
 



 

 

 



Analisis Lingkungan Eksternal Fakultas Teknik 

Univesitas Muria Kudus 

 

Perkembangan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus sampai dengan 

tahun akademik 2018-2019 sangat dipengaruhi kondisi eksternal. Terdapat 

kecenderungan perubahan lingkungan eksternal fakultas teknik pada aspek 

makro: politik, ekonomi, kebijakan, sosial budaya dan perkembangan IPTEKS, 

Aspek mikro: pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber 

calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, pendidikan jarak jauh, 

open course ware, kebutuhan dunia usaha/industry dan masyarakat, mitra, dan 

aliansi.   

 

A. Analisis kondisi makro 

1. Politik 

        Dalam perkembangan politik global antar negara mempunyai komitmen 

bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan didunia,  terutama negara-

negara asia dan eropa yang memberi peluang kerjasama dalam bidang 

pendidikan baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

        Visi dari pembangunan politik di Indonesia adalah “Terwujudnya 

demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai 

aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima 

sebagai konsekuensi dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara”. 

         Pentingnya pendidikan dalam pembangunan politik secara eksplisit 

dinyatakan dalam arah penataan peran negara dan masyarakat yang 

menekankan pentingnya “penciptaan advokasi dan promosi pendidikan agar 

makin berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik 

masyarakat, bersamaan dengan peningkatan keahlian dan profesionalisme. 

 

2. Ekonomi 

            Dalam aspek ekonomi, globalisasi memberikan dampak kepada 

pengambil keputusan sektor publik atau private dituntut mampu membuat 



perubahan karena hadirnya pemain baru, metode baru, teknologi baru, 

proses bisnis baru. Pergerakan arah globalisasi dan pertumbuhan ekonomi 

akan berdampak kepada kebijakan- kebijakan perguruan tinggi (PT), 

utamanya UMK. Globalisasi akan mengakibatkan perubahan 

pertumbuhan/penurunan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan 

berdampak kepada globalisasi. Globalisasi akan memberikan selain 

memberikan dampak postif juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Kemenkeu, 2014), 

          Wilayah Asia diprediksi akan menjadi pemain kunci dalam 

mengendalikan kehidupan ekonomi dunia pada tahun 2050. Era ini 

selanjutnya dinamakan Asian Century. Paling tidak, ada lima tantangan 

utama terkait upaya mewujudkan Asian Century, seperti yang dirilis oleh 

Asian Development Bank (2011), yaitu (1) adanya kesenjangan internal di 

masing-masing negara; (2) kemungkinan resiko masuk ke dalam kelompok 

negara Middle Income Trap; (3) menguatnya persaingan atas penguasaan 

sumber daya alam tertentu; (4) kemungkinan terjadinya disparitas 

antarnegara dan subkawasan di Asia; serta (5) pemanasan global dan 

perubahan iklim. 

         Kekuatan ekonomi di negara barat akan diimbangi oleh kekuatan 

ekonomi secara global. Hal ini mengakibatkan munculnya persaingan baru 

sebagai dampak dari masalah geografis dan sumber daya alam, sehingga 

mendorong munculnya profil pelakuekonomi yang berbeda dengan profil 

pelaku ekonomi sebelumnya. Universitas harus mampu menghasilkan 

pelaku ekonomi yang bisa memegang peranan penting dalam pergantian 

kekuatan ekonomi tersebut. 

         Perkembangan Indonesia sebagaiman tercantum dalam rencana 

pembangunan jangka panjang 2005-2025 sebagai tahapan menuju 

Indonesia Emas 2045, dinyatakan bahwa Indonesia yang maju dan mandiri 

menuntut kemampuan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, 

berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan 

masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh 

penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

mengembangkan sumber daya pembangunan. 



Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 menunjukkan hasil 

sebesar 5,17 persen, sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan hasil 5,02 

persen. Kondisi ini menunjukan ketatnya persaingan ekonomi global yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlemahan pertumbuhan 

ekonomi ini menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk bertahan 

dari perlemahan ekonomi global. 

Kondisi ekonomi Nasional juga memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Ditinjau dari aspek Ekonomi 

pendapatan per kapita masyarakat di wilayah Jawa Tengah, pada tahun 

2018 diperoleh data  Rp. 36,78 juta per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi 

5,27 persen. Pertumbuhan ini melebihi nasional 5,17 persen. Dengan 

melihat data tersebut nampak adanya peluang peningkatan masyarakat dari 

aspek ekonomi terutama untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 

Hal ini merupakan peluang bagi Fakultas Teknik untuk memperluas akses 

bagi lulusan SMA/SMK/MA guna melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 

Untuk menarik minat masyarakat perlu disediakan beasiswa untuk siswa 

berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu. 

Fakultas Teknik berada di lingkungan industri bertaraf nasional dan 

internasional serta industri kecil yang berada di eks Karesidenan Pati. 

Pertumbuhan jumlah industri dan usaha kecil Jawa Tengah tahun 2014-2019 

rata-rata sebesar 3,8%, rata-rata nasional 3,82%. Pertumbuhan ekonomi di 

Kudus cukup baik dengan peringkat 3 PDRB di Jawa Tengah di bawah 

Semarang dan Cilacap. Kondisi ini merupakan peluang bagi Fakultas Teknik 

sebagai: (1) lapangan kerja bagi lulusan Fakutas Teknik; (2) prospek 

pengembangan jiwa kewirausahaan; (3) akses transfer teknologi, 

kemudahan pembelajaran (praktek kerja, kuliah kerja lapangan, dan lain 

lain); (4) kerjasama penelitian terapan, pengembangan unit jasa dan 

produksi serta penyerapan tenaga kerja lulusan, dan (5) kemampuan 

masyarakat untuk belajar di perguruan tinggi (calon mahasiswa baru 

meningkat).  

3. Kebijakan 

 Kebijakan  dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003, PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan 



Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengharuskan pada 

penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kurikulum berbasis 

kompetensi, mengembangan SDM, menghasilkan lulusan yang mempunyai 

daya saing, softskills dan hardskills, sertifikasi lulusan, melaksanakan 

penjaminan mutu dan mengelola perguruan tinggi dengan prinsip GUG.  

          Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi 

terdiri atas: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 

Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan 

mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar 

Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi pada Bagian kedua tentang Otonomi Perguruan Tinggi, Pasal 22 ayat 

(1) menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi; sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Otonomi  Pengelolaan  

Perguruan  Tinggi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) 

otonomi di bidang akademik,  yang meliputi penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bab II tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Bagian kesatu tentang Ruang Lingkup 

Standar Nasional Pendidikan, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Standar 

Nasional Pendidikan terdiri atas (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar 

isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian 

pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar 

sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; 

dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. Pada ayat (2) disebutkan bahwa 

Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, 

menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum. Pada Bagian kedua 



tentang Standar Kompetensi Lulusan, Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa 

standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.   

Selain itu kebijakan menyediakan akses kemudahan bagi mahasiswa 

berprestasi dari kalangan tidak mampu harus mencapai 20%. Hal ini 

merupakan tantangan bagi Fakultas Teknik untuk meningkatkan tanggung 

jawab dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikannya dengan 

peningkatan akses mahasiswa baru, memperbaiki kinerja pengelolaan 

akademik, keuangan, sumber daya, memperluas jaringan kerjasama guna 

meningkatkan daya saing lulusan, serta menyediakan beasiswa magang.  

 

4. Sosial Budaya 

            Data kriminalitas yang melibatkan generasi muda cenderung 

meningkat, pola kehidupan sosial generasi muda juga mengalami perubahan 

dengan berkembangnya beberapa “gang anak muda”, penggunaan obat 

terlarang, penggunaan gaget yang tidak pada tempatnya dan kasus asusila 

penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi untuk berbuat kejahatan. 

Pornografi juga semakin marak, dari portal berita inilah.com sedikitnya 

terdapat 103,4 juta situs porno dan 8 juta diantaranya terkait dengan 

Indonesia. Hal ini menunjukkan mulai terjadi pelunturan nilai-nilai budaya 

dan sosial meninggalkan ciri ke-Indonesiaan yang mengutamakan 

musyawarah, menjunjung tinggi norma sosial, agama dan tata hubungan 

horisontal yang sopan santun, sehingga mahasiswapun perlu bekal norma 

dan etika. Hal ini merupakan tantangan bagi Fakultas Teknik untuk 

mengembangkan softskills mahasiswa. Upaya yang telah dilakukan Fakultas 

Teknik adalah adanya pengenalan etika pada salah satu materi dalam 

kegiatan Masa Pengenalan Akademik Mahasiswa Baru (SAPAMABA) 

adalah pendidikan mental mahasiswa berupa Pelatihan Quantum Learning, 

kegiatan kemahasiswaan, technocamp, sehingga gejala ini tidak begitu 

dominan di Fakultas Teknik, terlihat dari rendahnya demonstrasi di kampus. 

Fakultas Teknik menjadikan aspek sosial budaya sebagai salah satu bagian 

dari visi.  



           Selama ini kontribusi dan peran Fakultas Teknik telah ikut serta dalam 

proses pembangunan daerah dan pengembangan teknologi tepat guna di 

wilayah eks karesidenan Pati. Fakultas Teknik melaksanakan pembinaan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui kegiatan pelatihan dan 

pengembangan TTG, membangun desa binaan yang produktif and berbasis 

IT, melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN), pengembangan kewirausahaan, 

melaksanakan pengabdian-pengabdian baik yang bersifat akademis 

maupun tanggap terhadap suatu kejadian bencana alam (banjir, tanah 

longsor). 

 

5. Perkembangan IPTEKS 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni begitu pesat, 

menuntut perguruan tinggi khususnya Fakultas Teknik untuk dapat mengikuti 

perkembangan tersebut dalam proses pembelajaran, riset dan 

pengembangan ilmu. Perlu adanya Pusat Inovasi yang dapat menghasilkan 

karya inovatif dan dapat di terapkan dalam masyarakat. 

Kebijakan pembangunan IPTEKS dalam rancangan RPJM Indonesia 

tahun 2020 – 2024 diarahkan pada  Iptek Inovasi sebagai bagian dari pilar 

produktivitas untuk membangun manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing. Untuk mewujudkan IPTEKS Inovasi maka diperlukan peran Fakultas 

Teknik yang sangat besar dalam pengembangan disemua sektor. 

         Dalam kebijakan pengembangan ipteks menggunakan isu strategis : 

1. Pemanfaatan Ipteks sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkelanjutan. 

2. Peningkatan Kapabilitas Adopsi Teknologi dan Inovasi. 

3. Penciptaan Ekosistem Inovasi 

4. Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Dana Ipteks-Inovasi 

         Arah pengembangan Riset Nasional memberikan peluang Fakultas 

Teknik untuk dapat berperan serta menghasilkan karya inovatif. Arah 

pengembangan riset yang dapat di lakukan adalah: 

1. Bidang Energi :  

a. Teknologi Fast Charging dan Manajemen Penyimpanan Energi 

(Baterai):Fast Charghing, Baterai Lithium 

b. Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi. 



c. Prototipe PLTN 

d. Teknologi energi terbarukan (BBG dan pengganti avtur) 

2. Bidang Rekayasa Keteknikan: 

a. Pilot Pabrik Garam dan Bitten. 

b. Mesin pengolah makanan: Kemasan Makanan Tradisional, Produk 

kopi olahan. 

c. Teknologi struktur Bangunan: RumahTapak, Rumah Susun. 

3. Bidang transportasi : 

a. Pesawat N 219 A 

b. Teknologi Perkeretaapian (Prototype Kereta Cepat) 

c. Teknologi Kendaraan Listrik 

4. Bidang Pertahanan Keamanan : 

a. Pesawat Tanpa Awak MALE 

b. Teknologi Sistem Pemantauan Radiasi Lingkungan 

c. Teknologi Roket Dua Tahap 

d. Radar Ground-controlled interception (GCI) 

5. Bidang Teknologi Informasi 

       Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Gartner, karena beragam 

jenis aplikasi terus bermunculan, ini mengubah cara user berinteraksi di 

dunia digital. Meningkatnya berbagai jenis perangkat dan pengembangan 

aplikasi yang terus dilakukan menyebabkan munculnya istilah 

multiexperience. User experience akan mengalami perubahan yang 

signifikan. Cara user berinteraksi dengan dunia digital akan lebih 

beragam. Platform percakapan akan mengubah cara orang berinteraksi 

dengan dunia digital. Di tahun 2020, Virtual reality (VR), Augmented 

Reality (AR) dan Mixed Reality (MR) adalah teknologi yang tergabung 

dan mengubah cara orang berinteraksi di dunia digital. 

        Aturan pemerintah yang menerapkan undang-undang terkait data 

pribadi juga membuat organisasi harus semakin memperhatikan tentang 

pengelolaan data pribadi pelanggan. Strategi transparency dan 

traceability adalah elemen penting untuk menjaga informasi pribadi 

pelanggan. 

       Transparency dan traceability adalah strategi yang digunakan untuk 

menentukan serangkaian sikap, tindakan, dan teknologi serta pendukung 



lain yang dirancang untuk memenuhi persyaratan peraturan, 

mempertahankan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi 

canggih lainnya, yang berguna untuk meningkatkan rasa kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan. 

          Empowered edge adalah istilah dalam IT yang digunakan untuk 

proses sentralisasi komputasi yang didistribusikan ke jaringan, end user 

dan perangkat end user. Empowered edge merupakan kunci utama 

dalam manajemen perangkat di era Cloud dan Big Data. Distributed cloud 

adalah distribusi layanan public cloud ke lokasi yang berbeda, sementara 

penyedia layanan public cloud itu sendiri bertanggung jawab untuk 

mengoperasikan, mengelola, memperbarui, dan meningkatkan layanan. 

Strategi teknologi ini mengarah pada era baru cloud computing. 

         Penerapan artificial intelligence (AI) dan machine learning yang 

digunakan perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis 

ternyata menciptakan masalah baru bagi perusahaan. Potensi serangan 

terhadap IoT, cloud computing, dan microservices meningkat karena hal 

ini. Maka dari itu, perusahaan harus fokus untuk melindungi sistem yang 

didukung oleh AI, dan memastikan penggunaan sistem yang didukung 

oleh AI tidak dimasuki dan disalahgunakan oleh hacker. 

          Dengan perkembangan Teknologi informasi ini membuka peluang 

dan tantangan bagi Fakultas Teknik untuk secara berkelanjutan 

mengembangkan teknologi informasi. 

      Partisipasi industri dalam kegiatan R&D di Indonesia masih rendah, 

yaitu kurang dari 20%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Singapura 

dan Korea bahkan Malaysia, yang lebih dari 80% R&D nya berasal dari 

industri swasta, sehingga iptek yang dihasilkan lebih berorientasi pasar 

dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun didukung oleh 

7.777 orang peneliti yang malakukan R&D di sektor industri, masih 

diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan minat industri 

melakukan R&D sehingga iptek secara nyata mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Kondisi ini membuka peluang Fakultas Teknik untuk berperan 

serta dalam pengembangan riset inovatif. Kerja sama dengan industry 

merupakan peluang yang sangat penting dalam bidang riset. 



Pesatnya kemajuan sains dan teknologi juga memberikan peluang 

kemudahan dalam mendapatkan sumber pustaka guna penyediaan dan 

pembaharuan bahan ajar secara terus menerus bagi mahasiswa di Fakultas 

Teknik. Dengan teknologi informasi (TI) bahan ajar bukan lagi berupa buku, 

dapat diakses secara luas dan cepat melalui internet. Pemerintah kabupaten 

dan beberapa perusahan telah memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi berbasis web, hal ini ditunjukkan dengan adanya pelayanan 

beberapa internet provider (IP). 

 

B. Analisis Aspek mikro  

1. Pesaing 

        Di Jawa Tengah terdapat sekitar 249 perguruan tinggi, dari jumlah 

tersebut 39 berbentuk universitas. Universitas tersebut memiliki fakultas 

teknik. Untuk Wilayah pantura Jawa tengah jumlah Perguruan Tinggi Swasta 

yang memiliki Fakultas Teknik berjumlah 8, yaitu UNISNU, UNISFAT, STTR 

Cepu, UNISSULA, UNWAHAS, UPGRIS, UNIMUS, UNIKA. 

         Keberadaan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah ini merupakan 

pesaing dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru dan lapangan kerja 

lulusan. Fakultas Teknik  terus memperluas akses mendapatkan mahasiswa 

baru dengan meningkatkan sistem promosi. Promosi akan menjangkau 

wilayah lebih luas dan ditangani secara kelembagaan, dilaksanakan 

sepanjang tahun. Kerjasama dengan berbagai pihak yang telah dan akan 

dibangun diharapkan juga membantu universitas unggul dalam  persaingan.  

 

2. Pengguna lulusan,  

        Pengguna Lulusan Fakultas Teknik yang terbanyak adalah perusahaan 

di wilayah Jawa Tengah dengan jumlah industry besar 1906 buah Dan 

industry menengah 3310 buah, Khususnya di daerah kudus dan sekitarnya 

terdapat industry besar 96 buah dan indutri menegah 104 buah. 

        Perbankan dan BPR juga pengguna lulusan Fakultas Teknik dengan 

jumlah Bank umum 50 dan syariah 10 unit, sedangkan BPR Umum 252 unit 

dan BPR syariah 26 unit. Selain itu terdapat pemasaran bidang otomotif 



dengan berbagai merk yang tersebar di daerah pantura Jawa Tengah 

berjumlah 29 unit. 

         Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu pilihan dari para lulusan, 

terutama yang di tempatkan di wilayah eks karesidenan Pati. 

 

3.  Sumber calon mahasiswa, 

         Lokasi Fakultas Teknik UMK strategis karena berada di eks-

Karesidenan Pati yang meliputi Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Rembang 

dan Blora, serta ditambah Kabupaten Demak dan Grobogan (Pantura Timur 

Jawa Tengah) yang berbatasan dengan wilayah Kudus. Wilayah ini 

menunjukkan kecenderungan bahwa jumlah SMA/SMK/MA meningkat 

5,43% per tahun dengan jumlah 541 pada tahun 2017 dan 689 mahasiswa 

baru pada tahun 2018, dari jumlah tersebut yang telah bekerja sama dengan 

UMK 32 sekolah, sehingga membuka peluang peningkatan jumlah 

kerjasama untuk akses mahasiswa baru. Jumlah lulusan SMA/SMK/MA juga 

menunjukkan kecenderungan terus meningkat rata-rata 5,8% dengan jumlah 

lulusan 82.978 orang per tahun. Dengan memperhatikan tingkat partisipasi 

lulusan SMA/SMK/MA dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 

(28%), memberikan peluang melanjutkan di perguruan tinggi mencapai 

23.233 orang per tahun. Dengan memperhatikan jumlah pesaing perguruan 

tinggi (PT) di daerah Pantura Jawa Tengah sebanyak 9 PT masih besar 

peluang yang akan masuk di Fakultas Teknik UMK. 

 

4.  Sumber calon dosen 

            Sumber calon dosen terutama dari lulusan perguruan tinggi negeri, 

seperti UI, ITB, UGM, UNDIP, ITS. Calon dosen dosen sebagian besar Fresh 

Graduate program magister. Calon dosen ini mempunyai potensi untuk dapat 

dikembangkan studi lanjut S3. 

            Beberapa praktisi yang telah bekerja di perusahaan juga merupakan 

potensi calon dosen. Praktisi memiliki pengalaman kerja, sehingga 

memberikan dampak positif tentang kebutuhan pengetahuan di industry. 

Dengan kondisi ini memberikan masukan untuk selalu dilakukan perbaikan 

kurikulum. Pengalaman praktisi memberikan manfaat yang besar bagi 

mahasiswa tentang kebutuhan keilmuan di industri. 



 

 

5. Sumber tenaga kependidikan,  

          Sumber tenaga kependidikan merupakan lulusan perguruan tinggi 

negeri dan swasta jenjang S1 dan S2 yang berasal dari seluruh wilayah 

Indonesia. Sumber tenaga kependidikan sangat penting dalam rangka 

memperoleh tenaga yang mempunyai integritas tinggi. 

          Tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi yang sesuai 

(sertifikasi laboran/ LSP-TELAPI) dan mempunyai sertifikat keahlian lebih di 

prioritaskan, sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi tenaga 

kependidikan.. 

 

6. E-learning 

        Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Permendikbud 

109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh di 

PendidikanTinggi. Kebijakan ini memberikan peluang bagi fakultas teknik 

untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kemajuan 

Teknologi Informasi. 

        Penerapan system e-learning dalam pembelajaran telah di lakukan 

melalui system e-learning UMK “SUNAN”. Pemanfaatan system e-learning 

ini dalam proses pembelajaran telah dilakukan evaluasi setiap semester. 

        Jumlah mata kuliah yang menggunakan E-learning adalah sebagai 

berikut: 

No Program Studi 

Jumlah MK yang menggunakan E-
learning 

Gasal 2019-2020 Genap 2019-2020 

1 Teknik Elektro 12 29 

2 Teknik Informatika 27 31 

3 Sistem Informasi 23 32 

4 Teknik Mesin 4 24 

5 Teknik Industri 11 21 

 

 

 



7. Pendidikan jarak jauh. 

        Pendidikan jarak jauh di dasarkan pada UU No. 12/2012 tentang 

PendidikanTinggi pasal 31 pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh 

merupakan proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani 

keterpisahan antara mahasiswa dengan pendidik dan dimediasi oleh 

pemanfaatanteknologi, dan pertemuan tatap muka yang minimal. Pendidikan 

jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh 

fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta 

menggunakan beragam sumber belajar. Biasanya berbentuk pendidikan 

massif. 

       Pendidikan jarak jauh bertujuan:  

a. Memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat 

yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler;  

b.  Memperluas akses serta mempermudah layanan PendidikanTinggi dalam 

Pendidikan dan pembelajaran 

        Sistem penidikan ini memberikan peluang bagi fakultas teknik untuk 

mengembangkan system informasinya dan melaksanakan sistem 

pendidikan jarak jauh. 

 

8. OpenCourse Ware 

        Inovasi pada pembelajaran jarak jauh di pendidikan tinggi terus 

berkembang sejak adanya sistem Open Course Ware (OCW). Sistem 

merupakan pembelajaran baru di Indonesia yang lahir dari pengembangan 

konsep distance learning. Popularitas OCW mulai berkembang sejak muncul 

awal pembelajaran jarak jauh (distance learning). Dengan demikian, model 

ini merupakan upgrade dari sistem pembelajaran distance learning. Sistem 

OCW didedikasikan untuk pengembangan pembelajaran online yang 

tersedia secara bebas, mandiri dengan bahan ajar yang memadai. Pada 

pelaksanaannya selama ini, peserta mahasiswa menyebutnya sebagai 

pembelajaran yang fleksibel, dimana mereka dapat sebagai menjadi 

mahasiswa secara informal dan memiliki kebebasan dalam hal memilih dan 

kebebasan waktu sesuai dengan kenyamanan mereka. OCW sejak 

berdirinya diperuntukkan untuk terus menyediakan fasilitas pembelajaran 

bagi jutaan orang di seluruh dunia.Disamping itu, pembelajaran ini juga 



menawarkan artikel publikasi yang dapat diakses secara gratis.Di akhir studi, 

para peserta didik akan menerima bukti telah lulus dengan sertifikat yang 

tertera telah mengikuti kelas OCW lengkap dengan dokumen portofolio dan 

nilai oleh para professor, yang formatnya sama dengan lembaga pendidikan 

tinggi formal sebagai bukti telah selesainya perserta.  

        Sistem pendidikan ini menjadi tantangan bagi Fakultas Teknik untuk 

terus mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, sehingga dapat 

menjangkau masyarakat yang tidak dapat bertatap muka secara langsung. 

 

9.  Kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, 

Kebutuhan  angkatan kerja di indutri dan masyarakat di Jawa Tengah 

mencapai 27.340.463 orang, dari jumlah tersebut yang merupakan lulusan 

perguruan tinggi 644.593, sementara jumlah pasar kerja yang tersedia 

98.509 (BPS Jawa Tengah). Kebutuhan tenaga kerja dalam bidang teknologi 

informasi (TI) mencapai 292.831 orang per tahun pada tahun 2018, tahun 

2019 mencapai 327.813 orang, sehingga pertumbuhan kebutuhan di bidang 

ini mencapai 74% dan baru dipenuhi oleh lulusan perguruan tinggi 17,62%. 

Hal ini membuka peluang kerja bagi lulusan sistem informasi dan Teknik 

Informatika. 

Jumlah lulusan di Fakultas Teknik UMK sebagai berikut: 

No Program Studi 
Jumlah Lulusan 

Gasal 2018-
2019 

Genap 2018-
2019 

1 Teknik Elektro 13 27 

2 Teknik Informatika 53 69 

3 Sistem Informasi 45 44 

4 Teknik Mesin 22 38 

5 Teknik Industri Belum meluluskan 

 

 

10.  Mitra  

        Peran Fakultas  di wilayah Kudus dan sekitarnya telah baik, tetapi untuk 

tingkat propinsi, nasional dan internasional masih harus ditingkatkan. 

Beberapa peran yang bersifat nasional adalah dengan Badan Tenaga Atom 



Nasional dalam pengembangan teknologi radiasi, dengan LIPI untuk 

pengembangan teknologi dan kepustakaan. Fakultas Teknik terus 

melakukan networking di tingkat nasional dan internasional dalam bidang 

kerjasama penelitian dan dengan mitra industri untuk penerapan hasil-hasil 

penelitian, guna meningkatkan revenue sehingga pendapatan lambat laun 

tidak bertumpu pada mahasiswa  

       Kerjasama dengan industri besar dilakukan terutama dalam hal 

pembelajaran mahasiswa dan staf  akademik dalam bentuk magang, Kerja 

praktek, sebagai staf akademik tamu dan penelitian terapan. Terhadap 

industri kecil lebih kepada penerapan Teknologi Tepat Guna dan pemberian 

bimbingan kewirausahaan. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh program 

studi yang sebidang dan  Evaluasi dilakukan setiap tahun. Kerjasama 

dengan Pemerintah terutama dalam pelaksanaan program pemerintah 

penerapaan IT dan pelaksanaan penelitian yang telah direncanakan baik 

secara bersama sama. Kerjasama dengan masyarakat umum, lebih bersifat 

pelayanan teknologi tepat guna.  

Hubungan kerjasama dengan SMA/SMK/MA, kalangan industri dan 

pemerintah kabupaten akan terus ditingkatkan untuk dapat menambah 

akses mahasiswa yang mendapat beasiswa dan untuk menjaga 

keberlanjutan pendanaan beasiswa. 

 

11.  Aliansi 

         Setiap program studi di fakultas teknik memiliki forum atau badan kerja 

sama program studi di tingkat nasional. Forum ini memberikan peluang pada 

semua program studi untuk berperan aktif dalam mengembangkan program 

studinya. Dari forum ini mendapatkan informasi untuk perbaikan kurikulum 

dan peningkatan kompetensi lulusan. 

C. Pemosisian program studi teknik mesin terhadap faktor eksternal 

Tabel 1 Posisi Program Studi Teknik Mesin ditinjau dari Aspek Makro 

Aspek Makro Posisi Program Studi Teknik Mesin 

Politik Progdi Teknik Mesin berpeluang melakukan kerjasama 

dalam bidang pendidikan yang meliputi pengembangan 



sumber daya manusia dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada tingkat internasional. 

Ekonomi  Hadirnya pemain baru, metode baru, teknologi baru, dan 

proses bisnis baru pada era globalisasi memberi 

tantangan Progdi Teknik Mesin untuk berinovasi teknologi 

yang bisa dikomersialkan. 

 Pertumbuhan ekonomi dan Industri memberi peluang 

Progdi Teknik Mesin untuk memperluas lapangan kerja; 

prospek pengembangan jiwa kewirausahaan; akses 

transfer teknologi, kemudahan pembelajaran (praktek 

kerja, kuliah kerja lapangan, dan lain lain); kerjasama 

penelitian terapan, pengembangan unit jasa dan produksi 

serta penyerapan tenaga kerja lulusan; dan kemampuan 

masyarakat untuk belajar di perguruan tinggi (calon 

mahasiswa baru meningkat).  

Kebijakan Progdi Teknik Mesin mempunyai tantangan untuk melampaui 

SNPT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.  

Sosial Budaya Solusi permasalahan sosial budaya menjadi tantangan 

Progdi Teknik Mesin melalui pengembangkan softskills 

mahasiswa seperti pelatihan Quantum Learning, kegiatan 

kemahasiswaan, technocamp dll.  

Perkembangan 

IPTEKS 

 

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

pesat menjadi tantangan Progdi Teknik mesin untuk 

mengimbanginya melalui karya-karya inovasi yang dapat 

diterapkan pada masyarakat. 

 Progdi Teknik Mesin berpeluang melakukan riset-riset 

yang sesuai arah pengembangan riset nasional pada 

bidang energi terbarukan, rekayasa keteknikan, dan 

transportasi. 

 

 

 

 

 



Tabel 2 Posisi Program Studi Teknik Mesin ditinjau dari Aspek Mikro 

Aspek Mikro Posisi Program Studi Teknik Mesin 

Pesaing Pesaing progdi Teknik Mesin relatif sedikit khususnya di 

Karisidenan Pati dan umumnya di Jawa Tengah menjadi 

peluang yang dimiliki Progdi Teknik Mesin UMK. 

Pengguna lulusan Keberadaan industri besar dan kecil di wilayah jawa tengah 

menjadi peluang pengguna lulusan Progdi Teknik Mesin. 

Sumber calon 

mahasiswa 

Keterbatasan jumlah progdi di eks-Karisidenan Pati dan 

lokasi Progdi Teknik Mesin UMK yang strategis, menjadi 

peluang progdi Teknik mesin menjaring calon mahasiswa. 

Sumber calon 

dosen 

Progdi Teknik Mesin UMK berpeluang menggait calon dosen 

dari lulusan dari berbagai perguruan tinggi negeri, dan 

praktisi yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang 

berlokasi di Kudus. Calon dosen Fresh Graduate program 

magister berpeluang untuk dapat dikembangkan studi lanjut 

S3 

Sumber Tenaga 

Kependidikan 

Progdi Teknik Mesin UMK memiliki peluang untuk merekrut 

tenaga kependidikan dari perguruan tinggi dan swasta di 

seluruh Indonesia.  Progdi Teknik Mesin memiliki tantangan 

untuk merekrut dan melatih laboran untuk mendapatkan 

sertifikasi laboran (LSP-TELAPI) dan sertifikasi keahlian. 

E-learning dan 

pendidikan jarak 

jauh 

Progdi Teknik Mesin berpeluang menyelenggarakan 

pendidikan jarak jauh dan menggunakan proses 

pembelajaran berbasis teknologi informasi (sistem e-learning 

meliputi SUNAN, google form, kahoot) sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Open course ware Progdi Teknik Mesin mempunyai tantangan untuk 

mengadopsi sistem pembelajaran OCW sehingga dapat 

menjangkau masyarakat yang tidak dapat bertatap muka 

secara langsung. 

Kebutuhan dunia 

usaha/industry dan 

masyarakat 

Lulusan progdi teknik mesin mempunyai tantangan untuk 

menguasai bidang rekayasa teknik mesin yang 

bersinggungan dengan teknologi informasi sesuai kenutuhan 

dunia usaha saat ini seperti CAD dan CAE. 

Mitra Progdi Teknik Mesin memiliki tantangan untuk terus 

melakukan networking di tingkat regional, nasional dan 



internasional dalam bidang kerjasama penelitian dan dengan 

mitra industri dalam rangka penerapan hasil-hasil penelitian 

dan teknologi tepat guna, guna meningkatkan revenue 

sehingga pendapatan lambat laun tidak bertumpu pada 

mahasiswa 

Aliansi Sebagai anggota BKSTM, Progdi Teknik Mesin berpeluang 

untuk berperan aktif dalam mengembangkan program studi 

seperti perbaikan kurikulum dan peningkatan kompetensi 

lulusan 

 

D. Analisa SWOT faktor eksternal Fakultas Teknik 

         Dari hasil analisis faktor eksternal makro dan mikro, serta pemosisian 

program studi teknik mesin di dapatkan peluang dan tantangan untuk dapat 

digunakan sebagai dasar pengembangan fakultas dan progam studi, 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI  

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 

EKSTERNAL 

KEKUATAN (STRENGTH) KETERBATASAN (LIMITATION) 

1. Memiliki RPJP tahun 2017-2041 
2. Ada renstra yang telah diterjemahkan 

kedalam program-program 
pengembangan 

3. Rasio ruang dan mahsiswa  memadai 
4. Kuatnya komitmen pimpinan 
5. Jumlah sumberdaya manusia yang 

memadai 
6. Telah melaksanakan kurikulum KPT 
7. Sistem layanan akademik baik. 
8. Jumlah tatap muka perkuliahan baik. 
9. Adanya ketrampilan wajib lulusan. 
10. Pembinaan kemahasiswaan baik. 
11. Publikasi ilmiah baik 
12. Karya teknologi tepat guna baik 
13. Telah terjalin kerjasama dengan stake 

holders 
14. Adanya sistem penjaminan mutu 

1. Daerah asal mahasiswa belum meluas. 
2. Kualitas masukan Mahasiswa belum baik, 

karena promosi terbatas 
3. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 

sedikit. 
4. Sarana perkuliahan multi media belum 

optimal 
5. Tingkat layanan laboratorium terbatas. 
6. Metoda pembelajaran belum semuanya 

menerapkan SCL. 
7. Ketersediaan bahan ajar terbatas. 
8. Tingkat layanan perpustakaan terbatas. 
9. Minat mahasiswa berkunjung ke 

perpustaaan belum optimal. 
10. Indeks prestasi lulusan belum baik. 
11. Tracer study belum dilakukan secara 

optimal 
12. Kegiatan penelitian belum optimal 
13. Kegiatan pengabdian keadaan masyarakat 

belum optimal 
14. Dosen dengan jenjang S2 terbatas 
15. Sumber pendanaan mayoritas dari 

mahasiswa. 
16. Guru besar belum ada. 

PELUANG (OPPORTUNITY) STRATEGI S-O STRATEGI L-O 

1. Jumlah lulusan 
SMA/SMK/MA 
banyak, dengan 
minat belajar tinggi 

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan 
pendidikan. 

2. Peningkatan kualitas implementasi KPT. 
3. Peningkatan pemanfaatan sistem 

informasi. 

1. Peningkatan citra program studi. 
2. Peningkatan akses mahasiswa baru. 
3. Peningkatan jumlah penerima beasiswa. 



2. Pasar kerja bagi 
lulusan tersedia  luas 

3. Tersedia teknologi 
informasi yang 
mudah diaplikasikan  

4. Tersedia dana hibah 
dari Dikti untuk 
pengembangan 
perguruan tinggi 

5. Dukungan Pemkab  
dan perusahaan-
perusahaan di Kudus 

6. Pengembangan 
industry meningkat 

7. Kerja sama 
internasional 

4. Peninjauan Kurikulum. 
5. Peningkatan peran Fakultas teknik  di 

masyarakat. 
6. Bencmarking ke Institusi internasional 

untuk peningkatan mutu. 
7. Menjaga keberlanjutan sistem 

penjaminan mutu. 
8. Peningkatan internasionalisasi program 

studi 
9. Peningkatan Rekognisi dosen 
10. Peningkatan jumlah 

karya HKI 

4. Peningkatan unit produksi dan jasa untuk 
keberlanjutan beasiswa. 

5. Peningkatan kualitas pembelajaran. 
6. Peningkatan layanan diperpustakaan. 
7. Peningkatan layanan di laboratorium. 
8. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris 

lulusan dan dosen 
9. Peningkatan kemampuan kewirausahaan 
10. Peningkatan suasana akademik. 
11. Peningkatan kegiatan penelitian. 
12. Peningkatan kegiatan pengabian pada 

masyarakat. 
13. Peningkatan publikasi ilmiah. 
14. Peningkatan kualitas SDM. 
15. Peningkatan sumber dana diluar mahasiswa. 
16. Peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan 
 

ANCAMAN (THREAT) TRATEGI S-T STRATEGI L-T 

1. Banyak pesaing, 
Fakultas Teknik 
perguruan tinggi di 
sekitar pantura Jawa 
Tengah 

2. Tuntutan dunia kerja 
akan kualifikasi 
lulusan yang tinggi 
(kompeten) 

3. Tuntutan pengelolaan 
berdasar prinisp GUG 

4. Daya saing 
internasional 

5. Penguasaan Teknologi 
mutakhir 

1. Peningkatan manajemen Fakultas Teknik 

2. Peningkatan peran stake holder dalam 

pengembangan Fakultas Teknik 

3. Pengembangan budaya mutu. 

4. Peningkatan kerja sama dengan lembaga 

sertifikasi. 

5. Peningkatan pengelolaan program studi 

6. Peningkatan akreditasi fakultas dan 

program studi 

 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama. 
2. Peningkatan kompetensi lulusan. 
3. Peningkatan daya saing lulusan. 
4. Peningkatan soft skill lulusan. 
5. Peningkatan citra perguruan tinggi. 
6. Peningkatan partisipasi alumni untuk 

informasi lowongan kerja. 

 

E. Program Pengembangan Fakultas Teknik 

        Berdasarkan hasil analisa SWOT di susun program pengembangan 

fakultas Teknik untuk dapat menyelesaian permasalah yang di hadapi, serta 

untuk meraih peluang dan menghadapi tantangan. Adapun program 

pengembangannya adalah : 

1) Sasaran : Penguatan tata pamong dan tata kelola Fakultas yang 

diwujudkan dengan pencapaian standar Akreditasi unggul. 

Program Pengembangan : 

1. Pemutakhiran kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang meliputi 

legalitas organisasi dan tata kerja Fakultas, sistem pengelolaan, kode etik, 

sistem penjaminan mutu, dan kerjasama sesuai perkembangan internal 

dan eksternal FT. 



2. Peningkatan pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

terhadap visi, misi tujuan, dan strategi FT. 

3. Penetapan rencana strategis (renstra) lima tahunan sebagai penjabaran 

rencana pengembangan jangka panjang (RPJP) FT.  

4. Penetapan rencana operasional (renop) per tahun dan implementasinya 

sebagai pelaksanaan. 

5. Pengembangan sistem tata pamong yang yang kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab dan adil (fairness) sebagai perwujudan 

fakultas yang Unggul. 

6. Pengembangan struktur oragnisasi untuk menunjang pengembangan FT. 

7. Peningkatan kapabilitas kepemimpinan operasional, kepemimpinan 

organisasi, dan kepemimpinan publik untuk mewujudkan Fakultas yang 

unggul. 

8. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, 

transparan, dan akuntabel, mencakup perencanaan, sistem 

seleksi/rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan 

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 

9. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan. 

10. Peningkatan layanan pengelolaan sumber daya manusia kepada dosen 

dan tenaga kependidikan. 

11. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

12. Pengembangan dan implementasi mitigasi resiko FT 

13. Monitoring dan evaluasi mitigasi resiko FT 

14. Pengembangan sistem pengelolaan prasarana dan sarana yang 

digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik 

untuk mencapai tujuan FT. 

15. Pengembangan pengelolaan sistem informasi dalam proses 

pembelajaran. 

16. Peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa yang meliputi layanan  

bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskills, 

beasiswa, dan kesehatan. 



17. Peningkatan layanan bimbingan karir dan informasi pekerjaan kepada 

lulusan. 

18. Peningkatan pelacakan dan perekaman data lulusan. 

19. Pengembangan dan pengimplementasian sistem penjaminan mutu 

internal untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan. 

20. Benchmarking pengelolaan Fakultas dengan perguruan tinggi luar negeri 

21. Peningkatan akreditasi program studi yang unggul 

22. Peningkatan akreditasi internasional program studi (AUN QA) 

23. Peningkatan akreditasi internasional fakultas Teknik 

 

2) Sasaran : Penguatan kualitas sumber daya dosen dan tenaga 

kependidikan yang tercermin pada kualitas layanan akademik yang unggul 

Program pengembangan : 

a) Peningkatan kualitas penerimaan dan pengelolaan sumberdaya dosen 

dan tenaga kependidikan. 

b) Peningkatan jenjang pendidikan S3 dosen. 

c) Peningkatan Jenjang pendidikan tenaga pendidikan minimal S1. 

d) Peningkatan Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 

e) Peningkatan jumlah sertifikasi dosen 

f) Peningkatan jabatan fungsional dosen 

g) Peningkatan jumlah guru besar 

h) Peningkatan kemampuan Bahasa  Inggris Dosen 

i) Peningkatan keterlibatan dosen dalam asosiasi profesi internasional 

j) Peningkatan Rekognisi dosen di tingkat internasional 

k) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. 

l) Peningkatan kepuasan pelayanan internal 

 

3) Sasaran : Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas 

Program Pengembangan : 

a) Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan 

stakeholders internal dan eksternal. 

b) Rujuk mutu (benchmarking)  pengembangan kurikulum dengan institusi di 

luar negeri 



c) Peningkatan indeks prestasi lulusan dengan mengembangkan dan 

mengimplementasikan proses pembelajaran yang berkualitas. 

d) Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam proses pembelajaran. 

e) Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. 

f) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

g) Peningkatan kuantitas dan kualitas pembekalan softskill bagi mahasiswa 

melalui proses pembelajaran, layanan minat dan bakat, dan pelibatan 

mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik. 

h) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi akademik tenaga 

kependidikan untuk mendukung proses pembelajaran. 

i) Peningkatan kuantitas dan kualitas pembimbingan akademik. 

j) Peningkatan kuantitas dan kualitas pembimbingan tugas akhir (skripsi dan 

tesis). 

k) Peningkatan suasana akademik yang kondusif untuk menunjang kegiatan 

akademik. 

l) Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

m) Peningkatan penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa dan dosen.  

n) Pengembangan dan pemutakhiran bahan kajian keterampilan wajib 

komputer, bahasa Inggris dan kewirausahaan. 

o) Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama bidang pendidikan dengan 

institusi di dalam dan luar negeri melalui kegiatan studi lanjut dosen, 

pertukaran mahasiswa dan visiting lecturer.  

p) Peningkatan perolehan prestasi akademik mahasiswa dan non akademik 

mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. 

q) Peningkatan keterlibatan alumni untuk mendukung kegiatan akademik. 

r) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana proses 

pembelajaran. 

s) Peningkatan indeks kepuasan pengguna proses pembelajaran yang 

meliputi mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan.    

t) Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 

u) Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan 



v) dengan lebih mengedepankan aktivitas riset yang berkualitas dan 

terintegrasi 

w) dengan proses pendidikan lainnya 

 

4) Sasaran : Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 

Program pengembangan : 

a) Pengembangan perencanaan dan  pengelolaan penelitian sesuai 

perkembangan internal dan eksternal FT UMK 

b) Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian yang mengembangkan 

kearifan lokal dengan memanfaatkan dana internal dan eksternal FT 

UMK. 

c) Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama penelitian dengan institusi 

di dalam dan luar negeri. 

d) Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi. 

e) Peningkatan kegiatan penelitian terapan berbasis kemitraan Fakultas 

dengan dunia kerja 

f) Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian untuk tugas akhir 

mahasiswa. 

g) Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal proses penelitian. 

h) Peningkatan peran pusat studi yang unggul berbasis ilmu-ilmu 

interdisiplin dan transdisiplin. 

i) Pengembangan budaya  riset dengan dukungan fasilitas yang 

andal,efisien, dan mudah ditransformasikan 

 

5) Sasaran : Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada 

masyarakat 

Program pengembangan :  

a) Pengembangan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai perkembangan internal dan eksternal FT UMK. 

b) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

dengan memanfaatkan dana internal dan eksternal FT UMK. 

c) Pemanfaatan teknologi/model/sistem yang dihasilkan dari penelitian 

dosen dan atau mahasiswa untuk pemberdayaan masyarakat.  



d) Peningkatan kuantitas dan kualitas keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

e) Peningkatan kualitas UMKM binaan FT 

f) Peningkatan pengabdian masyarakat kerjasama dengan institusi luar 

negeri 

g) Peningkatan peran dalam mitigasi dan penanggulangan bencana alam 

h) Peningkatan peran dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal Kudus. 

i) Peningkatan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa 

 

6) Sasaran : Peningkatan pembinaan dan pelayanan mahasiswa untuk 

meraih prestasi internasional 

Progam pengembangan : 

a) Pengembangan kebijakan dan implementasi sistem penerimaan 

mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, 

sistem pengambilan keputusan termasuk peningkatan kualitas profil 

mahasiswa yang didasarkan pada prestasi dan reputasi akademik, serta 

minat dan bakat. 

b) Peningkatan ketetatan seleksi penerimaan mahasiswa baru 

c) Peningkatan kualitas input mahasiswa baru. 

d) Peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa asing. 

e) Peningkatan pelayanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat 

mahasiswa 

f) peningkatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 

g) Peningkatan pelayanan konseling dan penyuluhan karir. 

h) Peningkatan pelayanan bimbingan kewirausahaan mahasiswa 

i) Peningkatan pelayanan pembinaan softskills mahasiswa 

j) Peningkatan pelayanan pembinaan prestasi akademik dan non akademik 

mahasiswa tingkat internasional 

k) Peningkatan pelayanan pelacakan alumni 

l) Pengembangan jejaring alumni dan bursa kerja 

 



7) Sasaran : Pengembangan  sistem informasi manajemen yang mutakhir 

dan terintegrasi 

Progam pengembangan : 

a) Peningkatan pemanfaatan dan pelayanan sistem informasi akademik, 

keuangan, sumberdaya manusia, asset dan kepustakaan (e –library). 

b) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan penjaminan mutu yang terintegrasi. 

c) Peningkatan pelayanan system informasi penerimaan mahasiswa baru, 

her registrasi, beasiswa, Garda PKM dan pelacakan alumni. 

d) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-learning. 

e) Pemanfaatan jaringan system informasi fiber optic 

f) Pengembagan system informasi mobile berbasis adroid. 

g) Pengembangan sistem basis data yang mutakhir 

h) Peningkatan kapasitas bandwith internet 

i) Pengembangan sistem teleconference untuk mendukung distance 

learning. 

j) Peningkatan layanan media social yang kreatif dan bertanggung jawab. 

k) Pengembangan sistem monitoring real time aktivitas pembelajaran, 

keamananan, kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan. 

 

8) Sasaran : Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran dan 

laboratorium yang mendukung penguatan penelitian 

a) Program pengembangan : 

b) Peningkatan kemutakhiran fasilitas pendukung pembelajaran , dan 

sumber-sumber pembelajaran bagi mahasiswa 

c) Pengembangan kemutakhiran sarana pendukung penelitian yang   

handal, efisien, dan mudah ditransformasikan. 

d) Pengembangan kemutakhiran sarana pendukung kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

e) Peningkatan sarana pendukung berkebutuhan khusus. 

f) Peningkatan sarana pendukung suasana akademik 

 

 



9) Sasaran : Peningkatan pengelolaan keuangan 

Program pengembangan : 

a) Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. 

b) Peningkatan sumber pendanaan diluar dari mahasiswa 

c) Peningkatan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan. 

d) Peningkatan alokasi dana penelitian 

e) Peningkatan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat 

f) Peningkatan alokasi pendanaan untuk kegiatan investasi 

pengembangan. 

g) Peningkatan alokasi pendanaan untuk kesejahteraan 

h) Peningkatan alokasi pendanaan untuk pendukung prestasi internasional 

i) Pemanfaatan system informasi keuangan yang efektif dan efisien. 

j) Audit keuangan internal 

 

10) Sasaran : Inisiasi Internasionalisasi program studi. 

Program pengembangan : 

a) Modernisasi sistem manajemen yang terstandar internasional 

b) Peningkatan peran program studi dalam asosiasi 

c) Peningkan prestasi program studi di tingkat internasional 

d) Peningkatan aktifitas progdi dalam kerjasama luar negeri 

e) Peningkatan layanan internasional class 

 

11)  Sasaran : Peningkatan kuantitas karya inovatif dan HKI 

 Program pengembangan : 

a)  Peningkatan produktivitas karya novatif dosen dan mahasiswa 

b) Peningkatan karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/ hak 

atas kekayaan intelektual (HaKI)/ karya yang mendapatkan penghargaan 

tingkat nasional dan internasional 

c) Pengembangan pusat inovasi fakultas teknik 

 

12)  Sasaran : Pengembangan kegiatan kerjasama di dalam dan luar negeri 

 Prograam pengembangan : 

a) Pengembangan pedoman pengelolaan kerja sama sesuai perkembangan 

internal dan eksternal FT.  



b) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan kerja sama 

c) Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan kerja sama. 

d) Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi di dalam negeri. 

e) Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi di luar negeri 

f) Peningkatan reputasi kerjasama internasional bidang akademik 

g) Pengembangan jejaring dan kemitraan internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


