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Lampiran SK. Senat No. 078/FT.UMK/Kep/E.03.01/VI/2017 

 

BAB1 

VISI MISI DAN TUJUAN 

 

 

1.1.Visi Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus 

 

Visi Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus adalah Menjadi program 

studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

teknik mesin, berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global tahun 2036. 

Unggul: 

Kemampuan program studi untuk menghasilkan (1) lulusan yang kompeten di bidang 

rekayasa teknik mesin (desain manufaktur, konversi energi dan material) yang 

ditunjukkan dengan memiliki sertifikat keahlian internasional minimal 2 dan sangat 

relevan dengan dunia kerja (2) menghasilkan karya ilmiah yang  bertaraf 

internasional. 

 

Kearifan Lokal:  

Kearifan lokal yang dimaksud adalah kearifan lokal yang di bawakan oleh Sunan 

Kudus (Tahun Masehi) dengan falsafah jawa yaitu ”Gusjigang”. Falsafah gusjigang 

mempunyai makna (1) ”Gus” berarti bagus yang maknanya bagus budi pekertinya 

untuk menghasilkan pribadi yang santun dan berkarakter baik, (2) ”Ji” berarti Ngaji 

yang maknanya pintar rajin mengaji atau rajin menuntut ilmu untuk menghasilkan 

pribadi yang cerdas, (3) ”Gang” berarti “Dagang” yang maknanya pandai berdagang 

atau pandai berdagang untuk menghasilkan pribadi yang pandai berwirausaha. 

Kearifan lokal ini menjadi dasar bagi program studi untuk menghasilkan lulusan yang 

mempunyai karakter baik (santun), cerdas dan berjiwa wirausaha. 

 

Berdaya saing global:  

Kemampuan program studi dalam menghadapi tantangan global pada aspek 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

 



 

1.2.Misi Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus 

 

Misi Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa teknik mesin yang 

berkualitas dengan menerapkan nilai nilai kearifan lokal guna menjamin 

kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing global. 

2. Menyelenggarakan penelitian dibidang rekayasa teknik mesin yang kreatif, 

inovatif, unggul dan  berdaya saing global. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang 

mengimplementasikan hasil penelitian dan nilai nilai kearifan lokal.  

4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang berorientasi pada nilai nilai 

Good University Governance. 

1.3.Tujuan Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus 

 

Tujuan Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus adalah: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global di bidang 

rekayasa teknik mesin dengan didasari sikap santun, cerdas dan memiliki jiwa 

wirausaha. 

2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang kreatif, inovatif, unggul dan 

berdaya saing global. 

3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat melalui implementasi hasil penelitian dan nilai-nilai kearifan 

lokal. 

4. Menjadi program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab dan adil. 

 

1.4.Sasaran Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus 

 

1. Rata-rata Indeks Prestasi Komulatif Lulusan  3,38 

2. Mahasiswa bersertifikasi internasional 30% 

3. Mahasiswa lulus tepat waktu > 60% 



4. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama < 4 bulan 

5. Mahasiswa berwirausaha 35% 

6. Kegiatan penelitian dari dana eksternal > 46% /tahun 

7. Kegiatan penelitian dari dana Internal > 77% /tahun 

8. Jumlah publikasi karya penelitian di jurnal internasional bereputasi > 54% / 

tahun 

9. Jumlah publikasi karya penelitian di jurnal nasional > 69% / tahun 

10. Kekayaan Intelektual 22 karya 

11. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dari dana eksternal > 46% /tahun 

12. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dari dana Internal > 77% /tahun 

13. Jumlah publikasi karya pengabdian pada masyarakat  77 % / tahun 

14. Indeks kepuasan layanan akademik > 3.5 

15. Indeks kepuasan layanan kegiatan kemahasiswaan > 3.5 

16. Predikat unggul pada penjaminan mutu eksternal tingkat nasional  

17. Predikat unggul pada penjaminan mutu eksternal tingkat internasional (AUN 

QA) 

18. Jumlah dosen yang berjenjang Pendidikan Dosen (S3) 7 orang. 

19. Jumlah dosen yang mempunyai Jabatan fungsional Lektor Kepala 13 orang. 

20. Jumlah dosen yang mempunyai Jabatan fungsional Guru Besar 4 orang. 

21. Jumlah dosen yang mempunyai Sertifikat Pendidik 13 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Tujuan Sasaran Strategi 

1.Menghasilkan 

lulusan yang unggul 

di bidang rekayasa 

teknik mesin 

dengan didasari 

sikap santun, cerdas 

dan memiliki jiwa 

wira usaha. 

Indeks Prestasi 

Komulatif Lulusan > 

3,38 

Meningkatkan kualifikasi dosen 

melalui program studi lanjut 

(pendidikan bergelar) 

Meningkatkan kompetensi dosen 

melalui program pelatihan 

(pendidikan non gelar) 

Meningkatkan metodologi 

pembelajaran dosen melalui 

program pelatihan (pendidikan non 

gelar) 

Meningkatkan kompetensi tenaga 

kependidikan melalui program 

pelatihan (pendidikan non gelar) 

Meningkatkan utilitas sarana dan 

prasarana pembelajaran 

Menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang berbasis pada 

mahasiswa dengan pemanfaatan 

teknologi 

Menyelenggarakan kegiatan 

kegiatan ilmiah dalam bentuk 

seminar, workshop, kuliah umum, 

dan pelatihan pelatihan bagi 

mahasiswa. 

Menyelenggarakan monev 

pembelajaran secara rutin tiap 

semester 

Meningkatkan jumlah guru besar 

Mahasiswa 

bersertifikasi 

Internasional 30% 

Menyelenggarakan pelatihan dan 

fasilitasi ujian sertifikasi 

internasional 

Mahasiswa lulus tepat 

waktu > 60% 

Meningkatkan peran pembimbing 

akademik dalam proses 

pembimbingan akademik baik 

online maupun offline 

Meningkatkan peran pembimbing 

tugas akhir dalam proses 

pembimbingan penyusunan tugas 

akhir baik online maupun offline 

Melibatkan mahasiswa dalam 

program penelitian dan pengabdian 

yang dilaksanakan oleh dosen 



Menyusun dan mensosialisasikan 

panduan penyusunan tugas akhir 

pada mahasiswa secara periodik. 

Menyusun dan mensosialisasikan 

manual prosedur penyusunan tugas 

akhir pada mahasiswa secara 

periodik. 

Menyelenggarakan evaluasi dan 

monitoring (monev) pelaksanaan 

tugas akhir 

Waktu tunggu 
mendapatkan 

pekerjaan pertama 2.4 

bulan 

Menyelenggarakan tracer studi 

secara periodik 

Menyelenggarakan temu alumni 

secara periodik 

Menyelenggarakan pelatihan 

pelatihan softskill bagi mahasiswa 

secara periodik 

Menyelenggarakan kegiatan 

kegiatan kunjungan dan magang di 

perusahaan / industri terkait. 

Menjalin kerjasama dengan 

perusahaan / industri yang terkait. 

Menyelanggarakan kegiatan 

pelatihan-pelatihan yang 

bersertifikasi baik nasional maupun 

internasional. 

menyelenggarakan pelatihan 

pelatihan penunjang karir bagi 

mahasiswa 

Menyelenggarakan bursa kerja 

secara periodik 

Menyelenggarakan evaluasi dan 

monitoring (monev) hasil tracer 

studi 

Mahasiswa 

berwirausaha 35% 

Menyelenggarakan ketrampilan 

wajib kewirausahaan 

Pendirian pusat kewirausahaan 

mahasiswa 

Mengembangkan program 

kewirausahaan bagi mahasiswa 

2. Menghasilkan 

karya ilmiah yang 

kreatif dan inovatif 

serta berdayasaing 

global 

Kegiatan penelitian 

dari dana eksternal 

46% /tahun 

Meningkatkan kemampuan dosen 

dalam menyusun proposal 

penelitian 

Kegiatan penelitian 

dari dana Internal 

77% /tahun 

Meningkatkan utilitas sarana dan 

prasarana penelitian 



Jumlah publikasi 

karya penelitian di 

jurnal internasional 

bereputasi 54% / 

tahun 

Meningkatkan akses bahan pustaka  

baik nasional maupun internasional 

Jumlah publikasi 

karya penelitian di 

jurnal nasional  69% / 

tahun 

Meningkatkan kemampuan dosen 

dalam menyusun artikel ilmiah 

Menyelenggarakan evaluasi dan 

monitoring (monev) pelaksanaan 

penelitian 

Kekayaan Intelektual 

22 karya 

Peningkatan karya inovatif 

Pelatihan Drafting Paten 

Pelatihan penelusuran Paten 

Pelatihan penyusunan Buku Ajar 

3.Menghasilkan 

karya pengabdian 

masyarakat yang 

relevan dengan 

kebutuhan 

masyarakat melalui 

penerapan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Kegiatan pengabdian 

pada masyarakat dari 

dana eksternal 46% 

/tahun 

Meningkatkan kemampuan dosen 

dalam menyusun proposal 

pengabdian pada masyarakat 

Kegiatan pengabdian 

pada masyarakat dari 

dana Internal 77% 

/tahun 

Mengembangkan desa binaan. 

Jumlah publikasi 

karya pengabdian 

pada masyarakat  77 

% / tahun 

Meningkatkan kemampuan dosen 

dalam menyusun artikel ilmiah 

pengabdian pada masyarakat 

Menyelenggarakan evaluasi dan 

monitoring (monev) pelaksanaan 

program pengabdian pada 

masyarakat 

4.Mewujudkan tata 

kelola program 

studi yang kredibel, 

transparan, 

akuntabel, 

bertanggung jawab 

dan adil 

Indeks kepuasan 

layanan akademik > 

3.5 

Menyelenggarakan audit mutu 

internal secara berkala 

Menyelenggarakan monitoring dan 

evaluasi kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan  secara berkala 

Meningkatkan promosi program 

studi 

Indeks kepuasan 

layanan kegiatan 

kemahasiswaan > 3.5 

Meningkatkan utilitas sarana dan 

prasarana kemahasiswaan 

Meningkatkan pengelolaan 

kesejahteraan mahasiswa 

(beasiswa, santunan kecelakaan, 

poliklinik, bantuan hukum) 

Mengembangkan kegiatan minat 

dan bakat mahasiswa 

Mengembangkan organisasi 

kemahasiswaan di tingkat progdi 



Predikat "unggul" 

penjaminan mutu 

eksternal tingkat 

nasional 

Menyelenggarakan audit mutu 

internal secara berkala 

Predikat "Baik" pada 

penjaminan mutu 

eksternal tingkat 

internasional (AUN 

QA) 

Peningkatan Mutu Program Studi 

Pelatihan Pengembangan Sistem 
Penjaminan Mutu Program Studi 

Pendampingan Penyusunan Borang 

Jumlah dosen 

berjenjang pendidikan  

S3 7 Orang 

Pengiriman studi lanjut S3 bagi 

dosen 

Jumlah dosen yang 

mempunyai jabatan 

fungsional Lektor 

Kepala, 13 Orang 

Pelatihan penyusunan ajuan jabatan 

fungsional akademik 

Jumlah Dosen yang 

mempunyai Jabatan 

fungsional Guru 

Besar, 4 orang 

Fasilitasi penyusunan ajuan jabatan 

fungsional akademik 

Jumlah dosen yang 

mempunyai sertifikat 

pendidik, 13 orang 

Pelatihan TPA 

Pelatihan TOEFL 

  

Sumber pendanaan 

dari masyarakat non 

mahasiswa 

Pengembangan Unit Bisnis 

  
Dana operasional per 

mahasiswa per tahun 
Pengembangan Unit Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Tujuan Sasaran 

Tahapan Pencapaian 

I (baseline) 
Renstra 

I 

Renstra 

II 

Renstra 

III 

Renstra 

IV 

1.Menghasilkan 

lulusan yang 

unggul di bidang 

rekayasa teknik 

mesin dengan 

didasari sikap 

santun, cerdas 

dan memiliki 

jiwa wira usaha. 

Indeks Prestasi 

Komulatif 

Lulusan > 3,38 

3,01 3,18 3,2 3,24 3,38 

Mahasiswa 

bersertifikasi 

Internasional 

30% 

5% 15% 20% 25% 30% 

Mahasiswa lulus 

tepat waktu > 

60% 

45% 53% 55% 57% 60% 

Waktu tunggu 

mendapatkan 

pekerjaan 

pertama 2.4 

bulan 

3.2 bulan 3 bulan 
2.8 

bulan 

2.6 

bulan 

2.4 

bulan 

Mahasiswa 

berwirausaha 

35% 

10% 20% 25% 30% 35% 

2. Menghasilkan 

karya ilmiah 

yang kreatif dan 

inovatif serta 

berdayasaing 

global 

Kegiatan 

penelitian dari 

dana eksternal 

46% /tahun 

15% 23% 31% 38% 46% 

Kegiatan 

penelitian dari 

dana Internal 

77% /tahun 

38% 46% 62% 69% 77% 



Jumlah 

publikasi karya 

penelitian di 

jurnal 

internasional 

bereputasi 54% / 

tahun 

8% 23% 38% 46% 54% 

Jumlah publikasi 

karya penelitian 

di jurnal 

nasional  69% / 

tahun 

23% 38% 46% 50% 69% 

Kekayaan 

Intelektual 22 

karya 

2 7 12 17 22 

3.Menghasilkan 

karya 

pengabdian 

masyarakat yang 

relevan dengan 

kebutuhan 

masyarakat 

melalui 

penerapan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

Kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat dari 

dana eksternal 

46% /tahun 

15% 23% 31% 38% 46% 

Kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat dari 

dana Internal 

77% /tahun 

38% 46% 54% 69% 77% 

Jumlah 

publikasi karya 

pengabdian pada 

masyarakat  77 

% / tahun 

23% 46% 54% 69% 77% 

4.Mewujudkan 

tata kelola 

program studi 

yang kredibel, 

transparan, 

akuntabel, 

bertanggung 

jawab dan adil 

Indeks kepuasan 

layanan 

akademik > 3.5 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Indeks kepuasan 

layanan kegiatan 

kemahasiswaan 

> 3.5 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Predikat 

"unggul" 

penjaminan 

mutu eksternal 

tingkat nasional 

Baik Unggul Unggul Unggul Unggul 

Predikat "Baik" 

pada penjaminan 

mutu eksternal 

tingkat 

NA Baik Baik Baik Unggul 



internasional 

(AUN QA) 

Jumlah dosen 

berjenjang 

pendidikan  S3 7 

Orang 

NA 2 3 5 7 

Jumlah dosen 

yang 

mempunyai 

jabatan 

fungsional 

Lektor Kepala, 

13 Orang 

2 4 8 12 13 

Jumlah Dosen 

yang 

mempunyai 

Jabatan 

fungsional Guru 

Besar, 4 orang 

NA NA 2 3 4 

Jumlah dosen 

yang 

mempunyai 

sertifikat 

pendidik, 13 

orang 

6 8 13 13 13 

  

Sumber 

pendanaan dari 

masyarakat non 

mahasiswa 

30% 40% 50% 60% 70% 

  

Dana 

operasional per 

mahasiswa per 

tahun 

22 23 24 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 

VISI MISI DAN TUJUAN 
 

 

4.1. Sosialisasi 

a. Internal 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Rencana Strategis Program Studi Teknik 

Mesin Universitas Muria Kudus secara berkelanjutan disosialisasikan ke seluruh 

komponen civitas akademika melalui berbagai media dan forum antara lain: 

Sosialisasi terhadap mahasiswa 

1. Penerbitan buku informasi yang selanjutnya didistribusikan kepada semua 

sivitas akademika di lingkungan program studi 

2. Pelaksanaan forum dialog akademik yang dilaksanakan secara berkala tiap 

tahun sekali.  

3. Pelaksanaan masa pengenalan akademik mahasiswa baru (SAPAMABA) 

melalui materi-materi yang disampaikan oleh para pejabat struktural 

program studi.  

4. Penyelenggaraan kuliah umum, kuliah tamu dan kuliah perdana yang selalu 

diawali dengan sosialisasi visi misi program studi. 

5. Pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh dosen pengampu diawal 

perkuliahan. 

6. Kegiatan pembukaan acara kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di kampus 

oleh Ka Progdi. 

7. Sosialisasi melalui media gambar dalam poster dan banner 

8. Sosialisasi secara online melalui  website program studi. 

Sosialisasi terhadap dosen 

1. Rapat rutin program studi yang diselenggarakan tian 2 bulan sekali. 

2. Sosialisasi melalui media gambar dalam poster dan banner 

3. Sosialisasi secara online melalui  website program studi dan group media 

sosial 

4. Dilibatkan dalam lokakarya penyusunan visi misi program studi. 

5. Penyelenggaraan kuliah umum, kuliah tamu dan kuliah perdana yang 

selalu diawali dengan sosialisasi visi misi program studi. 



6. Pelaksanaan forum dialog akademik yang dilaksanakan secara berkala tiap 

tahun sekali. 

Sosialisasi terhadap tenaga kependidikan 

1. Rapat rutin program studi yang diselenggarakan tian 2 bulan sekali. 

2. Sosialisasi melalui media gambar dalam poster dan banner 

3. Sosialisasi secara online melalui  website program studi dan group media 

sosial 

4. Dilibatkan dalam lokakarya penyusunan visi misi program studi. 

5. Penyelenggaraan kuliah umum, kuliah tamu dan kuliah perdana yang 

selalu diawali dengan sosialisasi visi misi program studi. 

6. Pelaksanaan forum dialog akademik yang dilaksanakan secara berkala tiap 

tahun sekali. 

 

b. Ekstrenal 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Rencana Strategis Universitas Muria Kudus 

secara berkelanjutan disosialisasikan ke seluruh stakeholder eksternal melalui 

berbagai media dan forum antara lain: 

1. Sosialisasi bagi stakeholders eksternal dilakukan melalui media website 

program studi. 

2. Sosialisasi dalam pertemuan ikatan alumni program studi. 

3. Sosialisasi melalui media cetak yang digunakan promosi penerimaan 

mahasiswa baru meliputi brosur dan poster. 

4. Sosialisasi melalui media cetak banner pada pameran diluar institusi. 

4.2  Efektifitas pelaksanaan sosialisasi 

Efektifitas pelaksanaan sosialisasi dapat dilihat pada tingkat pemahaman 

civitas akademika pada Visi Misi Tujuan Sasaran Program Studi Teknik Mesin. 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman visi misi dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepada civitas akademika program studi yang terdiri dari dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa. Evaluasi tingkat pemahaman terhadap visi 

misi melalui kuesioner dilaksanakan oleh program studi dengan menggunakan 

sampel acak  pada setiap akhir tahun akademik. Data kuesoner diolah secara 

kuantitatif sehingga diperoleh hasil tingkat pemahaman secara kuantitatif.  

Daftar pertanyaan dalam kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 



1. Apakah anda memahami bahwa keberadaan Visi Misi dan Tujuan Program 

studi itu sangat penting bagi Program Studi Teknik Mesin. 

2. Apakah anda telah memahami pernyataan visi yaitu “ Menjadi program 

studi yang memiliki keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang teknik mesin, berbasis kearifan lokal yang berdaya 

saing global tahun 2035” 

3. Apakah anda memahami istilah unggul dalam pernyataan visi  adalah 

Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang rekayasa teknik mesin 

(desain manufaktur, konversi energi dan material) dan sangat relevan 

dengan dunia kerja serta Menghasilkan karya ilmiah yang  bertaraf 

internasional. 

4. Apakah anda memahami makna istilah kearifan lokal dalam visi adalah  

menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter baik (santun), cerdas dan 

berjiwa wirausaha. 

5. Apakah anda memahami salah satu makna istilah berdaya saing global 

dalam visi adalah menghasilkan lulusan yang mampu bersaing ditingkat 

internasional. 

6. Apakah anda memahami salah satu misi program studi adalah 

menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa teknik mesin yang 

berkualitas dengan menerapkan nilai nilai kearifan lokal guna menjamin 

kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing global. 

7. Apakah anda memahami salah misi program studi adalah 

Menyelenggarakan penelitian dibidang rekayasa teknik mesin yang 

kreatif, inovatif dan unggul serta berdaya saing global. 

8. Apakah anda memahami salah misi program studi adalah 

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang 

mengimplementasikan hasil penelitian dan nilai nilai kearifan lokal. 

9. Apakah anda memahami salah misi program studi adalah 

Menyelenggarakan tata kelola program studi yang berorientasi pada nilai 

nilai Good University Governance. 

10. Apakah anda memahami bahwa visi misi disusun untuk mencapai target 

pengelolaan program studi kedepan. 

11. Apakah anda memahami  visi misi disusun untuk mencapai kompetensi 

lulusan teknik mesin. 



12. Apakah anda memahami visi misi disusun untuk mencapai karakter / 

kepribadian lulusan teknik mesin. 

4.3  Implementasi 

1. Penyusunan Renstra sesuai visi misi 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Dekan harus 

dipahami dan dijadikan sebagai acuan serta panduan dalam menyusun 

Rencana Strategi (Renstra) Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria 

Kudus. 

2. Penyusunan renop sesuai Renstra 

Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus harus menyusun  

dokumen Rencana Operasional (Renop) pada setiap tahun berpedoman pada 

Renstra Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus. 


