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Kata Pengantar
Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan
limpahan Rahmat dan Irodat-Nyalah Rencana Strategis (RENSTRA) Program
Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus tahun 2017 – 2021 dapat
terwujud, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada
Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin sejati yang menjadi suri
tauladan dalam menjalankan amanah kepemimpinan menuju keadaan yang
cemerlang.
Dokumen ini berisikan rencana pengembangan program studi dalam jangka
waktu lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan analisa kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki program studi dengan memperhatikan peluang dan
tantangan yang ada, serta memperhatikan Rencana Strategis Universitas
Muria Kudus.
Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh civitas akademika
dan staff dalam lingkungan progdi teknik mesin Universitas Muria Kudus
dalam rangka menuju Good University Governance melalui sebuah tekad
menjadi institusi yang baik dan sehat sehingga mampu mencetak lulusan
yang Profesional dan Kompetitif. Dengan adanya dokumen ini diharapkan
langkah perbaikan dapat berjalan dengan baik dan terarah dan menjadi dasar
bagi Ka. Progdi periode berikutnya untuk membawa progdi menjadi jauh
lebih baik sehingga progdi Teknik Mesin UMK dapat dikenal secara nasional.
Terima kasih, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan dokumen ini, berkat kerja keras dan kebersamaan
dalam penyusunan dokumen ini maka Rencana Strategis Program Studi
Teknik Mesin dapat terwujud.
Semoga apa yang kita harapkan dapat terealisasi serta marilah kita satukan
kekuatan menjadi sebuah tim yang tangguh untuk menyongsong masa depan
Progdi Teknik Mesin yang lebih baik.

Kudus, 26 Juli 2017

Ka. Progdi,

Taufiq Hidayat, ST., MT
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BAB I
PENDAHULUAN
Rencana strategis ini merupakan rencana pengembangan progdi Teknik
Mesin Universitas Muria Kudus untuk periode 2017-2021. Penyusunan
rencana strategis didasarkan pada hasil evaluasi ketercapaian renstra
sebelumnya, hasil evaluadi diri Progdi Teknik Mesin, visi dan misi fakultas
dan universitas yang merupakan komitmen bersama tentang cita-cita ideal
masa depan yang ingin dicapai. Berbagai pertimbangan yang dipakai sebagai
acuan di dalam rencana strategis yaitu potensi yang dimiliki, permasalahan
yang dihadapi, kecenderungan perubahan lingkungan yang sedang dan akan
terjadi. Berdasarkan visi dan misi maka disusun tujuan dan sasaran, arah
pengembangan dan strategi pencapaiannya beserta indikator-indikator
keberhasilannya.
Aspek-aspek

strategis

yang

menjadi

arah

pengembangan

dalam

penyelenggaraan di Progdi Teknik Mesin meliputi: visi, misi, tujuan dan
sasaran, serta strategi pencapaian, tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan dan penjaminan mutu, mahasiswa dan lulusan, sumber daya
manusia, kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, pembiayaan,
sarana

dan

prasarana

serta

sistem

informasi,

penelitian,

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Penekanan
terhadap aspek-aspek tersebut bukan sesuatu yang saling terpisah tetapi
merupakan suatu kesatuan yang saling terkait.
Penyusunan Rencana Strategis Progdi Teknik Mesin ini dimaksudkan sebagai
arah dan pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan progdi
selama lima tahun ke depan. Pedoman ini tidak bersifat statis tetapi dinamis,
artinya rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara periodik atau sesuai
dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara
signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan program studi.
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Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan di progdi, maka
rencana strategis perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan
yang lebih operasional. Rencana operasional disusun dengan berbagai
peraturan penyelenggaraan baik ditingkat fakultas maupun universitas.
Rencana strategis ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak dan
kebutuhan bersama seluruh stake holders dalam penyelenggaraan dan
pengembangan progdi, sehingga harus menjadi komitmen bersama seluruh
elemen penyelenggara di tingkat progdi. Oleh sebab itu rencana strategis
perlu disyahkan oleh Dekan sebagai pimpinan tertinggi di tingkat fakultas.
Dokumen rencana strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
pendahuluan yang menguraikan maksud, tujuan dan pentingnya rencana
strategis dalam penyelenggaraan program studi; arah kebijakan dan program
pengembangan dan indikator kinerja program dan penutup.
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BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN
2.1. Visi
Visi Program Studi Teknik Mesin 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..

2.2. Misi
Misi Program Studi Teknik Mesin 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.
2.3. Tujuan
Tujuan Program Studi Teknik Mesin 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.
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4. Menjadi

program

studi

yang

kredibel,

transparan,

akuntabel,

bertanggung jawab dan adil.

2.4. Sasaran.
Sasaran pengembangan Program Studi Teknik Mesin dalam

5 (lima)

tahun ke depan sebagai berikut:
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.

5

20. Jumlah dosen yang mempunyai Jabatan fungsional Guru Besar 4
orang.
21. Jumlah dosen yang mempunyai Sertifikat Pendidik 13 orang.
2.5. Strategi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan di atas ditetapkan
strategi pengembangan Program Studi Teknik Mesin adalah:
1. Meningkatkan kualifikasi dosen

melalui program studi lanjut

(pendidikan bergelar)
2. Meningkatkan

kompetensi

dosen

melalui

program

pelatihan

(pendidikan non gelar)
3. Meningkatkan metodologi pembelajaran dosen melalui program
pelatihan (pendidikan non gelar)
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui program
pelatihan (pendidikan non gelar)
5. Meningkatkan utilitas sarana dan prasarana pembelajaran
6. Menyelenggarakan

proses

pembelajaran

yang

berbasis

pada

mahasiswa dengan pemanfaatan teknologi
7. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar,
workshop, kuliah umum, dan pelatihan pelatihan bagi mahasiswa.
8. Menyelenggarakan monev pembelajaran secara rutin tiap semester
9. Meningkatkan jumlah guru besar
10. Menyelenggarakan

pelatihan

dan

fasilitasi

ujian

sertifikasi

internasional
11. Meningkatkan

peran

pembimbing

akademik

dalam

proses

dalam

proses

pembimbingan akademik baik online maupun offline
12. Meningkatkan

peran

pembimbing

tugas

akhir

pembimbingan penyusunan tugas akhir baik online maupun offline
13. Melibatkan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian
yang dilaksanakan oleh dosen
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14. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penyusunan tugas akhir
pada mahasiswa secara periodik.
15. Menyusun dan mensosialisasikan manual prosedur penyusunan tugas
akhir pada mahasiswa secara periodik.
16. Menyelenggarakan evaluasi dan monitoring (monev) pelaksanaan
tugas akhir
17. Menyelenggarakan tracer studi secara periodik
18. Menyelenggarakan temu alumni secara periodik
19. Menyelenggarakan pelatihan pelatihan softskill bagi mahasiswa secara
periodik
20. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan kunjungan dan magang di
perusahaan / industri terkait.
21. Menjalin kerjasama dengan perusahaan / industri yang terkait.
22. Menyelanggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi
baik nasional maupun internasional.
23. menyelenggarakan

pelatihan

pelatihan

penunjang

karir

bagi

mahasiswa
24. Menyelenggarakan bursa kerja secara periodik
25. Menyelenggarakan evaluasi dan monitoring (monev) hasil tracer studi
26. Menyelenggarakan ketrampilan wajib kewirausahaan
27. Pendirian pusat kewirausahaan mahasiswa
28. Mengembangkan program kewirausahaan bagi mahasiswa
29. Meningkatkan

kemampuan

dosen

dalam

menyusun

proposal

penelitian
30. Meningkatkan utilitas sarana dan prasarana penelitian
31. Meningkatkan

akses

bahan

pustaka

baik

nasional

maupun

internasional
32. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun artikel ilmiah
33. Menyelenggarakan evaluasi dan monitoring (monev) pelaksanaan
penelitian
34. Peningkatan karya inovatif
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35. Pelatihan Drafting Paten
36. Pelatihan penelusuran Paten
37. Pelatihan penyusunan Buku Ajar
38. Meningkatkan

kemampuan

dosen

dalam

menyusun

proposal

pengabdian pada masyarakat
39. Mengembangkan desa binaan.
40. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun artikel ilmiah
pengabdian pada masyarakat
41. Menyelenggarakan evaluasi dan monitoring (monev) pelaksanaan
program pengabdian pada masyarakat
42. Menyelenggarakan audit mutu internal secara berkala
43. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga
kependidikan secara berkala
44. Meningkatkan promosi program studi
45. Meningkatkan utilitas sarana dan prasarana kemahasiswaan
46. Meningkatkan

pengelolaan

kesejahteraan

mahasiswa

(beasiswa,

santunan kecelakaan, poliklinik, bantuan hukum)
47. Mengembangkan kegiatan minat dan bakat mahasiswa
48. Mengembangkan organisasi kemahasiswaan di tingkat progdi
49. Menyelenggarakan audit mutu internal secara berkala
50. Peningkatan Mutu Program Studi
51. Pelatihan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Program Studi
52. Pendampingan Penyusunan Borang
53. Pengiriman studi lanjut S3 bagi dosen
54. Pelatihan penyusunan ajuan jabatan fungsional akademik
55. Fasilitasi penyusunan ajuan jabatan fungsional akademik
56. Pelatihan TPA
57. Pelatihan TOEFL
58. Pengembangan Unit Bisnis
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BAB III
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
3.1 Program Pengembangan
Berdasarkan kondisi internal maupun eksternal, maka disusun
program-program untuk pengembangan Program Studi Teknik Mesin lima
tahun yang akan datang. Program-program tersebut difokuskan pada
percepatan peningkatan kualitas berkelanjutan. Program-program tersebut
meliputi:
Tujuan
1.Menghasilkan
lulusan
yang
unggul di bidang
rekayasa
teknik
mesin
dengan
didasari
sikap
santun, cerdas dan
memiliki jiwa wira
usaha.

Sasaran

Strategi

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)
Indeks
Prestasi
Meningkatkan utilitas sarana dan
Komulatif Lulusan >
prasarana pembelajaran
3,18
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
Menyelenggarakan pelatihan dan
bersertifikasi
fasilitasi
ujian
sertifikasi
Internasional 15%
internasional
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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
Mahasiswa lulus tepat yang dilaksanakan oleh dosen
waktu > 53%
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
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.
Waktu
tunggu Menjalin
kerjasama
dengan
mendapatkan
perusahaan / industri yang terkait.
pekerjaan pertama 3 Menyelanggarakan
kegiatan
bulan
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
Menyelenggarakan
ketrampilan
berwirausaha 20%
wajib kewirausahaan
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2.
Menghasilkan
karya ilmiah yang
kreatif dan inovatif
serta berdayasaing
global

3.Menghasilkan
karya pengabdian
masyarakat
yang
relevan
dengan
kebutuhan
masyarakat melalui
penerapan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi.

4.Mewujudkan tata
kelola
program
studi yang kredibel,
transparan,
akuntabel,
bertanggung jawab
dan adil

Kegiatan penelitian
dari dana eksternal
23% /tahun
Kegiatan penelitian
dari dana Internal
46% /tahun
Jumlah publikasi
karya penelitian di
jurnal internasional
bereputasi 23% /
tahun

Pendirian pusat kewirausahaan
mahasiswa
Mengembangkan
program
kewirausahaan bagi mahasiswa
Meningkatkan kemampuan dosen
dalam
menyusun
proposal
penelitian
Meningkatkan utilitas sarana dan
prasarana penelitian

Meningkatkan akses bahan pustaka
baik nasional maupun internasional

Meningkatkan kemampuan dosen
Jumlah
publikasi dalam menyusun artikel ilmiah
karya penelitian di
Menyelenggarakan evaluasi dan
jurnal nasional 38% /
monitoring (monev) pelaksanaan
tahun
penelitian
Peningkatan karya inovatif
Kekayaan Intelektual Pelatihan Drafting Paten
7 karya
Pelatihan penelusuran Paten
Pelatihan penyusunan Buku Ajar
Kegiatan pengabdian
Meningkatkan kemampuan dosen
pada masyarakat dari
dalam
menyusun
proposal
dana eksternal 23%
pengabdian pada masyarakat
/tahun
Kegiatan pengabdian
pada masyarakat dari
Mengembangkan desa binaan.
dana Internal 46%
/tahun
Meningkatkan kemampuan dosen
dalam menyusun artikel ilmiah
Jumlah publikasi
pengabdian pada masyarakat
karya pengabdian
Menyelenggarakan evaluasi dan
pada masyarakat 46
monitoring (monev) pelaksanaan
% / tahun
program
pengabdian
pada
masyarakat
Menyelenggarakan audit mutu
internal secara berkala
Indeks
kepuasan Menyelenggarakan monitoring dan
layanan akademik > evaluasi kinerja dosen dan tenaga
3.2
kependidikan secara berkala
Meningkatkan promosi program
studi
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Meningkatkan utilitas sarana dan
prasarana kemahasiswaan
Meningkatkan
pengelolaan
kesejahteraan
mahasiswa
Indeks
kepuasan (beasiswa, santunan kecelakaan,
layanan
kegiatan
poliklinik, bantuan hukum)
kemahasiswaan > 3.2
Mengembangkan kegiatan minat
dan bakat mahasiswa
Mengembangkan
organisasi
kemahasiswaan di tingkat progdi
Predikat
"unggul"
penjaminan
mutu Menyelenggarakan audit mutu
eksternal
tingkat internal secara berkala
nasional
Predikat "Baik" pada Peningkatan Mutu Program Studi
penjaminan
mutu Pelatihan Pengembangan Sistem
eksternal
tingkat Penjaminan Mutu Program Studi
internasional (AUN
Pendampingan Penyusunan Borang
QA)
Jumlah dosen
Pengiriman studi lanjut S3 bagi
berjenjang pendidikan
dosen
S3 2 Orang
Jumlah dosen yang
mempunyai jabatan
Pelatihan penyusunan ajuan jabatan
fungsional Lektor
fungsional akademik
Kepala, 4 Orang
Jumlah Dosen yang
mempunyai Jabatan
Fasilitasi penyusunan ajuan jabatan
fungsional Guru
fungsional akademik
Besar, 0 orang
Jumlah dosen yang
Pelatihan TPA
mempunyai sertifikat
Pelatihan TOEFL
pendidik, 8 orang
Sumber pendanaan
dari masyarakat non
mahasiswa 40%

Pengembangan Unit Bisnis

Dana operasional per
mahasiswa per tahun
23 jt

Pengembangan Unit Bisnis
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5.2. Indikator Kinerja Program
Tujuan

Indikator Kinerja
2018
2019
2020

2021

3,01

3,05

3,10

3,15

3,18

Mahasiswa
bersertifikasi
Internasional
15%

5%

8%

11%

13%

15%

Mahasiswa lulus
tepat waktu >
53%

45%

47%

49%

51%

53%

Waktu tunggu
mendapatkan
pekerjaan
pertama 3 bulan

3.2 bulan

3.15
bulan

3.1bulan

3.05
bulan

3 bulan

10%

13%

15%

17%

20%

15%

17%

19%

20%

23%

38%

40%

42%

44%

46%

8%

12%

16%

20%

23%

Sasaran

1.Menghasilkan
lulusan yang
unggul di bidang
rekayasa teknik
Indeks Prestasi
mesin dengan
Komulatif
didasari sikap
Lulusan > 3,18
santun, cerdas
dan memiliki
jiwa wira usaha.

2. Menghasilkan
karya
ilmiah
yang kreatif dan
inovatif
serta
berdayasaing
global

Mahasiswa
berwirausaha
20%
Kegiatan
penelitian dari
dana eksternal
23% /tahun
Kegiatan
penelitian dari
dana Internal
46% /tahun
Jumlah
publikasi karya
penelitian di
jurnal

I (baseline)
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internasional
bereputasi 23% /
tahun
Jumlah
publikasi karya
penelitian
di
jurnal nasional
38% / tahun
Kekayaan
Intelektual
karya

3.Menghasilkan
karya
pengabdian
masyarakat yang
relevan dengan
kebutuhan
masyarakat
melalui
penerapan ilmu
pengetahuan dan
teknologi.
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Kegiatan
pengabdian pada
masyarakat dari
dana eksternal
23% /tahun
Kegiatan
pengabdian pada
masyarakat dari
dana
Internal
46% /tahun
Jumlah
publikasi karya
pengabdian pada
masyarakat 46
% / tahun
Indeks kepuasan
layanan
akademik > 3.2

Indeks kepuasan
layanan kegiatan
kemahasiswaan
> 3.5
4.Mewujudkan
tata
kelola Predikat
program studi "unggul"
yang kredibel, penjaminan
mutu eksternal
transparan,
tingkat nasional
akuntabel,
Predikat "Baik"
bertanggung
pada
jawab dan adil
penjaminan
mutu eksternal
tingkat
internasional
(AUN QA)
Jumlah dosen
berjenjang

23%

27%

31%

35%

38%

2

3

4

5

7

15%

17%

19%

21%

23%

38%

40%

42%

44%

46%

23%

29%

35%

40%

46%

3,1

3,12

3,15

3,18

3,2

3,1

3,12

3,15

3,18

3,2

Baik

Unggul

Unggul

Unggul

Unggul

NA

NA

NA

Baik

Baik

NA

NA

NA

1

2
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pendidikan S3 2
Orang
Jumlah dosen
yang
mempunyai
jabatan
fungsional
Lektor Kepala,
13 Orang
Jumlah Dosen
yang
mempunyai
Jabatan
fungsional Guru
Besar, NA
Jumlah dosen
yang
mempunyai
sertifikat
pendidik, 8
orang

2

2

2

3

4

NA

NA

NA

NA

NA

6

6

7

7

8

Sumber
pendanaan dari
masyarakat non
mahasiswa 40%

30%

33%

36%

38%

40%

Dana
operasional per
mahasiswa per
tahun 22

22

22,3

22.5

22.7

23
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria
Kudus tahun 2017 2021 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan
arah dari seluruh kegiatan sivitas akademika teknik mesin. Dengan Renstra
ini diharapkan Ka. Progdi Teknik akan menentukan langkah dan kebijakankebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di
lingkungan Progdi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus akan lebih
terarah. Dalam Renstra ini telah disajikan visi, misi tujuan sasaran dan
strategi dalam menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tugas yang
diemban sebagai lembaga pendidikan.
Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahunan dengan periode tahun
2017-2021,

dalam

pelaksanaannya

akan

dilengkapi

dengan

Rencana

Operasional (Renop) yang kemudian pendanaanya disesuaikan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas. Selain itu, butir-butir strategi
pengembangan yang merupakan bagian utama dari Renstra ini perlu
dijabarkan dalam panduan teknis dan disosialisasikan agar implementasinya
secara operasional dihayati dan didukung oleh sivitas akademika.
Rencana ini bukanlah suatu yang tidak dapat berubah, dalam periode
tertentu renstra akan dikaji dan dievaluasi apakah rencana tersebut masih
relevan dengan situasi dan kondisi, jika dinamika pengembangan institusi
memang lajunya lebih cepat, maka Renstra ini akan diubah atau disesuaikan.
Kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra ini pada hakekatnya ditentukan oleh
empat faktor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika untuk
melaksanakan/mengimplementasikan

dalam

kegiatan

nyata;

(b)

berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari
pelaksana, serta (d) berkembangnya budaya kualitas.
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