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Sambutan
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan
karunianya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknologi dan
Desain (FTD), Universitas Pembangunan Jaya. Penyusunan Renstra FTD 2020-2025 ini
merupakan tindak lanjut kebijakan Rektor Universitas Pembangunan Jaya yang telah
memberikan kepercayaan kepada FTD sebagai salah satu Fakultas di lingkungan UPJ untuk
melakukan pengelolaan kegiatan akademuik dan strategis dalam pengelolaan program studi
yang bercirikan tema urban development and urban lifestyle.
Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada pimpinan Universitas pembangunan
Jaya yang telah memberikan kepercayaan kepada FTD menjadi salah satu fakultas unggulan
yang nantinya diharapkan menjadi sebuah fakultas unggyul di Indonesia dan Asia Tenggara.
Terima Kasih
9 Januari 2020

Ir.Resdiansyah S.T.,M.T.,Ph.D
Dekan Fakultas Teknologi dan Desain
NIP.08.0717.019
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Kata Pengantar
Dalam mewujudkan capaian-capaian dan menjamin mutu prodi Teknik Sipil maka perlu
dilakukan perencanaan. Oleh karena itu, prodi Teknik Sipil perlu memiliki sistem perencanaan
yang kuat dan sistematik yang mampu memandu arah pencapaian mutu secara jelas, terukur
dengan memperhatikan dan memperhitungkan kondisi internal maupun eksternal serta
berusaha mengendalikan seluruh resiko yang mungkin terjadi yang menyebabkan kegagalan
pencapaian mutu.
Dalam kaitan ini maka dokumen-dokumen mutu yang terkait perencanaan pengembangan
seperti Renstra menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Prodi Teknik Sipil
dalam rangka mewujudkan visi dan misi mengembangkan Renstra yang akan menjadi kerangka
acuan pengembangan selama 5 tahunan 2020-2025 seperti terurai dalam buku ini. Dengan
tersusunnya Renstra Prodi Teknik Sipil ini maka diharapkan cita-cita yang tergambar dalam Visi
Prodi untuk menjadikan institusi Teknik Sipil yang unggul mampu dicapai dalam waktu yang
cepat dan dalam tahapan/proses pencapaian yang terukur serta dikontrol dengan baik
sehingga sumber daya prodi Teknik Sipil maupun dukungan dari Fakultas dan Universitas dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Sebagai penutup, saya selaku kepala program studi Teknik Sipil mengucapkan banyak terima
kasih kepada seluruh rekan sejawat di Prodi Teknik Sipil atas kerjasamanya dan pimpinan UPJ
atas dukungannya serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya Renstra ini.

9 Januari 2020

Fredy Jhon Philip.S.S.T.,M.T
Kepala Program Studi Teknik Sipil
NIP 08.0812.016
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Pendahuluan
Rencana strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang dilakukan suatu organisasi untuk
menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber
dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai visi, misi, tujuan dan
sasaran organisasi. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode
lima tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran UPJ yang
berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan UPJ 2015-2035.
Renstra Program Studi Teknik Sipil ini merupakan arahan kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan program studi, dengan memperhatikan
perkembangan UPJ dan isu-isu strategisnya. Renstra ini akan mendasari penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan atau Program Kerja Program Studi Teknik Sipil lima tahun
mendatang dalam kurun waktu tahun 2020 – 2025. Rancangan Renstra ini merupakan hasil
rencana yang dihimpun dari hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi selama
empat tahun sebelumnya (2015-2019), hasil pemetaan dan analisis situasi Program Studi
Teknik Sipil, penelusuran berkas dokumen pendukung tahun 2015-2019 dan berdasarkan
aspirasi sivitas akademika Program Studi Teknik Sipil. Secara umum, Renstra ini memuat
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sejarah, visi, misi, tujuan, sasaran, analisis TOWS, tantangan, juga arah kebijakan, strategi, dan
program serta indikator kinerja/performansinya.
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) adalah sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bintaro
yang berdiri pada tahun 2011 dan didukung oleh kelompok usaha Pembangunan Jaya yang
bergerak dibidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, kontraktor,
pariwisata/rekreasi, trading, mekanikal & elektrikal dan pendidikan. Kelompok usaha
Pembangunan Jaya memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam mengelola sektor usaha
dan beritikad untuk mengabdikan sebagian dari kegiatan usaha induknya ke pendidikan dalam
membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas.
Itikad ini, telah diwujudkan dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Jaya pada tahun 1991.
Sepanjang perjalanannya, Yayasan Pendidikan Jaya telah menaungi penyelenggaraan
pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu
TK/SD/SMP/SMA Sekolah Pembangunan Jaya I di Bintaro sejak tahun 1992, TK/SD/SMP/SMA
Global Jaya tahun 1995, dan TK dan SD Sekolah Pembangunan Jaya II di Surabaya sejak tahun
2006. Berangkat dari keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah lebih
dari 10 tahun, Yayasan Pendidikan Jaya berinisiatif melangkah lebih jauh untuk membentuk
institusi pendidikan tinggi yang diberi nama Universitas Pembangunan Jaya.
Melalui perjalanan yang cukup panjang dan berliku akhirnya Universitas Pembangunan Jaya
berhasil mengantongi ijin penyelenggaran pendidikan dengan Ijin Operasional sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Nomor 38/D/O/2011 tanggal 25 Februari 2011. Berbekal motto
"Integrity, professionalism, and Entrepreneurship", UPJ adalah sebuah rumah belajar di mana
di mana mahasiswa dapat menimba ilmu dan mengembangkan diri untuk menjadi insan
berintegritas, profesional, kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur.
Awal mula penyelenggaraan pendidikan tinggi, UPJ menempati sebuah ruko yang berada di
kawasan Bintaro Jaya. Seiring dengan pertumbuhan mahasiswa dan kebutuhan pengembangan
kampus yang lebih baik, dengan dukungan penuh dari kelompok usaha Pembangunan Jaya dan
Yayasan Pendidikan Jaya, UPJ menempati gedung baru yang juga berada di kawasan Bintaro
Jaya sejak Juni 2015. Keseriusan kelompak usaha Pembangunan Jaya dan Yayasan Pendidikan
Jaya dalam mendukung UPJ ditunjukkan dengan komitmen lahan seluas 15 hektar yang
dialokasikan untuk pengembangan UPJ selama 20 tahun ke depan.
Program Studi Teknik Sipil merupakan bagian dari Universitas Pembangunan Jaya yang berada
di bawah pengelolaan Fakultas Teknologi dan Desain. Program Studi Teknik Sipil didirikan pada
tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 38/D/O/2011 tanggal 25 Februari
2011 dan dalam perjalanannya telah mengelola secara total sebanyak 286 mahasiswa, serta
telah menghasilkan secara total 68 orang lulusan. Secara umum jumlah mahasiswa dan jumlah
lulusan dapat dilihat pada grafik berikut ini:
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Gambar 1. Grafik Jumlah Mahasiswa dan Lulusan

Pada tahun 2016 Program Studi Teknik Sipil mengajukan akreditasi dan memperoleh nilai 333
dengan predikat B, yang dikukuhkan dalam SK BAN PT No.203/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018.
Hasil ini merupakan pengakuan atas prestasi yang berhasil dicapai Program Studi Teknik Sipil,
seperti berhasil memperoleh hibah Kemenristekdikti skema penelitian strategis nasional
institusi dengan judul Pemanfaatan Material Limbah PVC Flax Banner sebagai Bahan Campuran
Pembuatan Beton Struktural Berserat (Agustinus Agus Setiawan, Fredy Jhon Philip dan Eka
Permanasari), buku dengan judul Perancangan Struktur Beton Bertulang yang ditulis oleh
Agustisnus Agus Setiawan melalui penerbit Erlangga, aplikasi Android U-Road City : Analisis
Kapasitas dan Kinerja Ruas Jalan Perkotaan Berbasis Android oleh Ariza Ilfan (mahasiswa Teknik
Sipil angkatan 2014), Perancangan Aplikasi Balok Beton Bertulangan Rangkap Berbasis Android
(ConBeam 1 dan 2).
Hingga saat ini, lulusan dari Program Studi Teknik Sipil telah berkarya dan memberikan dampak
nyata di tengah masyarakat dengan bekerja di berbagai tempat kerja yang memiliki reputasi
baik, seperti Paksi Dwiyanto Wibowo yang bekerja sebagai Lead Commercial pada salah satu
kontraktor BUMN terbaik di Indonesia yaitu PT Wijaya Karya, Dinna Tripermata yang bekerja di
perusahaan China yaitu PT CFLD Indonesia Investment sebagai Cost Contract & Procurement,
Sefri Bayu yang bekerja di PT.Jakarta Toll Development sebagai engineer pada divisi Teknik,
Hanny Ayu Faiza Hanum yang bekerja pada dinas Bangunan dan Penataan Ruang Tangerang
Selatan bidang Perencana Bangunan Bidang Non Perkantoran, Reinaldo Nathaniel yang bekerja
pada PT Freeport Indonesia sebagai supervisor.
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Sebagai bagian dari Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya, Program
Studi Teknik Sipil juga selalu mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Universitas
Pembangunan Jaya 2010 -2035 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menjalani
periode lima tahun kedua (2015-2020), Universitas Pembangunan Jaya mencanangkan tema
Good University Government with strong positioning points yang diterjemahkan menjadi
beberapa target pencapaian yaitu: ethical and competence people, program governance,
entrepreneurship, softskill, urban study, green and modern campus, strong academic culture,
dan internationalization.
Berkaitan dengan tema pencapaian lima tahun kedua tersebut, Program Studi Teknik Sipil telah
berusaha untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Rencana Strategis Periode 2015-2020
No
1

2

Target Periode 2015-2020
Menanamkan nilai utama Jaya dan
motto IPE dalam tata laku dan tata
kelola PS Teknik Sipil UPJ

Membentuk Sumber Daya Manusia Jaya
yang unggul, beretika dan kompeten

Program/Aktifitas
Utama
1. Re-akreditasi
Prodi dengan
status akreditasi
minimal A/B

Pencapaian Utama
per 2019
Prodi Teknik sipil
telah terakreditasi B
BAN-PT

2. Ketersediaan
laboratorium yang
sejalan dengan
VMTS Prodi
Teknik Sipil UPJ

Terbentuknya
laboratorium
mekanika tanah dan
material beton dan
perencanaan lab
aspal

3. Kelengkapan dan
ketersediaan
dokumen utama
dan dokumen
mutu UPJ yang
terstruktur,
sistematis,
terintegrasi
berbasis ICT
1. Jumlah dosen
memenuhi 5
bidang keilmuan
Teknik sipil

Ketersediaan RPS
materi ajar di OCW
Revisi buku
kurikulum 2019
Struktur Organisasi
Teknik Sipil
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Pada tahun
akademik 2019/2020
terpenuhi jumlah
dosen untuk 5
bidang keilmuan
Teknik sipil

No

Program/Aktifitas
Utama

Target Periode 2015-2020

2. Dosen memiliki
sertifikasi dosen

6 dari 9 dosen telah
memiliki sertifikasi
dosen

3. Memenuhi jumlah
dosen
berdasarkan rasio
dosen terhadap
jumlah mahasiswa

Rasio dosen
terhadap mahasiswa
adalah 1 : 20

4. Total jumlah
mahasiswa

Total jumlah
mahasiswa aktif
Teknik sipil hingga
TA.2019/2020 adalah
199 mahasiswa

5. Jumlah dosen
dengan
pendidikan S3

6. Monitor dan
evaluasi BKD dan
KPI individu dosen
7. Riset berbasis
kelompok
keahlian

3

Menyusun rencana pengembangan PS
Teknik Sipil UPJ yang terintegrasi,
melalui sistem tata kelola, integrasi
kegiatan dan program lintas Program
Studi.

Pencapaian Utama
per 2019

1. Kelengkapan dan
ketersediaan
dokumen utama
dan dokumen
mutu UPJ yang
terstruktur,
sistematis,
terintegrasi
berbasis ICT

2. Terlaksananya
5

Per tahun akademik
2019/2020 terdapat
1 guru besar, 2
dosen S3 Sipil, 2
dosen S3 non Sipil
Kinerja dosen diukur
melalui BKD dan KPI
individu
Kelompok keahlian
lebih fokus terhadap
kajian urban study
Prodi Teknik SIpil
telah membuat buku
kurikulum 2019
menggantikan
kurikulum 2019, RPS
dan materi ajar
dapat diakses
melalui sistem
informasi
ocw.upj.ac.id
Monitor dan evaluasi

No

Program/Aktifitas
Utama
kegiatan
monitoring dan
evaluasi kinerja
UPJ

Pencapaian Utama
per 2019
per semester,
evaluasi KPI individu
dosen, evaluasi BKD
dosen, serta tindak
lanjut evaluasi dalam
menentukan RKAT di
tahun selanjutnya

3. Terbentuknya
struktur
organisasi UPJ
untuk mendukung
visi, misi, tujuan
dan sasaran Prodi
Teknik Sipil

Struktur organisasi
Prodi terdiri dari
kepala program
studi, sekretaris
prodi serta
koordinator
kemahasiswaan dan
keilmuan

4. Re- akreditasi
prodi dengan
status minimal A
atau B

Teknik SIpil telah
melakukan akreditasi
pada tahun 2017 dan
memperoleh
akreditasi B (333)

Ketersediaan
laboratorium yang
sejalan dengan VMTS
Prodi Teknik Sipil UPJ

Prodi Teknik Sipil
telah memiliki
laboratorium fisika,
mekanika tanah dan
material beton.
Dan sekarang,
sedang menyiapkan
lab aspal lab beton
bekerja sama dengan
Jaya Grup

Target Periode 2015-2020

4

Membangun laboratorium modern yang
tercermin dalam dukungan Universitas

5

Membentuk budaya akademik yang kuat 1. Pusat Unggulan
(Build strong academic culture)
Urban
Development

6

Melakukan kegiatan
kuliah umum
maupun pelatihan
dengan topik urban
study dengan
mengundang
narasumber
eksternal (bekerja

No

Program/Aktifitas
Utama

Pencapaian Utama
per 2019
sama dengan Center
for Urban Study atau
institusi eksternal
seperti PII)

2. Prestasi akademik
dosen

Terdapat beberapa
dosen mendapatkan
hibah eksternal
(dikti), menjadi
narasumber dalam
pertemuan nasional
maupun
internasional
Prodi Teknik Sipil
memiliki beberapa
kerja sama dengan
institusi akademik
maupun industri
skala nasional dan
internasional dan
berupaya melakukan
penambahan kerja
sama

Target Periode 2015-2020

6

Memiliki jejaring kerjasama akademik
dan non akademik di tingkat nasional
dan internasional yang produktif

Terpenuhinya target
kerjasama akademik
yang produktif
dengan partner
dalam negeri
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Mengembangkan keunggulan Program

Kurikulum PIP
KOTA

Studi di bidang urban development

7

Pada kurikulum
Teknik Sipil tahun
2015 terdapat 14 sks
mata kuliah kota dan
pada kurikulum
tahun 2019 terdapat
9 sks mata kuliah
kOTA

Lingkungan Persaingan
Sesuai domisili operasional di kawasan Bintaro, Universitas Pembangunan Jaya berada pada
wilayah administrasi LL Dikti IV yang menaungi wilayah Jawa Barat dan Banten. Lokasi tersebut
juga menjadi lokasi perbatasan dengan wilayah administrasi LL Dikti III yang menaungi DKI
Jakarta sehingga menjadikan Universitas Pembangunan Jaya tidak hanya menghadapi
tantangan untuk bersaing dengan perguruan tinggi di wilayah LL Dikti IV tapi juga dengan
perguruan tinggi di wilayah LL Dikti III.
Lokasi ini secara langsung juga menempatkan Program Studi Teknik Sipil Universitas
Pembangunan Jaya pada posisi berhadapan langsung dengan perguruan tinggi lain yang lebih
senior dan telah memiliki reputasi bagus, baik di tingkat nasional maupun internasional. Posisi
inilah yang akhirnya mendorong Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya
untuk berinovasi dan berstrategi agar dapat bersaing, tidak hanya memenangkan hati calon
mahasiswa baru, tapi juga memenangkan hati pasar industri dimana alumni Universitas
Pembangunan Jaya akan berkarya. Kegagalan memenangkan hati calon mahasiswa baru akan
membuat jumlah mahasiswa aktif (student body) Program Studi Teknik Sipil Universitas
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Pembangunan Jaya tidak berkembang, dan pada akhirnya akan mempengaruhi operasional
penyelenggarakan proses belajar mengajar.
Dengan kondisi tersebut, program studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya harus
mampu menjawab tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menyelenggarakan
pendidikan Teknik Sipil terutama di era disruptif. Perguruan Tinggi pun terancam disrupted bila
tidak segera melakukan perubahan dan menyesuaikan peranannya di dunia pendidikan.
Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat akibat pengaruh kemajuan teknologi
membuat beberapa pekerjaan terancam hilang tergantikan dengan jenis-jenis pekerjaan baru
sehingga sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menghadapi datangnya era masa
depan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian program studi Teknik Sipil Universitas
Pembangunan Jaya untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja masa depan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi juga dapat
menimbulkan peluang kerja maupun profesi baru termasuk di bidang Teknik sipil itu sendiri.
Namun meskipun pengaruh teknologi pada pekerjaan akan menghilangkan beberapa pekerjaan
dan menciptakan jenis-jenis pekerjaan-pekerjaan baru, terdapat pekerjaan-pekerjaan lain yang
tidak dapat diambil alih oleh teknologi (robot) yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan
pemikiran, pertimbangan, pengetahuan dan seni. Oleh karena itu sangatlah penting peranan
dosen untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan
keilmuan melalui metode pengajaran yang dapat menciptakan gagasan yang kreatif dan
inovatif.
Tantangan profil lulusan Teknik Sipil di masa yang akan datang adalah harus dapat menjawab
kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Menurut Schimdt (2017) dalam Future Civil
Engineering Challenges – Skill Requirement, New Professional Profiles and implementation, isu
urbanisasi, habitat, lingkungan, infrastruktur dan keberlanjutan merupakan tantangan yang
harus dihadapi pada era abad 21. Teknik Sipil merupakan bidang keilmuan yang bertanggung
jawab terhadap hampir 70% material yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia di dunia
dimana konstruksi merupakan hal yang paling dominan dalam pertumbuhan pembangunan di
masa yang akan datang sehingga memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup manusia
dan perubahan iklim.

Pesaing Potensial
Universitas Pembangunan Jaya berlokasi di perbatasan antara wilayah administrasi LL Dikti III
dan IV sehingga persaingan yang dihadapi juga berasal dari perguruan tinggi lain di dua wilayah
administrasi tersebut. Namun dari semua perguruan tinggi yang ada di kedua wilayah
administrasi tersebut setidaknya terdapat 6 (lima) perguruan tinggi sebagai pesaing langsung
dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Keenam perguruan tinggi
tersebut dianggap sebagai pesaing langsung berdasarkan penelusuran dari kaca mata calon
mahasiswa pada saat mereka memilih perguruan tinggi. Adapun keenam perguruan tinggi
tersebut adalah:
1. Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana
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2.
3.
4.
5.
6.

Prodi Teknik Sipil Universitas Institut Teknologi Indonesia
Prodi Teknik Sipil Universitas Pancasila
Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina
Prodi Teknik Sipil Pradita Institute
Prodi Teknik Sipil Universitas Tarumanagara

Suasana pendaftaran mahasiswa baru kelas
karyawan di Universitas Mercu Buana

UNTAR merupakan salah satu kampus dengan
reputasi baik di Indonesia

Kegiatan sharing alumni ITI rutin dilaksanakan
yang menandakan kuatnya jaringan alumni

Universitas Pertamina yang didukung penuh
oleh PT. Pertamina sebagai BUMN terkemuka di
Indonesia

Gambar 2. Gambaran Pesaing Prodi Teknik Sipil UPJ
Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana telah terakreditasi A, memiliki jenjang
pendidikan tingkat sarjana dan magister serta kelas karyawan, fasilitas laboratorium yang
cukup lengkap. Program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Indonesia (ITI) cukup dikenal
sebagai kampus yang memilki jaringan alumni yang kuat karena ITI diprakarsai oleh Persatuan
Insinyur Indonesia (PII) dan mencantumkan keunggulan dalam pengolahan limbah pada visi
misinya. Program studi Teknik Sipil Universitas Pancasila telah terakreditasi A, terletak pada
kawasan pendidikan yang ditunjang dengan infrastruktur yang mendukung proses mobilisasi
mahasiswa seperti KRL serta “kedekatan” dengan Univerisitas Indonesia. Program Studi Teknik
Sipil Universitas Pertamina merupakan program studi Teknik Sipil pertama di Indonesia yang
memberikan ciri khusus di bidang pembangunan infrastruktur energi, seperti energi terbarukan,
energi Minyak dan Gas Bumi, dan Geothermal (Panas Bumi) dengan materi perkuliahan yang
diajarkan tidak hanya infrastruktur atau struktur bangunan di darat (onshore) namun juga
struktur lepas pantai (offshore). Program studi Teknik Sipil Pradita Institute diinisiasi oleh
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Summarecon dan jaringan bisnisnya yang berpengalaman lebih dari 4 dekade dalam
membangun Kawasan dan memiliki ribuan hektar kawasan dan puluhan ribu unit bangunan
sebagai lab belajar, studi kasus nyata, serta kesempatan terlibat langsung dengan real project.
Sedangkan program studi Teknik Sipil Universitas Tarumanagara telah terakreditasi A, memilki
jenjang pendidikan hingga tingkat doktoral dan mengusung konsep entrepreneurship sebagai
motto utama.
Salah satu upaya dalam meningkatkan keberhasilan suatu program studi adalah dengan
mengembangkan potensi yang telah dimiliki sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh
Universitas Mercu Buana untuk dapat meningkatkan branding sebagai kampus swasta dengan
reputasi internasional melalui program-program strategis menuju world class university. Bagi
program studi Teknik Sipil ITI dapat mewajibkan setiap lulusan memiliki sertifikasi keahlian
yang dikeluarkan oleh PII serta dapat meningkatkan kualitas prasarana gedung untuk
menunjang kegiatan perkuliahan. Sedangkan bagi program studi Teknik Universitas Pertamina
dan Pradita Institute yang baru berdiri maka perlu melakukan sosialisasi terhadap kekhasan
prodinya untuk menarik minat calon mahasiswa baru melalui sosmed, iklan dan edufair dengan
melibatkan semua civitas akademik. Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Tarumanagara
dapat menjadi kiblat dalam pengembangan keilmuan Teknik sipil melalui inovasi maupun karya
khususnya di bidang entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan lulusan yang
menciptakan lulusan berjiwa entrepreneur. Kemudian, potensi yang dapat dikembangkan oleh
prodi Teknik Sipil Universitas Pancasila adalah membuka program magister untuk jurusan
Teknik Sipil sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan reputasi Prodi ke jenjang yang
lebih baik.
Hasil analisis atas keenam pesaing dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan
Jaya itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Pesaing Program Studi Teknik Sipil
No
Program Studi/Universitas
1 Teknik Sipil Univ. Mercu Buana

Akreditasi
A
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Kekuatan
 Memiliki kelas
karyawan
 Fasilitas
laboratorium
cukup lengkap
 Memiliki 2
kampus :
meruya dan
Bekasi
 Prestasi
akademik dan
non akademik
menonjol

Potensi
Sedang
mempersiapkan
akreditasi
internasional
agar menuju
World class
university
sehingga
semakin
menarik minat
calon
mahasiswa baru

No
Program Studi/Universitas
2 Teknik Sipil Institut Teknologi
Indonesia (ITI)

Akreditasi
B

3

Teknik Sipil Univ. Pertamina

4

Teknik Sipil Univ. Pancasila

A

5

Teknik Sipil Univ. Tarumanagara

A
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Kekuatan
 Diprakarsai
oleh Persatuan
Insinyur
Indonesia (PII)
 Jaringan alumni
yang kuat
 Didukung nama
besar
PT.Pertamina
yang sudah
mendunia
 Ciri khas
pembangunan
infrastruktur
energi dan
offshore
 Beasiswa
berlimpah
 Berada di
Kawasan
pendidikan
dengan akses
KRL
 Universitas
terakreditasi A

 Salah satu
kampus yang
konsisten
mengusung
entrepreneursh
ip
 Fasilitas
pendukung
memadai
seperti
perpustakaan
terakreditasi A,
fasilitas lab
lengkap

Potensi
Penyerapan
lulusan cepat
melalui jaringan
alumni dan
lulusannya dapt
memiliki
sertifikasi
Dukungan
penuh dari
Pertamina
merupakan
magnet bagi
calon
mahasiswa baru

Telah memiliki
program
magister Teknik
Mesin, sehingga
dapat
membuka
magister Teknik
Sipil di masa
yang akan
datang
Dengan
reputasi yang
sudah baik,
maka dapat
berkembang
menjadi
perguruan
tinggi yang
semakin
dikenal di
Kawasan Asia
Tenggara

No
Program Studi/Universitas
6 Teknik Sipil Pradita Institute

Akreditasi
-

Kekuatan
 Dukungan
penuh dari
Summarecon
melalui lahan
lab hidup untuk
proyek
konstruksi
 Lebih fokus
terhadap
bidang struktur
dan
manajemen
konstruksi

Potensi
Sebagai
kampus baru
maka akan
focus terhadap
pengembangan
branding serta
didukung letak
kampus yang
dikelilingi
pemukiman
Kawasan
menengah ke
atas sehingga
berpotensi
berkembang
pesat dalam
student body

Secara umum, beberapa pesaing prodi Teknik sipil Universitas Pembangunan Jaya telah
terkareditasi BAN PT dengan nilai A dan bahkan terdapat beberapa yang sedang
mempersiapkan akreditasi internasional seperti Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana,
kecuali Universitas Pertamina dan Pradita Institut yang baru berdiri sekitar 2-3 tahun. Oleh
karena itu prodi Teknik Sipil UPJ perlu melakukan upaya meningkatkan mutu tata kelola
sehingga mampu mencapai standar yang telah ditetapkan untuk mencapai akreditasi A.
Beberapa langkah strategi yang harus dilakukan antara lain, pertama, melakukan perencanaan
dan evaluasi setiap tahun terhadap rencana kerja dan anggaran yang fokus terhadap capaian
yang menghasilkan bobot besar terhadap nilai akreditasi. Kedua, peningkatan kuantitas
maupun kualitas dari sumber daya pengajar serta tenaga pendidik seperti rasio dosen terhadap
mahasiswa, jumlah dosen dengan kualifikasi minimal S3 dan laboran yang bersertifikasi. Serta
yang terakhir adalah meningkatkan kualitas lulusan sarjana Teknik sipil UPJ melalui
peningkatan kualitas sistem pengajaran, pengembangan prasarana laboratorium dan
memperkuat kerja sama dengan Grup Jaya
Saat ini persaingan antar universitas semakin ketat, dimana faktor yang mempengaruhi bukan
saja mutu namun juga fasilitas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Beberapa keunggulan
yang terlihat dari pesaing antara lain: fenomena universitas yang didukung penuh oleh
perusahaan yang telah sukses dibidangnya, perguruan tinggi yang telah berdiri cukup lama
sehingga memiliki reputasi di masyarakat melalui lulusannya, serta terdapat ciri khas prodi
yang menjadi daya tarik terhadap calon mahasiswa. Oleh karena itu program studi Teknik sipil
perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dari para kompetitor tersebut antara
lain melalui perbaikan mutu dari para pengajar dan lulusan melalui sistem kurikulum dan
metode pembelajaran yang memenuhi kebutuhan industri, membuat rencana induk penelitian
dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan jaman, meningkatkan kompetensi
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dan produktifitas para dosen, dan peningkatan kerja sama dengan secara internal dengan grup
Jaya maupun eksternal dengan skala lokal, nasional maupun internasional serta mampu
merangkul investor untuk meningkatkan infrastruktur yang berbasis teknologi informasi
maupun fasilitas prasarana seperti laboratorium, perpustakaan dan lainnya.
Dari beberapa pesaing yang dihadapi prodi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya,
terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh pesaing tersebut. Secara garis besar,
potensi para pesaing yaitu pertama, semakin meningkatnya internasionalisasi program studi
Teknik sipil melalui kemitraan internasional dan akreditasi internasional terutama bagi program
studi yang telah memiiki akreditasi A. Kedua, meningkatnya branding program studi di
masyarakat dengan cara akreditasi, penggunaan sistem informasi yang canggih dan kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga, memperkuat dukungan dari internal bagi
program studi yang didukung perusahaan yang sudah memiliki reputasi di masyarakat.
Untuk menghadapi potensi tersebut, program studi Teknik sipil Universitas Pembangunan Jaya
perlu berupaya meningkatkan akreditasi menjadi A, karena dengan akreditasi tersebut tidak
hanya dapat meningkatkan minat mahasiswa namun juga dapat menarik instansi membuka
peluang kerja sama. Selain itu juga perlu memperkuat kemitraan secara internal dengan grup
Jaya sebagai “laboratorium hidup” melalui kegiatan akademik seperti kolaborasi penelitian
dengan industry, forum grup discussion (FGD), kuliah tamu dan field trip.
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Penyelenggaraan Program Studi
Sebagai universitas yang dilahirkan oleh tokoh nasional, Bapak Ir. Ciputra, Universitas
Pembangunan Jaya mengusung tagline yaitu:
“Integrity, Professionalism, Entrepreneurship”
atau jika dijabarkan dapat menjadi “Mendidik Manusia Jaya yang berintegritas, professional
dan memiliki spirit entrepreneur”. Tagline ini kemudian yang menjadi roh Universitas
Pembangunan Jaya dalam upaya mewujudkan visinya yaitu:
Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan
luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan cara menjalankan misi universitas
sebagai berikut:
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1.
2.
3.
4.
5.

Melaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur
dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ
6. Bersinergi melalui kerjasama nasional dan internasional mencapai keunggulan
komparatif.
Adapun visi dan misi tersebut perlu diwujudkan untuk mencapai tujuan dari Universitas
Pembangunan Jaya yaitu:
1. Mewujudkan universitas yang unggul dalam tata kelola, program akademik dan
kurikulum yang kompetitif dan mampu bersaing dengan universitas lain di Asia
Tenggara.
2. Menciptakan atmosfir akademik dan budaya akademik sebagai universitas riset.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul di bidang urban
lifestyle and urban development.
4. Menghasilkan pembelajar seumur hidup (lifelong learner) yang memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi, berpikir logis dan kritis, giat menerapkan keilmuannya.
5. Menghasilkan lulusan bermartabat dan berwawasan luas, kreatif, inovatif, tanggap
terhadap perubahan serta berkontribusi nyata mengatasi masalah lingkungan dan
kesejahteraan.
Visi, Misi, dan Tujuan universitas tersebut menjadi acuan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan
pada tingkat fakultas dan program studi. Sebagai bagian dari Fakultas Teknologi dan Desain,
Program Studi Teknik Sipil juga perlu menyelaraskan visi, misi, dan tujuannya dengan visi, misi,
tujuan fakultas.
Adapun visi dari Fakultas Teknologi dan Desain adalah sebagai berikut:
Menjadi fakultas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan
desain, membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat,
berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan, dan pelopor kesejahteraan.

Selanjutnya, misi dari Fakultas Teknologi dan Desain adalah sebagai berikut:
1. Melaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset di bidang teknologi dan desain, menuju tercapainya Fakultas
Teknologi dan Desain UPJ sebagai bagian dari universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur,
dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.
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Visi dan Misi tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan fakultas yaitu:
1. Mewujudkan Fakultas Teknologi dan Desain yang unggul dalam tata kelola, program
akademik dan kurikulum yang kompetitif serta mampu bersaing dengan fakultas sejenis
di universitas lain di Asia Tenggara.
2. Menciptakan atmosfer akademik dan budaya akademik fakultas yang mendukung
tercapainya universitas riset.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan desain yang unggul dalam
aspek urban lifestyle and urban development.
4. Menghasilkan pembelajar seumur hidup (lifelong learner) yang memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi, berpikir logis dan kritis, giat menerapkan keilmuannya.
5. Menghasilkan lulusan bermartabat dan berwawasan luas, kreatif, inovatif, tanggap
terhadap perubahan serta berkontribusinyata mengatasi masalah lingkungan dan
kesejahteraan
Program Studi Teknik Sipil merupakan bagian dari Fakultas Teknologi dan Desain sehingga visi,
misi, dan tujuan dari Program Studi Teknik Sipil merupakan kristalisasi dari Visi, Misi, dan
Tujuan Fakultas Teknologi dan Desain yang tentu juga mengacu dan mendukung Visi, Misi, dan
Tujuan dari Universitas Pembangunan Jaya. Adapun visi, misi, dan tujuan dari Program Studi
Teknik Sipil disusun juga dengan mempertimbangkan opini serta masukan dari pihak-pihak
yang berkepentingan, yang semuanya sangat dibutuhkan agar visi, misi, dan tujuan ini dapat
membawa Program Studi Teknik Sipil untuk bersaing serta mengantisipasi tantangan di masa
depan.
Adapun visi dari Program Studi Teknik Sipil adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2035 menjadi Program Studi yang Unggul dalam memajukan ilmu Teknik Sipil
melalui pengaplikasian dan pengembangan ilmu yang inovatif, membentuk manusia Jaya
sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi,
peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara.
Selanjutnya, misi dari Program Studi Teknik Sipil adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan Teknik Sipil yang dinamis dan unggul melalui sistem
keterpaduan disiplin ilmu dan penerapannya di masyarakat luas.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dan membangun budaya riset terkait
perkembangan keilmuan Teknik Sipil.
4. Berperan aktif dalam pengembangkan keilmuan Teknik Sipil berbasis pengabdian
kepada masyarakat.
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5. Membentuk Manusia Jaya sebagai Pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur
dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.
Dengan tujuan penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut:
1. Mewujudkan Program Studi Teknik Sipil yang unggul dalam tata kelola, program
akademik dan kurikulum yang kompetitif serta mampu bersaing dengan Program Studi
sejenis di universitas lain di Asia Tenggara.
2. Menciptakan suasana akademik dan budaya akademik program studi yang mendukung
tercapainya fakultas berbasis riset unggulan.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil yang unggul dalam aspek urban
development.
4. Menghasilkan pembelajar seumur hidup yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
berpikir logis dan kritis, giat menerapkan keilmuannya.
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berwawasan luas, kreatif, inovatif,
tanggap terhadap perubahan serta berkontribusi nyata mengatasi masalah lingkungan
dan kesejahteraan.
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Teknik Sipil yang
merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang
ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi
dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang
sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, selanjutnya
dirumuskan berbagai sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2035, yang kemudian akan
diturunkan dalam berbagai program pengembangan yang perlu ditempuh termasuk di
dalamnya penentuan indikator-indikator keberhasilannya. Namun perjalanan untuk mencapai
tujuan tersebut pastilah penuh dengan tantangan, baik dari eksternal maupun internal
Program Studi Teknik Sipil sehingga perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu tantangan dan
peluang yang berasal dari eksternal, serta kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari internal
Program Studi Teknik Sipil.
Demi menjaga kredibilitas Program Studi Teknik Sipil agar tetap dapat bertahan, bersaing, dan
relevan terhadap perubahan jaman, sangat penting untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman
dari luar yang perlu dipandang sebagai tantangan yang harus diatasi. Ancaman-ancaman itu
sendiri adalah hal-hal diluar Program Studi Teknik Sipil yang tidak dapat dikendalikan dan
berdampak negatif bagi Program Studi Teknik Sipil apabila tidak dikelola dengan baik. Berikut
adalah daftar ancaman yang perlu diatasi oleh Program Studi Teknik Sipil:
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Tabel 3. Daftar Ancaman
No Deskripsi Ancaman
A Ancaman Persaingan
1
Program studi pada perguruan
Tinggi swasta lain yang memiliki
akreditasi A
2
Peringkat universitas yang lebih
tinggi akan menjadi pilihan utama
calon mahasiswa
3
Pertumbuhan secara kuantitas
dari Lembaga pendidikan tinggi
terutama yang didukung pelaku
bisnis
4
Banyaknya Lembaga internasional
yang tidak ingin bekerja sama
dengan Program studi dengan
akreditasi rendah
5
Semakin beragamnya kekhasan di
prodi Teknik Sipil PT lain sehingga
perlu branding yang optimal
B
Ancaman Perubahan Pengguna
Perubahan Keinginan Masyarakat
1
Masih tingginya anggapan
masyarakat bahwa perguruan
tinggi negeri lebih baik daripada
Perguruan Tinggi swasta
2
Masyarakat membutuhkan
perguruan tinggi yang
mengakomodir keterampilan
melalui pendidikan vokasi
sehingga mengurangi
pengangguran
3
Berkembangnya industri bidang
desain kreatif dan teknologi
informasi
Perubahan Keinginan Orang Tua
4
Kuliah di perguruan tinggi lebih
merupakan kebutuhan sosial
daripada kebutuhan ilmu
pengetahuan
5
Dibutuhkan perguruan tinggi yang
mengakomodir keterampilan
melalui pendidikan vokasi

Justifikasi

Sumber Informasi

Prodi Teknik Sipil
Tarumanagara, Pancasila dan
Mercu Buana terakreditasi A
UPJ peringkat 215 (nasional)
dan secara global peringkat
9110
Podomoro university, pradita
institute, STT PLN,Universitas
Pertamina

BAN-PT

Manfaaat dari akreditasi salah
satunya adalah meningkatkan
kuliatas mutu, missal melalui
SPMI
Contoh Univ.Pertamina
dengan konsep energi
terbarukan

BAN-PT

Kecenderungan PTN masih
prioritas siswa yang memeiliki
prestasi nilai akademik baik

Data SBMPTN

Semakin meningkatnya
pertumbuhan politeknik

Kemenristekdikti

Berkembangnya industri
kreatif dan inovatif melalui
start up dll

Profil generasi
milenial Indonesia

Paradigma di masyakarat

kompasiana

Program revitalisasi
pendidikan vokasi melalui
peningkatan kompetensi

Pidato pertama
Presiden RI di
Sentul , 2019
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Kemenristekdikti,
webometrics,
unirank
Kemenristekdikti

Kemenristekdikti

No Deskripsi Ancaman
sehingga mengurangi
pengangguran
Perubahan Keinginan Calon Mahasiswa
8
Kualitas sarana dan prasarana
yang masih minim dapat
menghambat minat calon
mahasiswa baru
9
Generasi milenial yang ingin
bekerja di bidang yang berkaitan
dengan pemanfaatan teknologi IT
10 Perubahan paradigma terhadap
sistem metode perkuliahan yang
tidak lagi berpusat pada dosen
C
Ancaman Tuntutan Lulusan
Kebutuhan Industri
1
Ancaman persyaratan pekerjaan
yang semakin sulit terutama di
bidang keahlian atau kemampuan
tertentu yang memerlukan
sertifikasi
2
Daya serap lulusan PT ke dunia
industry rendah sehinga
menimbulkan gap

3

Lulusan Teknik sipil yang banyak
tidak bekerja sesuai bidangnya

4

Ekspektasi tinggi dari stakeholder
terhadap kompetensi lulusan
Teknik sipil

Tuntutan Profesi
4
Persaingan kerja yang sangat
tinggi yang membuat mahasiswa
sangat sulit untuk mendapatkan
pekerjaan

Justifikasi
lulusan berbasis industri

Sumber Informasi

Pesatnya pertumbuhan
kampus yang memiliki fasilitas
Gedung yang baik

Masterplan UPJ

Berkembangnya industri
kreatif dan inovatif melalui
start up dll
Dosen lebih sebagai partner,
konsep pembelajaran student
center learning

Profil generasi
milenial Indonesia

Tahun 2019 merupakan tahun
percepatan program sertifikasi
keahlian

UU 18 tahun 1999
tentang jasa
konstruksi, program
pemerintah

Menurut Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, Indonesia butuh
sedikitnya 113 juta pekerja
terampil pada tahun 2030
Ranking daya saing
infrastruktur Indonesia di
posisi 62 dalam The Global
Competitiveness Report.

Angka
pengangguran
lulusan sarjana naik
1.13% dari tahun
2017 ke 2018 (BPS)

Ranking daya saing
infrastruktur Indonesia di
posisi 62 dalam The Global
Competitiveness Report.

The Global
Competitiveness
Report.

sistem pendidikan belum
merespons revolusi industri
4.0

Direktur Jenderal
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Kementerian Riset,
Teknologi, dan
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Belmawa Ristekdikti

The Global
Competitiveness
Report.
63% tenaga kerja
tidak inline dengan
jurusan (Kemenaker

No Deskripsi Ancaman

5

Link and match antara perguruan
tinggi dan industry yang masih
rendah karena minimnya
kolaborasi

Persyaratan Akreditasi
6
Jumlah lulusan PS Teknik Sipil
yang masih relatif sedikit
7
Fasilitas laboratorium yang masih
minim dan belum lengkap serta
belum terakreditasi KAN
10 SDM yang masih sebagai minimal
persyaratan
D Ancaman Teknologi
1
Teknologi informasi dapat
menggantikan peranan buku, guru
dan sistem pengajaran yang
sebelumnya konvensional
2
Perkembangan teknologi dapat
menggantikan beberapa bidang
keprofesian tertentu
3
Adanya hacker dapat merubah
dan memanipulasi data
4

Perubahan paradigma
pembangunan yang menuntut
adanya green technology di
bidang insfrastruktur

Justifikasi

sistem pendidikan belum
merespons revolusi industri
4.0

Sumber Informasi
Pendidikan Tinggi
mengatakan
ratusan ribu lulusan
perguruan tinggi
yang menganggur
setiap tahunnya.
Direktur Jenderal
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Kementerian Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
mengatakan
ratusan ribu lulusan
perguruan tinggi
yang menganggur
setiap tahunnya.

Total alumni sebanyak 68
orang
Hanya memiliki lab Mekanika
Tanah dan Beton

BAP - UPJ

Jumlah dosen TSP berjumlah 6
(minimal persyaratan)

Data HCD -UPJ

Mudahnya akses informasi
sebagai sumber pengetahuan

internet

Perkembangan artificial
intelligence mengubah dunia
konstruksi
Pertumbuhan
serangan ransomware semakin
besar
Potensi green infrastruktur
masih minim dan kurang
beragam

Kompas.com, 2018
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Data sarpras UPJ

Bitdefender, 2019
(dikutip dari
detikn.com)
How to Mobilize
Private Investment
for Green
Infrastructure
Promoting
Intraregional
Connectivity" yang

No Deskripsi Ancaman

E
1

2

3

Ancaman Perubahan Regulasi
Regulasi yang ketat dan kaku dari
pemerintah terhadap perguruan
tinggi menyebabkan PT kurang
inovatif dan terkesan cari aman
Regulasi PTN-BH membuat PT
berlomba memenuhi kualitas
world class university, sehingga
akses masyakarat menengah ke
bawah terhadap pendidikan tinggi
menjadi kecil
Tuntutan adanya sertifikasi
keahlian bagi lulusan Teknik sipil

4

Kebijakan pemerintah yang
membuka kesempatan perguruan
tinggi asing di Indonesia

F.
1

Ancaman Solusi Pengganti
Rencana pemerintah merekrut
dosen atau rektor asing dapat
menimbulkan polemik

2

Adanya permenristekdikti No.55
tahnu 2018 tentang Pembinaan
Ideologi Bangsa dapat memicu
gesekan di internal dan eksternal
kampus
Perkembangan IPTEK yang cepat

3

Justifikasi

Regulasi menghambat
tumbuhnya inovasi di
Indonesia

Sumber Informasi
merupakan
rangkaian
Pertemuan
Tahunan IMF-WBG
Bali 2018.
Dirjen penguatan
inovasi
Kemenristekdikti

The Liberalization of Education
Under the WTO services
Agreement (GATS): A Threat to
Public Educational Policy?

Dari 8,3 juta pekerja konstruksi PUPR
yang ada di Indonesia, hanya
616.000 atau sekitar 7,4
persen di antaranya yang telah
bersertifikat
5-10 universitas asing yang
Kemenristekdikti
sedang bersiap membuka
perwakilan di Indonesia,
antara lain
Universitas Cambridge dari
Inggris serta Universitas
Melbourne dan Universitas
Quensland dari Australia

Menristekdikti menargetkan
wacana impor rektor
asing untuk memimpin
perguruan tinggi negeri (PTN)
bisa diterapkan pada 2020
mendatang
Permenristekdikti Nomor 55
Tahun 2018

Cnnindonesia,
Kemenristekdikti

Perkembangan alat

Badan akreditasi
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Kemenristekdikti

No Deskripsi Ancaman
menuntut pergantian alat
laboratorium yang semakin
canggih
G.
1
2

3
4

Justifikasi
laboratorium digital dan
otomatis sanagt pesat,
beberapa memiliki koneksi
dengan komputer

Ancaman Prodi Sejenis Baru
Fasilitas laboratorium yang lebih
lengkap
Program studi pada PT lain
memiliki jumlah alumni yang lebih
banyak dan sudh tersebar di
dunia kerja
Terdapat program studi Teknik
sipil yang telah terakreditasi A
Peningkatan kualitas dan
kuantitas prodi Teknik Sipil yang
merata diseluruh wilayah
Indonesia

PS pesaing memiliki fasilitas
laboratorium yang lengkap
Usia PS pesaing lebih tua dari
UPJ

PS pesaing telah terakreditasi
A
Jumlah perguruan tinggi di
Indonesia mencapai 4498

Sumber Informasi
Laboratorium

Kemenristekdikti

Kemenristekdikti
Forlap ristekdikti

Namun dibalik setiap tantangan selalu ada peluang dan Program Studi Teknik Sipil perlu
mengidentifikasi peluang-peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan agar tujuan
penyelenggaraannya tercapai. Adapun peluang adalah hal-hal diluar Program Studi Teknik Sipil
yang tak dapat dikendalikan dan memiliki dampak positif/menguntungkan apabila dapat
dimanfaatkan dengan baik. Berikut adalah daftar peluang yang perlu dimanfaatkan oleh
Program Studi Teknik Sipil:

Tabel 4.Daftar Peluang
No
Deskripsi Peluang
A Peluang Persaingan
1
Tingkat perekonomian yang stabil akan
memberikan peluang siswa untuk
melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi
2

Sistem informasi yang terbuka, akan
meningkatkan peluang kerja sama

Justifikasi
Pertumbuhan
ekonomi terjaga
stabil walau agak
melambat (5-5.5%)
Layanan internet
semakin terjangkau
dan pengguna
smartphone lebih
23

Sumber Informasi
Ekonomibisnis.com

Situs we are social

No

3

4

Deskripsi Peluang

Tersedianya berbagai sumber dana
dalam melaksanakan tri dharma
perguruan tinggi
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia

B
1

Peluang Perubahan Calon Mahasiswa
Semakin mudahnya akses internet
sehingga calon mahasiswa memiliki
pengetahuan yang luas terhadap
informasi yang dibutuhkan

2

Lokasi UPJ yang lebih mudah diakses
dan adanya pengembangan
infrastruktur di sekitar kawasan UPJ

3

Semakin baiknya strategi pemasaran
yang dilakukan oleh UPJ ke berbagai
wilayah di Indonesia sehingga
berpotensi adanya intake mahasiswa
dari luar Jabodetabek dan pulau Jawa
Terdapat banyak jalur beasiswa yang
dpat diperoleh oleh calon mahasiswa
baru

4

C
1

Peluang Kebutuhan Industri
Membaiknya perekonomian, akan
mendorong pembangunan infrastruktur
dan peluang terserapnya lulusan Teknik
sipil

2

Kerja sama dengan industri melalui

Justifikasi
tinggi dari pada total
populasi Indonesia,
133%
Terdapat hibah
internal UPJ dan
eksternal (Dikti, DIPI
Tahun 2030, jumlah
penduduk usia
produktif (berusia
15-64 tahun) lebih
besar dibanding
penduduk usia tidak
produktif (berusia di
bawah 15 tahun dan
di atas 64 tahun).

Sumber Informasi

Layanan internet
semakin terjangkau
dan pengguna
internet mencapai
56 % dari populasi
Indonesia
Adanya lahan 15 Ha
untuk
pengembangan
kampus
UPJ telah melakukan
mengembangan
jaringan ke Sulawesi,
Kalimantan dan
Sumatera
Jalur beasiswa
melalui prestasi
akademik dan non
akademik

Situs we are social

Pemerintah
membentuk Komite
Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur
Indonesia (KPPI)
Harus ada kolaborasi

Bappenas
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kemenristekdikti

Data BPS dan
Bappenas

Masterplan UPJ

Unit Marketing UPJ

BKAL - UPJ

Kemenristekdikti

No

D
1

2

E
1

2

Deskripsi Peluang
kegiatan seminar, kuliah umum, kerja
magang dan tracer study pengguna
lulusan
Peluang Kemajuan Teknologi/Ilmu
Teknologi informasi yang berkembang
akan memudahkan pencarian mengenai
perkembangan ke Teknik sipilan.
Banyak pelatihan eksternal yang
tersedia untuk meningkatkan
kompetensi mahasiswa di bidang
aplikasi komputer
Peluang Perubahan Regulasi
Adanya Otonomi daerah dan program
peningkatan pembangunan di daerah
oleh pemerintah pusat akan membuka
peluang kerja sama antara pemerintah
daerah dan perguruan tinggi

Peraturan tentang keinsinyuran
mendorong terciptanya kerjasama
dengan asosiasi profesi dalam proses
sertifikasi .

Justifikasi
PT dengan Industri

Sumber Informasi

Mudahnya akses
internet
Program pelatihan
atau workshop
bersertifikasi dari
Lembaga eksternal

JCAL -UPJ

PT memiliki peran
penting dalam
percepatan
pembangunan
daerah (Sri Mulyani
dalam Empowering
University for
Continuous PPP
Infrastructure
Development in
Regional
Government)
PUPR berkolaborasi
baik dengan
Lembaga
Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional
(LPJKN), asosiasi
kontraktor dan
konsultan, BUMN,
perusahaan
kontraktor dan
konsultan, dan
perguruan tinggi.

UU No.23 tahun
2014 tentang
pemerintah daerah

UU No. 11 Tahun
2014

Dalam proses penyenggaraan pendidikannya, Program Studi Teknik Sipil menghadapi beberapa
ancaman dan peluang dalam upaya menuju visi, misi dan tujuan program studi. Isu era disrupsi
teknologi yang banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat tentu berpengaruh juga ke
dunia industri, salah satunya industri konstruksi. Ancaman paling utama yang dihadapi oleh
Program Studi Teknik Sipil adalah menghasilkan lulusan yang dapat bersaing ditengah tuntutan
industri yang semakin tinggi di tengah persaingan global yang sangat ketat. Penyediaan SDM
25

yang mencukupi dan prasarana pendukung seperti peralatan laboratorium dan aplikasi
komputer yang memadai sangat diperlukan dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing. Di
sisi lain, program percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan
pemerintah akan meningkatkan minat siswa untuk memilih profesi Teknik Sipil. Faktor ini juga
didukung oleh bonus demografi yang dimiliki Indonesia dan letak kampus UPJ yang strategis
dimana terdapat banyak sekolah dan kawasan pemukiman dapat memacu pertumbuhan
jumlah mahasiswa Program Studi Teknik Sipil
Selanjutnya Program Studi Teknik Sipil juga perlu mengevaluasi dirinya sendiri untuk
memahami kelemahan apa yang dimiliki dan kekuatan apa yang perlu dibangun. Kelemahan
dalam analisis ini adalah hal-hal di dalam Program Studi Teknik Sipil yang dapat dikendalikan
dan berdampak negative apabila tidak dikelola dengan baik, serta kelemahan yang sama sudah
berhasil diselesaikan oleh pesaing. Berikut adalah daftar kelemahan yang perlu segera
diselesaikan oleh Program Studi Teknik Sipil:
Tabel 5.Daftar Kelemahan
No Deskripsi Kelemahan
A Kelemahan SDM
1
Turn over dosen yang cukup tinggi,
sehingga dengan jumlah SDM terbatas
akan berdampak besar terhadap proses
perkuliahan

2

3

4

B
1

Kurangnya sumber daya manusia yang
memiliki kredibilitas di tingkat
internasional
Jumlah guru besar dan doktor di bidang
Teknik Sipil yang masih rendah
Karya dosen dalam mendapatkan
prestasi akademik, publikasi dan hibah
yang relatif belum merata dan masih
rendah
Kelemahan Finansial
Pemasukan yang masih mengandalkan
dari intake mahasiswa baru

2

Anggaran terbatas untuk investasi alat
laboratorium

3

Proses pencairan anggaran yang cukup

Justifikasi

Sumber Informasi

Dengan SDM
terbatas akan
mempengaruhi
proses pengajaran
apabila terdapat
dosen yang resign
Belum optimalnya
kerja sama dengan
institusi luar negeri
Terdapat 3 dari 7
dosen memiliki
kualifikasi S3
Masih minimnya
prestasi akademik
dari dosen TSP

HCD -UPJ

Monevin Prodi

HCD -UPJ

Monevin Prodi

Belum adanya IG dari Keuangan UPJ
Prodi, operasional PS
mengandalkan
intake mahasiswa
Investasi alat
rektorat
laboratorium masih
mengandalkan RKAT
Sistem pencairan
Keuangan UPJ
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No Deskripsi Kelemahan
rumit dan birokratis
C
1

2

3

Kelemahan Teknologi/Fasilitas
Pemanfaatan fasilitas laboratorium
untuk kerjasama dengan pihak luar
kampus yang belum optimal dalam
rangka memperoleh income generating
Belum terpenuhi standar laboratorium
minimal untuk Teknik sipil

4

Akurasi data dalam dashboard
manajemen yang belum real time
Fasilitas umum masih minim sehingga
terbatasnya ruang bagi mahasiswa
dalam beraktifitas di kampus

D
1

Kelemahan Sistem Penyelenggaraan
Akreditasi prodi belum bernilai A

2

Kebijakan strategis ditentukan di level
rektorat sehingga prodi lebih bersifat
sebagain pelaksana
Penelitian, kerja sama dan kemitraan
internasional masih kurang

3

4

Belum terdapatnya kelompok keahlian
di program studi Teknik sipil

E
1

Kelemahan Ilmu/Kurikulum/Output
Masih kesulitan prodi Teknik Sipil dalam
mengumpulkan masukan melalui tracer
study kepada pengguna lulusan

2

Kemampuan softskill mahasiswa Teknik
Sipil masih kurang, terutama dalam

Justifikasi
membutuhkan
hingga 5 persetujuan

Sumber Informasi

Belum terdapat IG
dari laboratorium

Data inventaris
laboratorium UPJ

Fisilitas laboratorium
masih terbatas,
belum terakreditasi
KAN, belum memiliki
lap perkerasan jalan
data belum real time
dan akurat
Minimnya ruang
terbuka hijau untuk
ruang mahasiswa
beraktifitas di luar
kelas

Data inventaris
laboratorium UPJ

Akreditasi BAN-PT
masih A
Pelaksanaan SOP di
lapangan belum
optimal
Data P2M
menunjukkan
pengabdian
masyakarat masih
minim dan kemitraan
internasional
Terdapat masingmasing 1-2 dosen
pada 5 rumpun
keilmuan Teknik Sipil

BAN-PT

Feedback
pengembalian
formulir tracer study
berkisar 40-60% dari
total alumni
Belum banyak
mahasiswa

Laporan tracer study
2019
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ICT-UPJ
Masterplan UPJ

Rektorat, prodi

Monevin Prodi

HCD- UPJ

Profil mahasiswa
Teknik Sipil

No Deskripsi Kelemahan
kemampuan bahasa asing, aplikasi
komputer dan teknik komunikasi
3
Mata kuliah pilihan yang terbatas seiring
dengan terbatasnya jumlah dosen dan
student body yang dimiliki prodi Teknik
Sipil

4

Kurangnya prestasi mahasiswa Teknik
Sipil di bidang akademik

5

Minimnya kelengkapan bahan ajar
dalam bentuk diktat kuliah atau modul
pembelajaran

Justifikasi
mengikuti pelatihan
bersertifikasi
SDM dan Student
body masih relatif
sedikit sehingga
belum dapat
membuka kelas
dengan banyak
peminatan mata
kuliah pilihan
Minimnya
mahasiswa Teknik
Sipil mengikuti
kegiatan ilmiah di
bidang Teknik Sipil
Kelengkapan materi
ajar dalam bentuk
diktat berkisar 20%

Sumber Informasi

Kurikulum Teknik
Sipil tahun 2019

Profil mahasiswa
Teknik Sipil

OCW-UPJ

Selanjutnya Program Studi Teknik Sipil juga perlu memetakan kekuatannya dengan baik.
Kekuatan yang dimaksud dalam analisis ini adalah hal-hal di dalam Program Studi Teknik Sipil,
dapat dikendalikan, disukai pihak eksternal dan tidak dimiliki oleh pesaing. Berikut adalah
daftar kekuatan yang perlu segera dimanfaatkan oleh Program Studi Teknik Sipil:

Tabel 6. Daftar Kekuatan
No
Deskripsi Kekuatan
A Kekuatan SDM
1
Rasio dosen – mahasiswa masih
memenuhi standar dikti
2
3

B
1

Justifikasi

Rasio dosen
terhadap mahasiswa
adalah 1 : 22.5
Usia dosen yang relatif masih dalam usia Persentasi dosen
produktif (< 45 thn)
muda mencapai 75%
Pedoman tata laku grup Pembangunan
Terdapat buku tata
Jaya dalam mengatur perilaku pegawai
laku pegawai Jaya
UPJ
dan UPJ
Kekuatan Finansial
Perencanaan dan pengelolaan anggaran Perencanaan
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Sumber Informasi
HCD -UPJ

HCD - UPJ
Buku pedoman Tata
Laku

RKAT Prodi TSP

No

2

Deskripsi Kekuatan
transparan, akuntabel, efisien serta
efektif
Aplikasi sistem pencairan anggaran
cukup canggih

C
1

Kekuatan Teknologi/Fasilitas
Dukungan sistem infomasi dalam
operasional perkuliahan, manajemen
data dan sistem anggaran

2

Fasilitas jaringan dan koneksi internet
yang stabil di setiap area UPJ

D
1

Kekuatan Sistem Penyelenggaraan
Terbentuknya sistem kendali mutu di
prodi Teknik Sipil
Proses pembimbingan akademik yang
dilaksanakan secara rutin oleh dosen PA

2

3

4

E
1

Kemudahan bertatap muka antara
mahasiswa dan dosen untuk proses
Bimbingan diluar jam kelas sangat baik
Tidak adanya gap yang besar antara
rektorat, dekanat dan prodi , sehingga
memudahkan dalam pengambilan
keputusan
Kekuatan Ilmu/Kurikulum/Output
PS Teknik Sipil melakukan
pengembangan kurikulum secara
periodik

2

Dukungan grup Pembangunan Jaya
dalam peningkatan pengetahuan
mahasiswa melalui kegiatan kuliah
lapangan, magang dan kerja profesi

3

Melalui Center for urban studies(CUS),
prodi Teknik Sipil dapat bekerja sama
dalam kajian ilmu mengenai

Justifikasi
melibatkan seluruh
dosen Teknik Sipil
Terdapat sistem
pencairan anggaran
yang dikaitkan
dengan KPI

Sumber Informasi

Keuangan -UPJ

Terdapat mysisfo
untuk data informasi
mahasiswa dan
kegiatan perkuliahan
Hampir smeua area
terjangkau koneksi
internet melalui wifi

ICT-UPJ

Kepala prodi sebagai
GKM prodi
Minimal 4 x tatap
muka dosen PA
dengan mahasiswa
Dosen memiliki jam
kerja dari 7.30
sampai 16.30
Koordinasi untuk
menyelesaikan
masalah dapat
berlangsung efektif

SK Rektor

UPJ melakukan
pengembangan
kurikulum 4 tahun
sekali (memiliki
kurikulum 2011,
2015 dan 2019)
Prodi Teknik Sipil
rutin melakukan
kunjungan lapangan
dan mengundang
narasumber dri grup
Jaya
Prodi Teknik Sipil
rutin bekerja sama
dengan CUS

Kurikulum prodi
Teknik Sipil
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ICT-UPJ

Buku PA dan
presensi daftar
Bimbingan PA
HCD - UPJ

SOP UPJ

RKAT dan program
kerja Teknik Sipil

Program kerja Teknik
Sipil dan CUS

No

4

5

6

Deskripsi Kekuatan
infrastruktur perkotaan

Justifikasi
mengadakan
pelatihan/seminar
Lulusan UPJ memiliki kesempatan yang
Persentase lulusan
besar bekerja di salah satu perusahaan
Teknik sipil yang
di Grup Jaya
bekerja di grup Jaya
mencapai 40%
Suasana akademik yang kondusif dalam Dosen berkolaborasi
pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan mahasiswa
dalam kegiatan
penelitian dan
pengabian
masyarakat
Komitmen penuh dari prodi dalam
Kaprodi Bersama
pengembangan kemahasiswaan melalui Pembina hima
himpunan Teknik Sipil
melakukan
pembinaan rutin
terhadap pengurus
hima

Sumber Informasi

BKAL

LP2M

Proker HIMA dan
RKAT prodi

Program Studi Teknik Sipil perlu melakukan upaya pembenahan agar mampu meningkatkan
daya saing yang semakin sengit. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki program studi
Teknik Sipil adalah sarana laboratorium yang belum memenuhi standar yang harus dimiliki
prodi Teknik Sipil, kemitraan dengan institusi internasional yang masih rendah dan minimnya
partisipasi atau prestasi mahasiswa di bidang akademik (lomba di bidang Teknik sipil, PKM dan
lainnya). Sehingga dalam 5 tahun ke depan, program studi Teknik Sipil perlu melakukan
beberapa upaya untuk mengantisipasi kekurangan yang dimiliki. Pertama, meningkatkan
investasi dalam bidang prasarana laboratorium dengan melakukan kerjasama dan didukung
penuh oleh Jaya Group maupun sumber dana dari hibah eksternal. Hal ini bertujuan untuk
memperkuat prodi sipil dalam proses pengajaran sehingga mahasiswa dapat semakin
terfasilitasi dengan baik dalam proses pembelajaran dan semakin meningkatkan kemampuan
riset dan penelitian dosen serta meningkatkan income generate. Kedua, meningkatkan
kerjasama strategis melalui MoU/MoA dengan institusi di Kawasan regional Asia Tenggara
terkait bidang keilmuan dan riset. Ketiga, untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam
beberapa perlombaan yang diselenggarakan baik setingkat nasional maupun internasional
dapat dilakukan dengan mengembangkan tugas yang ada dalam perkuliahan.
Berdasarkan analisis terhadap ancaman, peluang, kelemahan dan kekuatan yang telah
dilakukan di atas, maka program studi Teknik Sipil harus mampu memaksimalkan kekuatan
dengan melihat peluang yang dimiliki. Dengan dukungan perusahaan Grup Jaya, program studi
Teknik Sipil dapat menjalin kerja sama yang lebih kuat untuk meningkatkan value proposition
terhadap pesaing. Sedangkan terhadap ancaman dan kelemahan yang dimiliki, perlu dilakukan
upaya peningkatan melalui program kerja yang lebih efektif untuk memperkuat daya saing
program studi Teknik Sipil.
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Matriks T.O.W.S
Analisis T.O.W.S di atas menunjukan bahwa Program Studi Teknik Sipil Universitas
Pembangunan Jaya pada saat ini dinilai memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan
kekuatan, dan menghadapi lebih banyak ancaman daripada peluang. Langkah antisipati perlu
dilakukan untuk mengatasi ancaman dan meminimalisasi kelemahan tersebut, yang
diselaraskan dengan maksimalisasi kekuatan yang dimiliki dalam upaya memaksimalkan
peluang. Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya, maka T.O.W.S matrix untuk Program
Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya adalah sebagai berikut:
Tabel 7. TOWS Matrix Mini-Max

1
Kelemahan

2

3

Peluang
Strategy Mini-Max
Meningkatkan jumlah penelitian di bidang urban studies melalui
pembentukan kelompok riset mengenai isu-isu terkini yang terkait
dengan bidang keilmuan
Memperkuat branding PS Teknik Sipil melalui sosial media yang lebih
informatif dan membuat program kerja yang melibatkan calon mahasiswa
dalam skala Jabodetabek maupun nasional
Melakukan perencanaan investasi laboratorium Aspal dan Beton melalui
32

4

5

Peluang
kerjasama pendanaan dengan Grup Jaya
Membuat program peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pelatihan
atau sertifikasi baik yang dilaksanakan secara internal (bekerja sama
dengan JCAL) maupun eksternal dan program magang yang dilaksanakan
selama libur semester
Peningkatan mutu pengajaran berbasis kompetensi melalui proses
evaluasi hasil penilaian dan peningkatan penyediaan bahan ajar berupa
diktat di setiap mata kuliah khususnya pada kurikulum 2019

Strategi Mini-Max ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Program
Studi Teknik Sipil untuk meminimalisasi kelemahan yang sekaligus dapat memaksimalkan
peluang. Selanjutnya Program Studi Teknik Sipil juga perlu menyusun strategi Maksi-Max
sebagai berikut:
Tabel 8. TOWS Matrix Maksi-Max

1
2
3
Kekuatan
4

5

Peluang
Strategi Maksi-Max
Evaluasi kurikulum 2019 terhadap proses pembelajaran secara berkala
berdasarkan evaluasi hasil studi mahasiswa dan pengguna lulusan
Pemetaan potensi mahasiswa melalui proses pembimbingan akademik
yang efisien sehingga masa studi mahasiswa sesuai harapan (8 semester)
Memperkuat kerja sama dengan grup Jaya dalam bidang akademik
melalui program magang, sharing knowledge, pealtihan maupun
kunjungan lapangan
Meningkatkan peranan dosen dalam bidang Tri dharma perguruan tinggi
di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat khususya yang
berdampak di bidang keilmuan Teknik Sipil
Memperkuat kerja sama yang sinergis dengan pemerintah daerah dalam
upaya menjadi pusat kajian urban studi dengan melibatkan grup Jaya
maupun institusi luar melalui kegiatan temu ilmiah

Strategi Maksi-Max ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Program
Studi Teknik Sipil untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki demi memaksimalkan peluang
yang ada. Selanjutnya Program Studi Teknik Sipil juga perlu untuk meyusun strategi Maksi-Min
sebagai berikut:
Tabel 9. TOWS Matrix Maksi-Min

Kekuatan

1

Ancaman
Strategy Maksi-Min
Meningkatkan kompetensi lulusan UPJ sehingga memiliki daya saing dan
lulus tepat waktu melalui evaluasi hasil studi
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2

3
4
5

Ancaman
Meningkatkan kemitraan dengan grup Jaya dalam dalam program
penyerapan lulusan terutama untuk mahasiswa yang berprestasi
akademik
Meningkatkan nilai akreditasi program studi sehingga dapat memperkuat
daya saing prodi dan lulusan
Pengembangan keilmuan Teknik Sipil oleh dosen melalui kegiatan
pelatihan, temu ilmiah maupun asosiasi profesi
Memperkuat ciri khas warna prodi melalui strategi branding
menggunakan media sosial maupun kegiatan yang lebih menarik
peminatan terhadap Teknik sipil

Strategi Maksi-Min ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Program
Studi Teknik Sipil untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki demi mengantisipasi ancamanancaman dari luar. Selanjutnya Program Studi Teknik Sipil juga perlu menyusun strategi MiniMin sebagai berikut:
Tabel 10.TOWS Matrix Mini-Min

1
2
Kelemahan

3
4

5

Ancaman
Strategy Mini-Min
Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki komitmen dan berkualifikasi
S3 dan guru besar
Meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi oleh dosen terutama yang
bereputasi internasional
Meningkatkan mutu pembelajaran dari sisi metode, bahan ajar dan
pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan industri
Peningkatan sarana dn prasarana dan sistem tata kelola laboratorium
sehingga mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan menjadi
sumber pemasukan IG
Meningkatkan kerja sama dengan institusi baik skala nasional dan
internasional dengan membentuk MoU dan MoA

Strategi Mini-min ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Program
Studi Teknik Sipil untuk meminimalisasi kelemahan sekaligus unutk mengantisipasi ancaman.
Berdasarkan empat tabel TOWS Matrix tersebut, Program Studi Teknik Sipil selanjutnya
menyusun serangkaian sasaran yang spesifik, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, rasional,
dan memiliki lingkup waktu yang jelas.
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Rencana Capaian
Mengembangkan atau memperkuat Program Studi Teknik Sipil untuk menjadi program studi
yang dapat dibanggakan oleh universitas merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan.
Proses ini membutuhkan waktu yang panjang karena berkaitan dengan upaya meyakinkan
stakeholder, internal maupun external. Berkelanjutan, karena dunia terus berubah sehingga
Program Studi Teknik Sipil harus juga beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menjaga
dirinya tetap relevan di tengah masyarakat. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan T.O.W.S
analysis yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan untuk memulai suatu perjalanan
panjang membangun Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya agar semakin
kuat serta dapat memiliki reputasi yang baik di masyarakat.
Selanjutnya, berdasarkan T.O.W.S matrix tersebut setidaknya terpdapat 20 strategi yang secara
cepat dapat dilakukan Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya untuk
meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Namun upaya-upaya implementasi dari stategi
tersebut harus tetap mengacu pada milestone Univeresitas Pembangunan Jaya sebagai berikut:
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Gambar 3. Milestone Universitas Pembangunan Jaya
Milestone tersebut telah ditetapkan pada tingkat universitas dan menjadi panduan dalam
penyusunan program kerja Program Studi Teknik Sipil sehingga wajib diadaptasi juga dalam
rencana strategis yang akan diimplementasikan. Adapun milestone pencapaian yang ditetapkan
dalam rencana strategis Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya adalah
sebagai berikut:
2030-2035
2025-2030
2020-2025

CoE Civil
engineering
department
1. Center of Excellence
2. Strong
Partnership
with
business and industry
3. Competitive advantage dept.
4. Internasionalization
5. Re- accreditation dept.
6. International accreditation
7. Capacity building, academic
atmosphere,
retention
programme

Civil
departement
of Choice
1. National recognition and
award
2. Business diversity and
expansion
3. Trusted partners
4. Post graduate /master
program
5. Committed alumnae
network

Top Civil
engineering in
Urban studies
1. Research civil dept.
2. Regional recognition and
award
3. International strategic
representation
4. Leader of tomorrow

Gambar 4. Milestone Pencapaian Rencana Strategis Peningkatan Kualitas Program Studi
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Periode pertama (2020 – 2025)
Pada periode ini, program studi Teknik SIpil Univeristas Pembangunan Jaya diharapkan menjadi
pusat unggulan di bidang riset (center of excellence), dimana Program studi Tekni Sipil
memfokuskan pada kajian urban development. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat
beberapa hal yang harus menjadi target mencapai sasaran tersebut. Pertama, memperkuat
program kerja yang didukung kinerja keuangan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi
program studi Teknik Sipil. Kedua, meningkatkan kualitas kelembagaan melalui peningkatan
akreditasi termasuk akreditasi internasional. Ketiga, peningkatan jumlah tenaga pengajar
dengan kualifikasi S3 ataupun praktisi yang memiliki pengalaman tertentu di bidang Teknik Sipil.
Ketiga sasaran itu dapat dicapai melalui pembentukan kelompok riset, menyusun Rencana
Induk Penelitian program studi, peningkatan jumlah SDM secara kualitas maupun kuantitas,
dan perbaikan tata kelola di lingkungan program studi Teknik Sipil.
Periode kedua (2025 – 2030)
Program studi Teknik Sipil dapat menjadi salah satu program studi Teknik Sipil pilihan pada
periode ini, yang mana sudah dikenal reputasinya secara nasional maupun regional. Hal ini
dapat dicapai melalui pengembangan keilmuan salah satunya melalui penyelenggarakan
program pasca sarjana (master program). Selain itu juga semakin memperkuat dan
mengembangkan kerja sama strategis dengan institusi yang memiliki reputasi di bidang riset
maupun pengabdian masyakarat baik secara secara nasional maupun internasional. Hal lain
yang menjadi fokus program studi Teknik Sipil pada periode ini adalah memperkuat jaringan
alumni yang jumlahnya semakin banyak, salah satunya adalah dengan membentuk wadah
ikatan alumni Teknik Sipil yang berdampak bagi kemajuan prodi Teknik Sipil khususnya
pengembangan jejaring karir lulusan Teknik Sipil UPJ.
Periode ketiga (2030 – 2035)
Pada periode yang terakhir, program studi Teknik Sipil diharapkan menjadi program studi yang
unggul di bidang kajian perkotaan dan dikenal secara regional di Kawasan Asia Tenggara. Untuk
mencapai itu, program studi Teknik Sipil harus mampu dikenal melalui penelitian yang
dipublikasikan pada jurnal internasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat
rencana induk penelitian yang merupakan kolaborasi dosen lintas prodi dan membuat sinergi
antara penelitian doen fan keterlibatan mahasiswa dalam menyusun TA. Hal terakhir yang
menjadi fokus pengembangan prodi adalah menjadi prodi yang memiliki branding kuat sebagai
program studi unggul.
Tentunya ketiga milestone tersebut tidak dapat diwujudkan dengan kekuatan Program Studi
Teknik Sipil semata, tapi juga membutuhkan dukungan dari semua unit dalam struktur
organisasi Universitas Pembangunan Jaya yang harus diarahkan dan disalurkan pada satu fokus
tertentu sehingga akan menjadi kekuatan yang solid dan berbeda nuansanya dari apa yang
ditawarkan oleh universitas lain. Kegagalan melakukan sinkronisasi antara kegiatan operasional
sehari-hari, karya-karya, dengan stretegi Program Studi Teknik Sipil akan menimbulkan
inefisiensi sumber daya yang digunakan, serta menimbulkan penggunaan waktu yang juga tidak
efektif.
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Target dalam rencana strategis ini disusun dengan ukuran pencapaian yang jelas dan spesifik
agar dapat dilakukan penilaian capaian secara lebih obyektif dan lebih mudah dipahami oleh
setiap anggota organisasi Program Studi Teknik Sipil. Adapun ukuran spesifik dari tahun
pertama dari target-target tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 11. Target 1 Tahun 1 Periode 2020 – 2025
Target 1: Visi Misi Tujuan dan Strategi
No Key Performance Indicator
1
korelasi VMTS Universitas dan Prodi

2

mekanisme penyusunan VMTS yang terdokumentasi dan
melibatkan stakeholder

3

Sosialisasi visi misi dan nilai Jaya

2020 - 2021
Nilai Target
Visi UPJ
diturunkan
dalam Visi
Prodi
Dokumentasi
penyusunan
VMTS
melibatkan
stakeholders
minimal 1 x
per Tahun
Akademik

Cakupan
universitas

universitas

universitas

Tabel 12. Target 2 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 2 : Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
No Key Performance Indicator
1
Adanya kegiatan (nasional dan atau internasional) dari
MoA/smst/prodi
2
Adanya MoU kerjasama UPJ Bidang Tridharma
3
4
5

6
7
8

Adanya MoU kerjasama UPJ Tingkat internasional
Adanya MoU kerjasama UPJ Tingkat nasional
Terlaksananya Proses PPEPP 3 SN DIKTI dan 2 SPT UPJ
 Pendidikan dan pengajaran
 Penelitian
 Pengabdian kepada masyarakat
 Tata kelola
 Kemahasiswaan dan alumni
Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan
proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait
Laporan Akademik Program Studi dan unit setiap TA.
Adanya laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks
penilaian instrumen akreditasi yang berlaku serta ada
tindak lanjut hasilnya.
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2020 - 2021
Nilai Target Cakupan
4 kegiatan Nasional/
internasional
2 MoU/Thn Nasional/
internasional
1 MoU/Thn internasional
2 MoU/Thn Nasional
universitas
1 /sem
1/thn
1/thn
1/thn
1/thn
1 x /sem.
universitas
1 x/sem.
1 x/sem.

universitas
universitas

9

10
11
12

Universitas melakukan akreditasi Internasional setelah
mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi dari BANPT/LAM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Lembaga Akreditasi internasional yang dituju.
Peningkatan Akreditasi Program Studi (APS 3.0)
Peningkatan Akreditasi Program Studi (APS 4.0)
Adanya program pasca sarjana (S2)

universitas

Tabel 13.Target 3 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 3: Mahasiswa
No Key Performance Indicator
1
Program Studi membantu panitia penerimaan mahasiswa
baru dalam pelaksanaan dan penilaian seleksi persyaratan
khusus, rasio mendaftar : diterima
2
Adanya evaluasi tahunan terhadap Program Studi dengan
jumlah mahasiswa baru di bawah 30 selama 3 tahun
berturut-turut, peningkatan animo calon maba
3
Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan
animo calon mahasiswa
4
Jumlah student body aktif per semester
5
Jumlah mahasiswa asing
6
Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah
20 orang mahasiswa setiap semester.
7
Jumlah pertemuan Pembimbingan Akademik minimal 4
(empat) kali setiap semester, rasio dosen PA
8
Skor TOEIC lulusan ≥ 550

2020 - 2021
Nilai Target Cakupan
1:2
universitas

≥ 5%

universitas

10 kegiatan
per tahun
>95%
<1%
1 : 20

universitas

4x / sem.

prodi

>50%

prodi

prodi
prodi
prodi

Tabel 14. Target 4 Tahun 1 Peride 2020-2025
Target 4: Sumber Daya Manusia
No Key Performance Indicator
1
Jumlah dosen tetap setiap Program Studi minimal 6
(enam) orang *
* lihat target reakreditasi A untuk Prodi tertentu di
Dokumen Arah dan Kebijakan Renstra 2020-2025
2
10% peningkatan jumlah dosen S3 setiap 2 (dua) tahun.
3
20% dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen (JAD)
minimal 2 (dua) tahun.
4
Jumlah dosen tetap memiliki rasio 1:25 (eksakta) dan
1:35 (sosial) untuk setiap Program Studi.
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2020 - 2021
Nilai Target
6/prodi

Cakupan
prodi

20%
10%

prodi
prodi

< 25 (FTD)

prodi

Target 4: Sumber Daya Manusia
No Key Performance Indicator
5
Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi/Tugas
Akhir (TA) setiap dosen adalah 10 (sepuluh) orang
mahasiswa per semester.
6
Beban Kinerja Dosen (BKD) minimal 12 sks per semester
untuk pendidikan dan pengajaran.
7
Beban Kinerja Dosen (BKD) minimal 5 (lima) sks per
semester untuk kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada
masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
8
Pelaporan dosen, berupa Beban Kinerja Dosen (BKD).
9
Jumlah dosen tidak tetap setiap Program Studi
10 Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh
dosen.
11 Dosen mengikuti seminar sebagai
pembicara/narasumber minimal 1 (satu) kali per
semester.
12 Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1
artikel per tahun per dosen.
13 Publikasi dalam jurnal/media masa nasional
14 Publikasi dalam jurnal internasional terindeks scopus
minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen.
15 Publikasi dalam seminar/media masa internasional
16 Adanya artikel karya ilmiah yang disitasi
17 Adanya hasil penelitian yang dipatenkan minimal 1
paten dalam 5 tahun.
18 Adanya hasil penelitian/PkM dosen yang mendapat
pengakuan HKI
19 Seluruh dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen
Asisten Ahli.
20 > 50% dosen memiliki jabatan akademik dosen Lektor
pada tahun 2035.
21 Dosen mengikuti kegiatan pelatihan/ workshop/seminar
minimal 1 (satu) kali per semester.
22 10% peningkatan jumlah dosen GB atau LK
23 >20% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik/sertifikasi
dosen.
24 Seluruh dosen memiliki kemampuan berkomunikasi
dalam Bahasa Inggris dengan nilai TOEIC minimal 550
pada TA 2025.
25 Kepemimpinan publik dosen
26 Keikutsertaan dalam lomba dosen berprestasi tingkat
nasional, atau lomba lain setara, atau lomba tingkat
internasional
40

2020 - 2021
Nilai Target
1:10

Cakupan
prodi

12sks/semester/ prodi
dosen
5 sks/semester/ prodi
dosen
1x per semester
<30%
>70%

prodi
prodi
prodi

12

prodi

6

prodi

12
3

prodi
prodi

3
10%
0

prodi
prodi
prodi

1

prodi

50%

prodi

10%

prodi

1/semester

prodi

2
5

prodi
prodi

50%

prodi

2
1/prodi

prodi
prodi

Target 4: Sumber Daya Manusia
No Key Performance Indicator
27 Turnover dosen Prodi rendah

2020 - 2021
Nilai Target
<1%

Cakupan
prodi

Tabel 15.Target 5 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 5: Keuangan Sarana dan Prasarana
No Key Performance Indicator
1
Biaya operasional pendidikan
2
Dana penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir
3
Dana pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun
terakhir
4
Seluruh Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh
Rektor.
5
RKAT diserahkan tepat waktu
6
Adanya income generating unit yang memberikan
pendapatan kepada universitas.

2020 - 2021
Nilai Target Cakupan
> 10 juta
> 5 juta
> 3 juta
1x/TA

1x/TA
> 5% DOP

Tabel 16. Target 6 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 6: Pendidikan
No Key Performance Indicator
1
Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap
Tahun akademik guna penyesuaian dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
2
Kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan kurikulum.
3
Setiap Program Studi membuat laporan setiap semester yang
mencakup: Pelaporan kompetensi lulusan tentang
kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan.
4
Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan RTM
untuk setiap mata kuliah maksimal 1 bulan sebelum
perkuliahan dimulai
5
Pelaporan isi pembelajaran, yaitu daftar RPS termasuk
peninjauan/ perbaikannya apabila dilakukan.
6
Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS
dan dilaksanakan sesuai rencana
7
RPS, RTM dan slide untuk 14 pertemuan tersedia dan
diunggah di sistem Open course Ware UPJ
8
Penyerahan jadwal kuliah tepat waktu
9
Penyerahan penilaian hasil belajar (UTS dan UAS) tepat
waktu
10 Terjadi proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal
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2020 - 2021
Nilai Target Cakupan
1/TA
prodi

1x/TA
1x/smstr

prodi
prodi

1 RPS/MK

prodi

1x/smstr

prodi

100%

prodi

100%

prodi

100%
100%

prodi
prodi

100%

prodi

11
12
13
14
15

16

14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah.
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara on-line dan offline dalam bentuk audiovisual terdokumentasi
Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA)
minimal 8 (delapan) kali per semester.
Penilaian dimasukkan tepat waktu dalam sistem informasi
akademik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan
proses pembelajaran dengan RPS yang disusun.
Proses pembelajaran harus menggunakan metode
pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah
berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar dan
praktek/praktikum/simulasi.
Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik
secara konsisten di setiap Program Studi dalam 1 tahun

2

prodi

≥8x

prodi

100%

prodi

1 x/smtr

prodi

JP/JB > 20%

prodi

12

prodi

Tabel 17. Target 7 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 7: Penelitian
No Key Performance Indicator
1
Adanya roadmap penelitian yang mendukung payung
penelitian universitas di bidang kajian urban dengan
kekhasan Prodi.
2

3
4
5
6

7
8
9
10

Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
dan diberikan tugas sebagai tenaga perbantuan atau
menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.
Tersedianya dana penelitian dari Universitas setiap tahun
minimal Rp. 5.000.000 per dosen per tahun anggaran.
Kegiatan penelitian dengan Sumber pembiayaan luar negeri
Kegiatan penelitian dengan Sumber pembiayaan dalam
negeri
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan
Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UPJ yang berlaku.
Karya inovasi dari kegiatan penelitian
Peningkatan skor SINTA dan atau H-index per dosen
Jumlah joint research (nasional/internasional) dengan
eksternal
Joint publikasi dengan pihak eksternal
(nasional/internasional)
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2020 - 2021
Nilai Target
Ada
Roadmap
Penelitian
Hingga 2025
15%

Cakupan
prodi

prodi

1/smt/dosen prodi
1 dosen/thn
1/thn/dosen

prodi
prodi

1 MK/Prodi

prodi

1 /prodi
≥1/TA.prodi

prodi
prodi
prodi

≥1/TA.prodi

prodi

Tabel 18. Target 8 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 8: Pengabdian kepada masyarakat (PkM)
No Key Performance Indicator
1
Adanya roadmap pengmas yang mendukung payung
pengmas universitas di bidang kajian urban dengan
kekhasan Prodi

2
3

4
5
6

2020 - 2021
Nilai Target
Ada
Roadmap
Pengabdian
kepada
Masyarakat
hingga 2025
15%

Persentase keterlibatan mahasiswa dalam judul kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen
Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari
Universitas setiap tahun minimal Rp 3.000.000,00 per dosen
per tahun anggaran
Kegiatan pengabdian dengan sumber pembiayaan luar
negeri
Kegiatan pengabdian dengan sumber pembiayaan dalam
negeri
Adanya pengmas yang berdampak nasional (RPTRA, Pemda,
Pemprov, dsb)

Cakupan
prodi

prodi

1/smt/dosen prodi

1/3 thn

prodi

1/thn/dosen

prodi

1/prodi

prodi

Tabel 19. Target 9 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 9: Luaran dan Capaian Tridharma
No Key Performance Indicator
1
Rerata IPK lulusan
2
Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat
internasional( 0.1% x jumlah mahasiswa)
3
Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat nasional
(1% jumlah mahasiswa)
4
Prestasi mahasiswa di bidang non akademik tingkat
internasional (0.2% jumlah mahassiwa)
5
Prestasi mahasiswa di bidang non akademik tingkat
nasional (2% jumlah mahasiswa)
6
Lama masa studi rerata lulusan
7
Jumlah lulusan tepat waktu (< 8 semester)
8
Publikasi mahasiswa dalam prosiding atau jurnal Tingkat
internasional
9
Publikasi mahasiswa dalam prosiding atau jurnal Tingkat
nasional
10 Adanya hasil penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat
pengakuan HKI
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2020 - 2021
Nilai Target
> 2,90
1

Cakupan
prodi
prodi

5

prodi

2

prodi

10

prodi

< 4,5 th
≥50%
1/thn

prodi
prodi
prodi

5/thn

prodi

1 HKI /thn

prodi

Target 9: Luaran dan Capaian Tridharma
No Key Performance Indicator
11 Adanya proposal sesuai standar panduan PKM yang
diajukan dengan kebaharuan, kreativitas dan inovasi yang
telah terseleksi dengan baik.
Catatan: akan dipertimbangkan jumlah total mahasiswa
aktif pada Prodi yang jumlah mahasiswanya masih
dibawah standar secara proporsional.

2020 - 2021
Nilai Target
Cakupan
10
prodi
proposal/prodi

Program Studi Teknik Sipil meyakini bahwa pertumbuhan harus dapat dicapai untuk setiap
tahunnya, yang menjadi indikator kuat perkembangan. Oleh karena itu penyusunan target
untuk 2020-2025 harus juga mencerminkan pertumbuhan yang dapat diukur, jelas, dan sesuai
dengan potensi yang ada. Selanjutnya, berdasarkan tabel target tahunan diatas maka target
pertumbuhan Program Studi Teknik Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 20. Pertumbuhan target 2020-2025
No. Deskripsi Target Capaian

2020/
2021/
2022/
2023/
2024/
2021
2022
2023
2024
2025
Target 1: Visi Misi Tujuan dan Strategi
1
korelasi VMTS Universitas
Visi UPJ diturunkan dalam Visi Prodi
dan Prodi
2
mekanisme penyusunan
Dokumentasi penyusunan VMTS melibatkan
VMTS yang terdokumentasi stakeholders
dan melibatkan stakeholder
3
Sosialisasi visi misi dan nilai Ix/TA
Ix/TA
Ix/TA
Ix/TA
Ix/TA
Jaya
Target 2: Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
1
Adanya kegiatan (nasional
4 keg.
5 keg.
6 keg.
7 keg.
8 keg.
dan atau internasional) dari
MoA/smst/prodi
2
Adanya MoU kerjasama UPJ 2/Thn
3/Thn
4/Thn
5/Thn
6/Thn
Bidang Tridharma
3
Adanya MoU kerjasama UPJ 1/Thn
1/Thn
2/Thn
2/Thn
3/Thn
Tingkat internasional
4
Adanya MoU kerjasama UPJ 2/Thn
3/Thn
4/Thn
5/Thn
6/Thn
Tingkat nasional
5
Terlaksananya Proses PPEPP
3 SN DIKTI dan 2 SPT UPJ
 Pendidikan
dan 1/sem
1/sem
1/sem
1/sem
1/sem
pengajaran
 Penelitian
1/thn
1/thn
1/thn
1/thn
1/thn
 Pengabdian kepada 1/thn
1/thn
1/thn
1/thn
1/thn
masyarakat
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Unit

No. Deskripsi Target Capaian



6

2020/
2021
1/thn

2021/
2022
1/thn

2022/
2023
1/thn

2023/
2024
1/thn

2024/
2025
1/thn

1/thn

1/thn

1/thn

1/thn

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

3 prodi

4 prodi

≥5prodi

6(A)

A
A
(unggul) (unggul)
8(A)
10(A)

Tata kelola
Kemahasiswaan dan
alumni
1/thn

Pelaporan proses
pembelajaran, berupa
kompilasi laporan proses
pembelajaran yang
diperoleh dari pihak terkait
7
Laporan Akademik Program
Studi dan unit setiap TA.
8
Adanya laporan evaluasi
tahunan berdasarkan
matriks penilaian instrumen
akreditasi yang berlaku
serta ada tindak lanjut
hasilnya.
9
Universitas melakukan
akreditasi Internasional
setelah mendapatkan
peringkat akreditasi
tertinggi dari BAN-PT/LAM
dan telah memenuhi
persyaratan yang
ditetapkan oleh Lembaga
Akreditasi internasional
yang dituju.
10 Peningkatan Akreditasi
Program Studi (APS 3.0)
11 Peningkatan Akreditasi
Program Studi (APS 4.0)
12 Adanya program pasca
sarjana (S2)
Target 3: Mahasiswa
1
Program Studi membantu
panitia penerimaan
mahasiswa baru dalam
pelaksanaan dan penilaian
seleksi persyaratan khusus,
rasio mendaftar : diterima
2
Adanya evaluasi tahunan
terhadap Program Studi

1 (S2)

1 (S2)

1:2

1:3

1:4

1:5

1:5

≥ 5%

≥ 5%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%
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Unit

No. Deskripsi Target Capaian
dengan jumlah mahasiswa
baru di bawah 30 selama 3
tahun berturut-turut,
peningkatan animo calon
maba
3
Adanya kegiatan dan usahausaha serta bukti
peningkatan animo calon
mahasiswa
4
Jumlah student body aktif
per semester
5
Jumlah mahasiswa asing
6
Jumlah maksimal
mahasiswa bimbingan
setiap dosen adalah 20
orang mahasiswa setiap
semester.
7
Jumlah pertemuan
Pembimbingan Akademik
minimal 4 (empat) kali
setiap semester, rasio
dosen PA
8
Skor TOEIC lulusan ≥ 550
Target 4: Sumber Daya Manusia
1
Jumlah dosen tetap setiap
Program Studi minimal 6
(enam) orang *
* lihat target reakreditasi A
untuk Prodi tertentu di
Dokumen Arah dan
Kebijakan Renstra 20202025
2
10% peningkatan jumlah
dosen S3 setiap 2 (dua)
tahun.
3
20% dosen memiliki Jabatan
Akademik Dosen (JAD)
minimal 2 (dua) tahun.
4
Jumlah dosen tetap
memiliki rasio 1:25
(eksakta) dan 1:35 (sosial)
untuk setiap Program Studi.

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

10 keg/
tahun

12 keg/
tahun

14 keg/
tahun

15 keg/
tahun

≥15
keg/
tahun

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

<1%
1 : 20

<1%
1 : 20

<1%
1 : 20

≥2%
1 : 20

≥5%
1 : 20

4x/ sem.

4x/
sem.

4x/
sem.

4x/
sem.

4x/
sem.

>50%

>60%

>70%

>80%

100%

6

8

10

12

≥ 12

20%

40%

>50%

>50%

>50%

10%

15%

25%

50%

>50%

< 25

< 25

< 25

< 25

< 25
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Unit

No. Deskripsi Target Capaian
5

6

7

8
9
10

11

12

13
14

15

16

Jumlah maksimal
mahasiswa bimbingan
Skripsi/Tugas Akhir (TA)
setiap dosen adalah 10
(sepuluh) orang mahasiswa
per semester.
Beban Kinerja Dosen (BKD)
minimal 12 sks per
semester untuk pendidikan
dan pengajaran.
Beban Kinerja Dosen (BKD)
minimal 5 (lima) sks per
semester untuk kegiatan
Penelitian, Pengabdian
kepada masyarakat dan
kegiatan penunjang lainnya.
Pelaporan dosen, berupa
Beban Kinerja Dosen (BKD).
Jumlah dosen tidak tetap
setiap Program Studi
Jumlah dosen tetap minimal
80% dari jumlah seluruh
dosen.
Dosen mengikuti seminar
sebagai
pembicara/narasumber
minimal 1 (satu) kali per
semester.
Publikasi dalam jurnal
nasional terakreditasi
minimal 1 artikel per tahun
per dosen.
Publikasi dalam
jurnal/media masa nasional
Publikasi dalam jurnal
internasional terindeks
scopus minimal 1 artikel per
2 tahun per dosen.
Publikasi dalam
seminar/media masa
internasional
Adanya artikel karya ilmiah

2020/
2021
1:10

2021/
2022
1:8

2022/
2023
1:6

2023/
2024
<1:6

2024/
2025
<1:6

12sks/
sem./
dosen

12sks/
sem./
dosen

12sks/
sem./
dosen

12sks/
sem./
dosen

12sks/
sem./
dosen

5 sks/
sem./
dosen

5 sks/
sem./
dosen

5 sks/
sem./
dosen

5 sks/
sem./
dosen

5 sks/
sem./
dosen

1x/
sem.
<10%

1x/
sem.
<5%

1x/
sem.
<5%

>80%

>90%

>95%

>95%

12

16

20

24

25

6

8

10

12

12

12

16

20

24

25

3

4

5

6

8

3

4

5

6

8

25%

50%

60%

>60%

1x/ sem. 1x/
sem.
<30%
<20%
>70%

10%
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No. Deskripsi Target Capaian

2020/
2021

yang disitasi
17 Adanya hasil penelitian
0
yang dipatenkan minimal 1
paten dalam 5 tahun.
18 Adanya hasil
1
penelitian/PkM dosen yang
mendapat pengakuan HKI
19 Seluruh dosen memiliki
50%
Jabatan Akademik Dosen
Asisten Ahli.
20 > 50% dosen memiliki
10%
jabatan akademik dosen
Lektor pada tahun 2035.
21 Dosen mengikuti kegiatan
1/sem
pelatihan/
workshop/seminar minimal
1 (satu) kali per semester.
22 10% peningkatan jumlah
2
dosen GB atau LK
23 >20% dosen tetap memiliki
5
sertifikat
pendidik/sertifikasi dosen.
24 Seluruh dosen memiliki
50%
kemampuan berkomunikasi
dalam Bahasa Inggris
dengan nilai TOEIC minimal
550 pada TA 2025.
25 Kepemimpinan publik
2
dosen
26 Keikutsertaan dalam lomba
1/prodi
dosen berprestasi tingkat
nasional, atau lomba lain
setara, atau lomba tingkat
internasional
27 Turnover dosen Prodi
<1%
rendah
Target 5: Keuangan Sarana dan Prasarana
1
Biaya operasional
>10 juta
pendidikan
2
Dana penelitian dosen
> 5 juta
dalam 3 tahun terakhir
3
Dana pengabdian kepada
> 3 juta

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

1

2

4

5

2

2

3

5

75%

>90%

>90%

>90%

15%

20%

30%

>50%

1/sem

1/sem

1/sem

1/sem

3

4

5

6

8

9

10

12

75%

100%

100%

100%

3

4

5

>5

1/prodi

1/prodi

1/prodi

1/prodi

<1%

<1%

<1%

<1%

>15
juta
>7,5
juta
> 5 juta

>20
juta
>10
juta
> 5 juta

>20 juta >20 juta
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>10 juta >10 juta
> 5 juta

> 5 juta

Unit

No. Deskripsi Target Capaian
masyarakat dosen dalam 3
tahun terakhir
4
Seluruh Program Studi/Unit
Kerja menyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran
Tahunan (RKAT) yang
disetujui oleh Rektor.
5
RKAT diserahkan tepat
waktu
6
Adanya income generating
unit yang memberikan
pendapatan kepada
universitas.
Target 6:Pendidikan
1
Terlaksananya peninjauan
RPS minimal 1 (satu) kali
setiap Tahun akademik
guna penyesuaian dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
2
Kegiatan evaluasi tahunan
pelaksanaan kurikulum.
3
Setiap Program Studi
membuat laporan setiap
semester yang mencakup:
Pelaporan kompetensi
lulusan tentang kesesuaian
kompetensi bidang
pekerjaan lulusan.
4
Tersedianya Rencana
Pembelajaran Semester
(RPS) dan RTM untuk setiap
mata kuliah maksimal 1
bulan sebelum perkuliahan
dimulai
5
Pelaporan isi pembelajaran,
yaitu daftar RPS termasuk
peninjauan/ perbaikannya
apabila dilakukan.
6
Metode pembelajaran
dinyatakan secara jelas
dalam RPS dan dilaksanakan

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

>5%
DOP

>10%
DOP

>15%
DOP

>20%
DOP

>40%
DOP

1/TA

1/TA

1/TA

1/TA

1/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1x/TA

1/smtr

1/smtr

1/smtr

1/smtr

1/smtr

1
RPS/MK

1
1
1
1
RPS/MK RPS/MK RPS/MK RPS/MK

1/smtr

1/smtr

1/smtr

1/smtr

1/smtr

100%

100%

100%

100%

100%
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No. Deskripsi Target Capaian

7

8
9

10

11

12

13

14

15

sesuai rencana
RPS, RTM dan slide untuk
14 pertemuan tersedia dan
diunggah di sistem Open
course Ware UPJ
Penyerahan jadwal kuliah
tepat waktu
Penyerahan penilaian hasil
belajar (UTS dan UAS) tepat
waktu
Terjadi proses tatap muka
mahasiswa dengan dosen
minimal 14 kali dalam 1
(satu) semester untuk 1
(satu) mata kuliah.
Pelaksanaan pembelajaran
dilakukan secara on-line
dan off-line dalam bentuk
audiovisual terdokumentasi
Jumlah pertemuan
pembimbingan
Skripsi/Tugas Akhir (TA)
minimal 8 (delapan) kali per
semester.
Penilaian dimasukkan tepat
waktu dalam sistem
informasi akademik dan
dapat diakses oleh
pemangku kepentingan.
Adanya monitoring dan
evaluasi kesesuaian
pelaksanaan proses
pembelajaran dengan RPS
yang disusun.
Proses pembelajaran harus
menggunakan metode
pembelajaran yang efektif
sesuai karakteristik mata
kuliah berupa kuliah,
responsi/tutorial, seminar
dan
praktek/praktikum/simulasi.

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

5

10

15

20

≥8x

≥8x

≥8x

≥8x

≥8x

100%

100%

100%

100%

100%

1 /smtr

1 /smtr

1 /smtr

1 /smtr

1 /smtr

JP/JB >
20%

JP/JB >
20%

JP/JB >
20%

JP/JB >
20%

JP/JB >
20%
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No. Deskripsi Target Capaian
16

Terselenggaranya kegiatan
penunjang suasana
akademik secara konsisten
di setiap Program Studi
dalam 1 tahun
Target 7: Penelitian
1
Adanya roadmap penelitian
yang mendukung payung
penelitian universitas di
bidang kajian urban dengan
kekhasan Prodi.
2
Dosen melibatkan
mahasiswa dalam kegiatan
penelitian dan diberikan
tugas sebagai tenaga
perbantuan atau menjadi
penanggung jawab sesuai
dengan kemampuannya.
3
Tersedianya dana penelitian
dari Universitas setiap
tahun minimal Rp.
5.000.000 per dosen per
tahun anggaran.
4
Kegiatan penelitian dengan
Sumber pembiayaan luar
negeri
5
Kegiatan penelitian dengan
Sumber pembiayaan dalam
negeri
6
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat yang
dilakukan dalam proses
pembelajaran sesuai
dengan Pedoman Penelitian
dan Pengabdian kepada
Masyarakat UPJ yang
berlaku.
7
Karya inovasi dari kegiatan
penelitian
8
Peningkatan skor SINTA dan
atau H-index per dosen

2020/
2021
12

2021/
2022
13

2022/
2023
14

2023/
2024
15

2024/
2025
>15

Ada Roadmap Penelitian Hingga 2025

15%

20%

25%

>25%

>25%

1/smt/
dosen

1/smt/
dosen

1/smt/
dosen

1/smt/
dosen

1/smt/
dosen

1 dosen/ 1
thn
dosen/
thn
6/thn/
6/thn/
dosen
dosen

1
dosen/
thn
8/thn/
dosen

1
dosen/
thn
8/thn/
dosen

1
dosen/
thn
>8/thn/
dosen

1 MK/
Prodi

2 MK/
Prodi

3 MK/
Prodi

5 MK/
Prodi

10 MK/
Prodi

1 /prodi

2 /prodi 3 /prodi 4 /prodi 5 /prodi
Skor
SINTA
naik5%
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Skor
SINTA
naik5%

Unit

No. Deskripsi Target Capaian
9

2020/
2021
≥1/TA/
prodi

2021/
2022
≥2/TA/

2022/
2023
≥3/TA/

2023/
2024
≥4/TA/

2024/
2025
≥5/TA/

Unit

Jumlah joint research
(nasional/internasional)
dengan eksternal
10 Joint publikasi dengan pihak ≥1/TA/
≥2/TA/ ≥3/TA/ ≥4/TA/ ≥5/TA/
eksternal
prodi
(nasional/internasional)
Target 8: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
1
Adanya roadmap pengmas
Ada Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat hingga
yang mendukung payung
2025
pengmas universitas di
bidang kajian urban dengan
kekhasan Prodi
2
Persentase keterlibatan
15%
20%
25%
>25%
>25%
mahasiswa dalam judul
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang
dilakukan dosen
3
Tersedianya dana
1/smt/
1/smt/ 1/smt/ 1/smt/ 1/smt/
pengabdian kepada
dosen
dosen
dosen
dosen
dosen
masyarakat dari Universitas
setiap tahun minimal Rp
3.000.000,00 per dosen per
tahun anggaran
4
Kegiatan pengabdian
1/3 thn
1/3 thn 1/3 thn 1/3 thn 2/3 thn
dengan sumber
pembiayaan luar negeri
5
Kegiatan pengabdian
1/thn/
1/thn/
2/thn/
2/thn/
2/thn/
dengan sumber
dosen
dosen
dosen
dosen
dosen
pembiayaan dalam negeri
6
Adanya pengmas yang
1/prodi
2/prodi 3/prodi 4/prodi 5/prodi
berdampak nasional
(RPTRA, Pemda, Pemprov,
dsb)
Target 9:Luaran dan Capaian Tridharma
1
Rerata IPK lulusan
> 2,90
2
Prestasi mahasiswa di
1/ thn
1/thn
2/thn
2/th
3/thn
bidang akademik tingkat
internasional( 0.1% x jumlah
mahasiswa)
3
Prestasi mahasiswa di
5/thn
6/thn
7/thn
8/thn
10/thn
bidang akademik tingkat
nasional (1% jumlah
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No. Deskripsi Target Capaian

4

5

6
7
8

9

10

11

mahasiswa)
Prestasi mahasiswa di
bidang non akademik
tingkat internasional (0.2%
jumlah mahassiwa)
Prestasi mahasiswa di
bidang non akademik
tingkat nasional (2% jumlah
mahasiswa)
Lama masa studi rerata
lulusan
Jumlah lulusan tepat waktu
(< 8 semester)
Publikasi mahasiswa dalam
prosiding atau jurnal
Tingkat internasional
Publikasi mahasiswa dalam
prosiding atau jurnal
Tingkat nasional
Adanya hasil
penelitian/PkM mahasiswa
yang mendapat pengakuan
HKI
Adanya proposal sesuai
standar panduan PKM yang
diajukan dengan
kebaharuan, kreativitas dan
inovasi yang telah terseleksi
dengan baik.
Catatan: akan
dipertimbangkan jumlah
total mahasiswa aktif pada
Prodi yang jumlah
mahasiswanya masih
dibawah standar secara
proporsional.

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

1/thn

1/thn

2/thn

2/thn

>2/thn

10/thn

12/thn

14/thn

16/thn

20/thn

< 4,5 th

< 4,4 th

< 4,3 th

< 4,3 th

< 4,2 th

≥50%

≥60%

≥70%

≥80%

≥90%

1/thn

2/thn

2/thn

3/thn

3/thn

4/thn

6/thn

9/thn

11/thn

15/thn

1 HKI
/thn

2 HKI
/thn

3 HKI
/thn

4 HKI
/thn

5 HKI
/thn

10/
prodi

20/
prodi

30/
prodi

40/
prodi

50/
prodi

Unit

Namun penentuan target dalam periode milestone tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang
kaku, solid, atau tidak dapat berubah. Universitas Pembangunan Jaya dan semua unit atau
program studi di dalamnya perlu secara terus-menerus melakukan analisis lingkungan, baik
internal maupun external, untuk memastikan dirinya tetap relevan dengan perubahan jaman.
Perubahan dunia yang sangat cepat, pergeseran selera pasar, munculnya teknologi-teknologi
53

baru, perubahan kondisi perekonomian dunia, meluasnya globalisasi, dan perubahan tatanan
dunia sangat mungkin mengubah wajah pendidikan di tingkat nasional dan internasional.
Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya perlu beradaptasi dengan semua
perubahan tersebut dan berevolusi untuk mengantisipasi segala perkembangan jaman.
Berpijak pada milestone rencana strategis tersebut maka upaya peningkatan kualitas Program
Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya dapat lebih fokus dan terarah. Tentunya
keberhasilan dari upaya peningkatan kualitas ini bukan semata ditentukan oleh Program Studi
Teknik Sipil tapi juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari banyak pihak, yang dapat
terlihat pada tabel business model canvas.
Tabel ini menunjukkan bahwa proses peningkatan kualitas dan pencapaian sasaran sangat
membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain sehingga dengan memahami tabel ini, pola
komunikasi dan cara membangun hubungan dengan semua stakeholder tersebut dapat
disesuaikan, agar memperoleh hasil yang maksimal.

Tabel 21. Business Model Canvas
Target Segmen
Setidaknya terdapat 3 segmen yang menjadi target eksternal Program Studi Teknik Sipil,
yaitu:
Mahasiswa
Pengguna lulusan /industri
Mitra kerja sama
Hubungan Relasional
Saluran
Mahasiswa : melaksanakan tatap muka
Media komunikasi dengan tatap muka
efektif melalui metode pembelajaran yang
Media komunikasi dengan surat elektronik
mengacu pada outcome based education
Pengguna lulusan: menjalin komunikasi
yang efektif dan evaluasi tracer study
secara periodik
Mitra kerja sama: melakukan
pengembangan kerja sama dalam bidang
keilmuan Teknik Sipil khususnya mengenai
studi perkotaan

Value Proposition
Program studi Teknik Sipil menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan menjadi
mitra kerja sama bagi stakeholder dengan keunikan:
1) Laboratorium hidup 2) urban development 3) responsif 4) OBE 5) energik
Sumber Daya Utama

Aktivitas Utama
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SDM berkualitas dan sistem kurikulum
berbasis Outcome Base Education

Tri dharma Perguruan tinggi
Pengembangan SDM
Peningkatan sistem tata kelola
Penjaminan mutu
Partner Utama
Fakultas Teknologi dan Desain
Unit kerja
Universitas

Berdasarkan business model canvas di atas, program studi Teknik Sipil secara kontinu
melakukan peningkatan mutu pengajaran, sistem tata kelola dan mewujudkan Tri dharma
perguruan tinggi. Hal ini dicapai dengan melibatkan unit kerja pendukung yang ada di UPJ dan
secara kontinu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai program studi yang mampu
memuaskan berbagai stakeholder.
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Implementasi Strategi
Implementasi dari business model canvas tersebut dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu
strategi yang bersifat eksternal dan strategi yang bersifat internal. Secara time frame juga
dapat dibagi menjadi strategi short term (1-2 tahun) dan long term (3-5 tahun). Alasan
penentuan durasi tahun yang tidak terlalu lama untuk long term (maksimal 5 tahun) didasarkan
pada kenyataan bahwa dunia berputar sangat cepat dan bergerak dinamis sehingga perlu ada
penyesuaian strategi terus meneru. Penentuan durasi tahun strategi yang terlalu panjang dapat
membuat organisasi tertinggal dari pergerakan pasar.
Jika pada matrix T.O.W.S sebelumnya telah dipaparkan implementasi yang sifatnya jangka
pendek, maka lebih lengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut ini:
External Short Term Strategy (1-3 bulan)
1. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni Teknik Sipil UPJ
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2. Melakukan pemetaan potensi kerja sama dengan berbagai stakeholder di bidang
keilmuan Teknik Sipil
3. Menjalin komunasi efektif dengan grup Jaya dalam program pengembangan studi
lapangan, praktek kerja profesi dan lainnya.

External Long Term (4-12 bulan)
1. Menambah kerjasama strategis dengan institusi di bidang akademik maupun industri
dengan lingkup nasional dan internasional.
2. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional
3. Peningkatan skor SINTA terhadap seluruh dosen Teknik Sipil
4. Mengupayakan lulusan dengan masa tunggu < 3 bulan
Internal Short Term (1-3 bulan)
1. Pengembangan kapasitas dosen
2. Pemutahiran data dan sistem penyimpanan data yang lebih rapi dan akurat
3. Memperkuat kerja sama dengan grup Jaya dalam pengembangan laboratorium hidup
sebagai warna khas program studi Teknik Sipil.
Internal Long Term (4-12 bulan)
1. Membuat rencana induk penelitian dan pengabdian masyarakat program studi Teknik
Sipil UPJ.
2. Penyusunan program kerja yang lebih efektif dalam mencapai visi misi prodi
berdasarkan KPI individu melalui optimalisasi SDM yang ada.
3. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terindeks SCOPUS

Implementasi jangka pendek dan jangka panjang tersebut, yang dilakukan secara internal
maupun external, merupakan upaya yang dinilai penting dalam rangka memperkuat Program
Studi Teknik Sipil sebagai salah satu program studi yang dapat dibanggakan di Universitas
Pembangunan Jaya.
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Catatan Kunci
Pada bagian awal rencana strategis ini dipaparkan bahwa membangun Program Studi Teknik
Sipil merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Kegagalan yang paling sering dihadapi
oleh berbagai universitas dalam membangun program studinya adalah besarnya semangat
pada saat awal proses digulirkan tetapi tidak dilanjutkan dengan semangat yang sama pada
saat program studi telah bergulir. Organisasi dengan segala tantangan dan peluang yang
dihadapi, pada akhirnya lebih berfokus untuk berstrategi menghadapi hal-hal yang bersifat
operasional dan administratif, sehingga akhirnya tidak terlalu fokus pada rencana strategi yang
telah disusun sebelumnya.
Program studi Teknik Sipil akan mengalami kegagalan apabila tidak mampu menghasilkan
lulusan yang memiliki daya saing di industri. Hal ini dapat terjadi apabila program studi tidak
memiliki kurikulum yang dirancang sesuai dengan tuntutan dunia kerja sehingga lulusan Teknik
Sipil UPJ tidak cukup memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Faktor kegagalan lain adalah
perencanaan program kerja dan RKAT yang tidak mengacu terhadap KPI program studi dan
sistem monitoring dan evaluasi KPI individu yang yang tidak berjalan. Dengan terbatasnya
jumlah SDM yang ada dan tidak adanya komitmen untuk mencapai visi misi, prodi Teknik Sipil
tidak mampu untuk mencapai target dalam peningkatan akreditasi menjadi A. Kunci kegagalan
lainnya adalah tidak optimalnya pelaksanaan gugus kendali di lingkungan prodi. Pengendalian
terhadap penerapan Tri dharma perguruan tinggi dilakukan hanya sebagai persyaratan
dokumen saja tanpa adanya evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang
akan datang. Dan yang terakhir adalah apabila minimnya peran setiap dosen dalam partisipasi
dalam mengemban visi dan misi program studi sehingga tidak terdapatnya sinergi pada sistem
tata kelola prodi.
Sebaliknya, Program studi Teknik Sipil harus mampu mengimplementasikan Tri dharma
perguruan tinggi melalui sumber daya yang dimiliki secara ada. Dalam bidang pengajaran,
setiap dosen diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perkuliahan yang
berlandaskan pada luaran yang diharapkan. Di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat,
dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya sehingga terjadi transfer knowledge dari
dosen kepada mahasiswa. Faktor kunci sukses lainnya adalah melaksanakan sistem tata
pamong dlaam lingkungan prodi sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati.
Peningkatan kerja sama dengan Lembaga eksternal terutama dari luar negeri perlu ditingkatan
melalui pelaksanaan kegatan yang strategis dalam mencapai visi dan misi program studi Teknik
Sipil. Dan akhirnya adalah menumbuhkan semangat esprit de corp di lingkungan prodi Teknik
Sipil agar mencapai target yang diharapkan dalam visi misi prodi Teknik Sipil
Paparan di atas menunjukkan bahwa kualitas dari suatu program studi sesungguhnya adalah
akumulasi dari komitmen setiap anggota di dalamnya. Kebanggaan akan Program Studi Teknik
Sipil tempatnya berkarya akan mendorongnya untuk melakukan upaya apapun, secara alami,
untuk meningkatkan kualitas program studi. Tidak hanya melindungi tapi juga memperkuat
dengan memberikan ide-ide inovatif, menyebarkan informasi, dan upaya-upaya lain yang akan
dengan senang hati dilakukannya.
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Kebanggaan pada Program Studi Teknik Sipil bukan sesuatu yang dapat dibeli tetapi harus
ditumbuhkan dari dalam melalui rangkaian kegiatan sistematis yang pasti membutuhkan
investasi tenaga yang cukup besar, sehingga dibutuhkan komitmen organisasi untuk
melakukannya.
Setiap individu di dalam program studi Teknik Sipil harus menyadari bahwa prodi memiliki
tujuan utama membentuk manusia yang dikenal sebagai lulusan agar dapat menjadi pribadi
yang unggul, mandiri dan berguna untuk dirinya , masyarakat dan negara . Dengan tugas yang
mulia tersebut maka diperlukan komitmen dan totalitas tenaga pengajar sebagai “pelayan”
bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di UPJ. Oleh karena itu, membentuk lingkungan
kerja yang kondunsif dan berupaya melibatkan seluruh dosen Teknik Sipil dalam mengambil
kebijakan program studi Teknik Sipil.

Penutup
Rencana Strategis ini adalah sebuah pedoman arah bagi pengembangan Program Studi Ilmu
Komunikasi. Program studi bersama dengan jajaran struktural, para koordinator, para dosen,
hingga staff dan mahasiswa, dalam menjalankan berbagai kegiatan Tri Dharma sebaiknya
mengikuti rencana yang telah disusun dalam buku ini. Berbagai perubahan mungkin terjadi
sepanjang berjalannya waktu, namun rencana strategis ini tetap dapat menjadi panduan dan
pedoman dasar untuk perjalanan program studi hingga lima tahun ke depan.
Demikian rencana strategis ini disusun sebagai upaya menjadikan Program Studi Ilmu
Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya sebagai Program Studi yang dapat dibanggakan
secara nasional maupun internasional. Rencana strategis ini perlu dikaji dan divalidasi secara
berkala agar sesuai dan tetap relevan dengan kondisi yang berkembang, serta sangat penting
untuk dipahami oleh setiap individu yang ada dalam organisasi Universitas Pembangunan Jaya,
terutama para pemimpin Program Studi sebagai ujung tombak strategisnya.
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