasa konstruksi dan asosiasi
profesi.
Program Studi Teknik Arsitektur dapat bekerjasama dengan
organisasi ISNU dan PTNU.

Peluang (Opportunities):
•
•

Memanfaatkan lembaga jasa konstruksi dan asosiasi profesi
untuk mensosialisasikan, merealisaikan, dan memperkuat visi
dan misi program studi teknik arsitektur.
Memanfaatkan media cetak dan elektronik dalam
mempromosikan visi dan misi program studi teknik
arsitektur.

Kelemahan (Weaknesses):
•
•

Jangka waktu pencapaian visi dan misi sangat singkat.
Penjabaran dari visi ke misi, tujuan, sasaran dan strategi
masih bersifat umum.

Ancaman (Threats):
•
•

Tingginya persaingan antar lembaga pendidikan tinggi
arsitektur dalam mencetak lulusan yang unggul dan
profesional di wilayah regional Sulawesi.
Tingginya persaingan antar lembaga pendidikan tinggi
arsitektur dalam bidang ICT terkait pengapdosian industrial
revolution 4.0.
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Analisis Keterkaitan Antara Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
Kekuatan (Strengths):
•
•

Program Studi Teknik Arsitektur didukung oleh dosen yang telah •
berpengalaman dalam pengelolaan program studi dan
kepemimpinan.
•
Kepemimpinan berjalan secara kondusif, demokratis dan adanya
akomodasi atas masukan dari segenap civitas academica.

Belum berjalannya sistem penjaminan mutu dari tingkat program
studi.
Rendahnya keaktifan dosen untuk mendukung KPS dalam
mengelola program studi.

Memanfaatkan APTARI dalam benchmarking dan studi banding •
pengelolaan program studi dan penjaminan mutu.
Memanfaatkan aplikasi/software sistem akademik dan
penjaminan mutu dari lembaga/software house untuk •
percepatan implementasi, adopsi dan operasionalisasi
pengelolaan kelembagaan dan penjaminan mutu di tingkat
program studi.

Politisasi dan pola kepemimpinan yang buruk dari pihak-pihak di
luar program studi yang akan menghambat pengelolaan dan
pengembangan program studi.
Kurangnya kesadaran dari pihak pihak di luar program studi
(fakultas dan universitas) akan pentingnya penjaminan mutu.

Peluang (Opportunities):
•
•

Kelemahan (Weaknesses):

Ancaman (Threats):
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Analisa Terkait Mahasiswa dan Lulusan
Kekuatan (Strengths):

Kelemahan (Weaknesses):

1. Daya tampung program studi teknik arsitektur yang cukup besar 1. Belum adanya lulusan dari program studi teknik arsitektur
terhadap rasio dosen mahasiswa;
sehingga kegiatan tracer study belum dapat dilakukan untuk
2. SPP semester relatif terjangkau bagi calon mahasiswa.
mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak
3. Besarnya minat mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik
pengguna.
yang dilakukan oleh pihak universitas maupun Fakultas.
4. Adanya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri
melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Peluang (Opportunities):
Ancaman (Threats):
1. Tingginya peminat pada bidang arsitektur.
1. Adanya penerimaan calon mahasiswa baru oleh lembaga
2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait upgrading
pendidikan tinggi arsitektur lainnya.
kualifikasi staf ke jenjang Sarjana.
3. Lulusan Program Studi Teknik Arsitektur dapat bekerja di
berbagai sektor, baik pemerintah, swasta dan wirausaha.
4. Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa, baik Beasiswa PPA
maupun Beasiswa dari pemerintah daerah.

27

Analisa Terkait Sumber Daya Manusia
Kekuatan (Strengths):

Kelemahan (Weaknesses):

1. Jumlah dosen tetap sudah melebihi standard minimal yakni 9
orang.
2. Seluruhnya dosen berkualifikasi magister dan sesuai dengan
bidang ilmu Arsitektur;
3. 7 (tujuh) orang dosen telah memiliki NIDN dan 4 (empat)
diantaranya telah memiliki jabatan fungsional akademik;
4. 2 (dua) orang dosen telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi
Dosen)
5. 6 (enam) orang dosen tetap merupakan staf ahli di beberapa
perusahaan jasa konsultansi teknik dan telah memiliki sertifikat
Tenaga Ahli dibidang Arsitektur.
6. Rasio dosen-mahasiswa sangat baik;
7. Tingginya partisipasi dosen tetap dalam kegiatan seminar
ilmiah/lokakarya yang bersifat lokal maupun nasional.
Peluang (Opportunities):

1. Dosen tetap program studi teknik arsitektur belum ada yang
berkualifikasi doktor.
2. Dosen tetap program studi teknik arsitektur baru satu orang yang
memiliki jabatan fungsional lektor.
3. Dosen yang memenuhi kualifikasi dibidang ICT masih kurang.
4. Tenaga kependidikan di tingkat program studi masih kurang.

Ancaman (Threats):

1. Adanya kesempatan untuk memanfaatkan networking dari 1. Adanya lembaga atau institusi yang menawarkan jenjang karir dan
lembaga konsultan teknik, asosiasi profesi, dan lembaga
insentif yang lebih memuaskan.
pengembangan jasa konstruksi untuk meningkatkan kualitas 2. Adanya keinginan beberapa dosen untuk menjadi Aparatur Sipil
dosen.
Negara (ASN).
2. Memanfaatkan program peningkatan kualitas dosen baik yang
diselenggarakan oleh pihak universitas maupun dari lembaga
eksternal seperti Kemenristek Dikti, APTARI, dan lain-lain.
3. Adanya dukungan dari lembaga Nahdlatul Ulama dalam
memperluas networking dan kerja sama dengan lembagalembaga konstruksi dan Pemerintah Daerah.
4. Adanya program sertifikasi dosen yang dapat meningkatkan
kesejahteraan dosen.
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Analisa Terkait Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
Kekuatan (Strengths):

Kelemahan (Weaknesses):

1. Relevansi Kurikulum dengan Visi dan Misi PS cukup kuat, dengan
kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya yang
jelas terumuskan.
2. Tingginya motivasi civitas akademika untuk mendukung
terciptanya suasana akademik yang kondusif

1. Prasarana dan sarana yang masih sangat kurang untuk mendukung
kegiatan pembelajaran yang memenuhi standar kurikulum, serta
suasana akademik yang tinggi.
2. Silabus dan RPS masih harus dimutakhirkan dan belum tersedia
untuk hampir seluruh mata kuliah.
3. Kurangnya dukungan pendanaan bagi dosen untuk mengikuti
pelatihan/seminar/lokakarya
di
tingkat
nasional
dan
internasional.
Ancaman (Threats):

Peluang (Opportunities):

1. Kerjasama/networking sesama Perguruan Tinggi Arsitektur 1. Perkembangan yang pesat dari keilmuan dan dunia kerja
untuk memutakhirkan muatan kurikulum.
senantiasa menuntut update dari muatan kurikulum.
2. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung 2. Adanya persepsi yang salah dari stakeholders terhadap profil
kegiatan pembelajaran yang lebih maksimal.
lulusan Sarjana Arsitektur, yang dapat mempengaruhi capaian
pembelajaran (Sarjana Arsitektur hanya sebagai drafter).
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Analisa Terkait Komponen Pembiayaan, Prasarana, Sarana dan Sistem Informasi
Kekuatan (Strengths):

Kelemahan (Weaknesses):

•

•

•

Program studi teknik arsitektur berperan serta dalam
menentukan anggaran dalam bentuk musyawarah perencanaan
dan penganggaran Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi
Tenggara
Potensi wirausaha yang dimiliki oleh civitas akademika.

•
•
•

Biaya pengelolaan sarana dan prasarana program studi yang
besar.
Sumber keuangan semata-mata hanya mengandalkan dari SPP
mahasiswa.
Belum memiliki sistem informasi baik terkait akademik maupun
manajemen pembiayaan sarana dan prasarana.
Belum tersedianya laboratorium yang memadai.

Peluang (Opportunities):

Ancaman (Threats):

•

•

•
•

Tersedianya sumber pendanaan dengan menjalin kerjasama
dengan Pemerintah Daerah dan Swasta, serta program hibah
baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Sumber pemasukan melalui paten yang dihasilkan dari hasil
penelitian.
Tersedianya sarana dan prasarana dari instansi maupun
lembaga lain yang dapat digunakan melalui kerjasama.

•

Berkurangnya minat calon mahasiswa untuk memilih Program
Studi Teknik Arsitektur Unusra.
Ekspektasi masyarakat terhadap kondisi sarana dan prasarana
serta sistem informasi yang selalu berkembang.
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Analisa terkait Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerjasama
Kekuatan (Strengths):

Kelemahan (Weaknesses):

1. Adanya motivasi terhadap dosen tetap untuk melakukan 1. Minat meneliti dosen tetap pada prodi teknik arsitektur yang masih
penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama;
rendah;
2. Tersedianya dukungan dana penelitian, baik dari dalam maupun 2. Rendahnya Jumlah dosen yang menulis dan mempublikasikan hasil
dari luar Universitas;
penelitian di jurnal-jurnal nasional/internasional yang terindeks di
3. Tingginya partisipasi dosen tetap dalam kegiatan seminar
lembaga indexing.
ilmiah/lokakarya yang bersifat lokal maupun nasional.
3. Kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
dosen.
Peluang (Opportunities):
Ancaman (Threats):
1. Banyaknya sumber dana untuk kegiatan penelitian, pelayanan/ 1. Tingginya persaingan antar perguruan tinggi dan antar program
pengabdian masyarakat dan kerja sama baik yang berasal dari
studi dalam memperoleh dana penelitian dan pengabdian
masyarakat.
dalam negeri maupun luar negeri;
2. Adanya peluang untuk bermitra dengan pihak lain di luar 2. Banyaknya lembaga-lembaga profesi /lembaga swadaya
universitas dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat
masyarakat yang dapat menjadi saingan dalam melakukan
dan kerjasama;
kegiatan pengabdian dan kerja sama dengan masyarakat.
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BAB IV PROGRAM DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Program

Strategi Pencapaian Sasaran

Penguatan kelembagaan
dalam tata kelola PS

1.
2.
3.
4.
5.

Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu Internal
(SPMI).

1.
2.
3.
4.
5.

Peningkatan kapasitas daya
tampung dan kualitas input
mahasiswa.

Membentuk struktur organisasi.
Melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan rencana operasional (Renop) dan implementasi nilai-nilai.
Mengintegrasikan sistem perencanaan untuk mendukung visi, misi dan tujuan PS
Mengimplementaskan kebijakan dan peraturan secara konsisten.
Mengintegrasikan Tri Dharma PT dengan program-program Pemerintah dan CSR melalui kegiatan publik
bersama.
6. Meningkatkan aktivitas kolaborasi dengan institusi luar universitas
Melaksanakan akreditasi Prodi.
Menjalankan sistem monev penjaminan mutu.
Menyesuaikan kebijakan SPMI dari Pemerintah.
Meningkatkan kapasitas Gugus Jaminan Mutu
Membangun sistem pengelolaan komplain.

1. Meningkatkan kapasitas daya tampung mahasiswa.
2. Meningkatkan kualitas input mahasiswa baru.
3. Memprioritaskan mahasiswa dengan status ekonomi menengah ke bawah untuk meraih program beasiswa dari
Pemerintah, industri dll.
4. Membangun branding kepada masyarakat ekonomi kelas menengah untuk meningkatkan jumlah pendaftar.
5. Memperkuat tim admisi dan humas serta seluruh civitas akademika dalam peningkatan animo.
6. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kompetisi yang mendorong pencapaian prestasi.
7. Meningkatkan kualitas karya prestasi mahasiswa untuk mendorong prestasi di tingkat nasional maupun
internasional.
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Peningkatan daya saing
lulusan.

1.
2.
3.
4.
5.

Penguatan sumber daya
manusia.

1. Membentuk kelompok-kelompok bidang keilmuan dosen dan memfasilitasinya.
2. Meningkatkan kompetensi dosen pada kompetensi mayor dan kompetensi dosen untuk mengintegrasikan nilainilai keshalehan dan pembelajaran.
3. Meningkatkan wawasan dosen dengan studi banding ke PT Teknik Arsitektur lain.
4. Menjalin kerjasama dengan biro arsitektur dan pemda untuk dosen
5. Melakukan percepatan dosen studi lanjut S3 dengan beasiswa internal dan eksternal.
6. Meningkatkan kompetensi dosen untuk meraih peluang beasiswa S3 dan hibah penelitian dari Pemerintah,
industri dll
7. Mengembangkan kebijakan bagi dosen yang belum mempunyai JAFA (jabatan fungsional akademik).
8. Melakukan up grading kemampuan TI dosen.
9. Membudayakan Bahasa Inggris di kalangan sivitas akademika.
10. Meningkatkan capacity building untuk menunjang profesional dosen dan tenaga kependidikan.

Membangun sistem data base alumni yang selalu update dan mudah diakses oleh alumni.
Meningkatkan kapasitas organisasi keluarga alumni.
Membangun CDC (career development center) berbasis TI untuk membangun karier mahasiswa.
Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan industri untuk penyerapan lulusan.
Memanfaatkan jaringan yang mempunyai usaha/bisnis untuk penyerapan lulusan.

Menyusun kurikulum link-match dengan stakeholders dan mengikuti perkembangan terkini.
Mengintegrasikan nilai-nilai keshalehan.
Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran dengan kebijakan paperless dan TI untuk
Menyusun kebijakan penilaian soft skill.
Menyusun kebijakan implementasi keunggulan Prodi-prodi untuk mendukung suasana akademik.
Menciptakan atmosfer akademik yang dapat menumbuhkan pemikiran- pemikiran terbuka, kritis-konstruktif
dan inovatif.
7. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang oleh nilai- nilai Islam yang menjunjung tinggi
kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan dan tanggap terhadap perubahan.
8. Menguasai dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguatan pendidikan,
kualitas pembelajaran dan
suasana akademik

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penguatan penelitian dan
publikasi ilmiah.

1. Menyusun road map penelitian berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan pengambil kebijakan yang mengacu
pada capaian pembelajaran dengan memanfaatkan program hibah riset, publikasi.
2. Mereview kebijakan riset terkait pencegahan plagiarisme dan publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan kinerja lembaga penelitian.
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4.
5.
6.
7.
8.

Penguatan pengabdian
kepada masyarakat

Membentuk Pusat Studi sesuai dengan keunggulan UNUSRA.
Menyusun sistem reward kinerja dosen dalam riset.
Melakukan kolaborasi riset Prodi.
Mengembangkan penelitian payung.
Menghasilkan penelitian yang bersifat multidisiplin antar rumpun ilmu dan/atau karya ilmiah yang dapat
menjadi rujukan bagi perguruan tinggi bidang sejenis di tingkat nasional ataupun internasional
Meningkatkan kualitas karya dosen yang potensial mendapatkan paten.

10. Mengintegrasikan program-program penelitian UNUSRA dengan PTNU
11. Memprioritaskan riset-riset yang berpotensi untuk meraih HaKI
12. Memberikan dukungan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah yang terakreditasi
nasional dan terindeks pada database internasional.
13. Memperoleh status terakreditasi jurnal ilmiah di tingkat universitas.
9. Membangun konsorsium dengan Perguruan Tinggi lain untuk publikasi internasional.

1. Menyusun kebijakan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dilaksanakan di masyarakat atau mitra.
2. Mereview kebijakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kualitas dan implementasi produk
penelitian.
3. Menyusun road map pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada road map penelitian.
4. Mendesain program pengabdian kepada masyarakat yang multidisiplin dan berkelanjutan.
5. Membangun community development yang memberikan kontribusi pemberdayaan dan pencerahan.
6. Melaksanakan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi lain untuk pemberdayaan masyarakat.
7. Mengembangkan UNUSRA menjadi kekuatan penggerak masyarakat dalam memajukan umat dan bangsa.

Penguatan Kelembagaan

1.
2.
3.
4.
5.

Penguatan Keuangan

1.
2.
3.
4.

Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui jaringan internasional
Menambah jenis dan lembaga kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Program Studi.
Memperluas program kerjasama antar lembaga dengan memanfaatkan hibah yang tersedia.
Menambah jenis dan kualitas aktivitas kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan.
Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional untuk
memajukan pendidikan, penelitian, manajemen dan pelayanan.

Meningkatkan kapasitas institusi untuk meraih dana hibah dan beasiswa dari pihak eksternal
Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
Menjalin kerjasama dengan Lazismu dan Baznas untuk mendapatkan peluang dana beasiswa.
Melakukan penyesuaian perbaikan penghasilan pegawai.
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5. Meningkatkan pendapatan dana dengan mengembangkan unit usaha (ventura).
6. Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana untuk meningkatkan income generating.

Menyempurnakan blue print teknologi informasi.
Meningkatkan keamanan sistem informasi.
Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi.
Mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam semua proses bisnis melalui paperless policy.
Meningkatkan aksesibilitas informasi melalui optimalisasi website dan alumni.
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana dengan manajemen resource sharing berbasis TI.
Mengembangkan peralatan laboratorium terintegrasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
Bekerjasama dengan mitra untuk prasarana kegiatan ekstra kurikuler/organisasi kemahasiswaan.
Meraih dana hibah Rusunawa ke Kementerian PU-PERA, hibah pembangunan masjid dan hibah pohon dari
Kementerian Kehutanan.
10. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset berorientasi pada green campus.
11. Meningkatkan efisiensi penggunaan biaya operasional pemeliharaan gedung.
12. Memanfaatkan TI untuk efisiensi pengelolaan gedung, tata kelola aset dan pengendalian peralatan
laboratorium.
13. Meningkatkan kemudahan akses jurnal melalui pemanfaatan e_jurnal.
14. Mengoptimalkan aliansi/asosiasi PT untuk kerjasama dalam penggunaan pustaka hard copy atau online secara
bersama-sama.
15. Meningkatkan manajemen risiko pengelolaan gedung dan aset.
16. Menyediakan sumberdaya dan potensi Universitas yang dapat diakses oleh perguruan tinggi lain, lembaga
pemerintah atau swasta, industri dan masyarakat luas untuk mendukung upayaupaya pengembangan bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Penguatan Sarana
prasarana
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Proses Bisnis

Karir Dosen

Kurikulum
Akademik

Proses

Pembelajaran

Suasana Akademik
Penelitian dan
Publikasi

Strategi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Penyusunan sistem karir dosen
Mendorong dosen untuk memperoleh pengakuan administratif (NIDN)
Penyusunan standar kompetensi dosen merujuk standar akreditasi program studi
Peningkatan kompetensi pengajaran dosen
Peningkatan kompetensi penelitian dan pengabdian masyarakat
Peningkatan jabatan akademik dosen sesuai sistem karir yang ditetapkan
Peningkatan sertifikasi dosen

Pengembangan kurikulum program studi untuk meningkatkan relevansi kebutuhan
Pengembangan RPS mata kuliah
Penguatan softskills manajerial dan kewirausahaan
Pengembangan standarisasi sistem penilaian
Pengembangan sistem penjaminan mutu akademik
Peningkatan kemampuan dosen dalam metode pembelajaran
Peningkatan implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi
Penguatan soft skills mahasiswa dalam proses pembelajaran
Peningkatan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa
Pengembangan sistem evaluasi yang mendorong motivasi berprestasi mahasiswa
Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran
Pengadaan Fasilitas Perpustakaan dan e-learning
Pengembangan student learning centre
Pengembangan ruang diskusi mahasiswa
Pengembangan sistem konseling mahasiswa
Peningkatan kualitas hubungan dosen dan mahasiswa di luar kelas

Penyusunan roadmap penelitian dan publikasi ilmiah dosen
Peningkatan kualitas penelitian dosen
Peningkatan jumlah penelitian dosen yang didanai dari sumber eksternal
Peningkatan pemerataan penelitian dan publikasi
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Pemberdayaan
Masyarakat
Proses Bisnis

5. Peningkatan rasio antara publikasi dan penelitian dosen
6. Peningkatan jumlah publikasi jurnal akreditasi nasional
7. Peningkatan publikasi jurnal internasional
1. Pengembangan roadmap program pemberdayaa masyarakat
2. Pengembangan jejaring kemitraan yang mendorong program pemberdayaan masyarakat
3. Pengembangan program CSR kerjasama dengan Pemerintah, BUMN dan Swasta

Strategi
1.Peningkatan kualitas tenaga kependidikan sesuai tugas pokok jabatan
2.Pemetaan kompetensi sebagai dasar pengembangan karir tenaga kependidikan
Sumberdaya
3.Pengembangan program pelatihan yang mendorong pelayanan akademik
Manusia
4.Peningkatan kesejahtaraan melalui penetapan standar kompensasi dan sistem yang akuntabel
5.Pengembangan sistem penilaian kinerja yang mendorong kinerja pelayanan
6.Pengembangan sistem karir dan disiplin sebagai dasar pengelolaan SDM
1.Pengembangan sistem keuangan berbasis kinerja
2.Pengembangan sistem perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran
Sumberdaya
Keuangan
3.Penyusunan model keuangan yang mendorong motivasi dan kinerja
4.Pengembangan sistem kompensasi berbasis kinerja
5.Pengembangan SOP keuangan
1.Pengembangan sarana prasarana akademik yang mendorong kualitas pembelajaran
2.Pengembangan sarana diluar kelas yang mendorong academic atmosfer
Sarana Prasarana
3.Pengembangan sistem tata kelola aset dan gedung yang mendorong efektifitas penyelenggaraan
akademik
4.Pengembangan teknologi Informasi secara terpadu
Layanan
Promosi dan
Pengembangan sistem rekrutmen mahasiswa baru berbasis IT
Penerimaan
Penyusunan grand disain promosi dan rekrutmen
Mahasiswa
Pengembangan jejaring kerjasama dengan Sekolah Menengah di IndonProvinsi Sulawesi Tenggara
Baru
Pengembangan Computer Base Test untuk penerimaan mahasiswa baru
Kegiatan
Pembentukan kelembagaan mahasiswa di tingkat prodi
Kemahasiswa an &
Pembinaan program kemahasiswaan di tingkat prodi
Pengembangan Karir Pengembangan prestasi mahasiswa di bidang penalaran, bakat, dan kegemaran
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Alumni/Lulus an

Proses Bisnis

Visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi
pencapaian
Tata Kelola
Organisasi
Organisasi

Sistem
Penjaminan
Mutu
Sistem
Informasi

Kerjasama antar
Lembaga di Dalam
dan Luar Negeri

Pembentukan pusat studi bisnis mahasiswa
Penyelenggaraan kerjasama kelembagaan untuk merekrut karyawan di kampus
Pengembangan sistem informasi lulusan melalui pengembangan tracer study
Pembentukan organisasi alumni
Pengembangan program jejaring alumni melalui penyelenggaraan kegiatan rutin
Strategi
Penyusunan rencana strategis prodi yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan
Penyusunan program kerja tahunan yang selaras dengan pencapaian sasaran jangka panjang dan arah
pengembangan institusi
Penyusunan indikator kinerja sesuai sasaran program
Penguatan nilai-nilai Islam sebagai pedoman perilaku hidup Islami civitas akademika di tingkat prodi
Penguatan kelembagaan di tingkat prodi teknik arsitektur
Peningkatan profesionalitas organisasi melalui konsolidasi program secara rutin
Pengembangan mekanisme evaluasi dan monitoring program akademik dan layanan
Penyusunan SOP di tingkat prodi
Pembentukan gugus jaminan mutu (GJM) di tingkat prodi yang memiliki garis koordinastif dengan
penjaminan mutu universitas
Pelaksanaan sistem monitoring oleh GJM sesuai sistem penjaminan mutu yang berlaku di universitas
Pengembangan sistem monitoring perencanaan akademik sampai evaluasi penyelenggaraan akademik
oleh GJM prodi
Evaluasi rutin pelaksanaan akademik oleh GJM
Pengembangan Sistem Informasi terpadu yang mendukung proses pembelajaran
Pengembangan e-learning yang mendorong pembelajaran kelas
Pengembangan akses wifi mahasiswa yang mendorong academic atmosfer
Pengembangan kelas IT yang mendorong sistem pembelajaran
Penyusunan sistem jejaring kerjasama antar lembaga yang mendorong kualitas akademik dan prestasi
mahasiswa
Pengembangan kerjasama antar lembaga untuk penyelenggaraan sertifikasi keahlian bidang manajemen
Pengembangan kerjasama antar lembaga yang mendorong peningkatan daya serap lulusan
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BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA) ini merupakan

rencana pengembangan program studi yang diarahkan sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan oleh program studi. Dengan demikian, besar
harapan renstra ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program kerja program studi, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan prodi lima tahun

ke depannya. Renstra ini merupakan dasar penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran tahunan. Dengan adanya renstra, maka semua

program-program kerja yang belum sesuai dengan renstra perlu diselaraskan. Untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan renstra perlu dukungan dan

komitmen dari berbagai pihak. Oleh sebab itu kegiatan saling belajar dan adanya tantangan bersama terhadap lembaga agar lebih eksis dan maju serta
lebih mempunyai peran di masyarakat merupakan perjuangan bersama.

Rencana Strategis akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana operasional (Renop). Agar pelaksanaan sesuai dengan renstra maka dilakukan

monitoring dan evaluasi secara rutin, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kegiatan yang dilakukan selaras dengan

Renstra tersebut.
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