RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROGRAM STUDI S-1 ILMU GIZI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

Ditetapkan Berdasarkan SK Dekan
Nomor : 062/FIKes/UUI/I/2015
Tanggal : 05 Januari 2015
Berlaku Mulai Tahun 2015

UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
2015

PROGRAM STUDI S-1 ILMU GIZI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

Buku ini disusun berdasarkan:
Undang-Undang Dasar 1945,hasil amandemen ke-4, Pasal 31 tentang System Pendidikan
Nasional,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Rencana Strategis Pendidikan Nasional (renstra Diknas) Tahun 2010-2014.

Tim Penyusun:
Asmaul Husna, S.ST., M.Kes
Ade Dita Puteri, SKM., MPH
Junaidi, S.ST., M.Kes
Banda Aceh, Januari 2015

Mengetahui,
Dekan

Ketua Program studi S-1 Ilmu Gizi

(Rahmayani, SKM., M.Kes)

(Asmaul Husna, S.ST., M.Kes)

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan sehingga kami dapat
menyelesaikan Rencana Strategis Program Studi S1 ilmu gizi Universitas Ubudiyah Indonesia(UUI). Rencana Strategis (RENSTRA) ini selanjutnya akan digunakan oleh

Program Studi S1

ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program kerja selama 10 tahun kedepan.
Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu pada visi universitas yakni

Menjadi

WORLD CLASS CYBER UNIVERSITY dalam penyelengaraan tridharma perguruan tinggi pada
tahun 2025. Rencana Strategis Program Studi ilmu gizi mengacu pada Visi dan Misi Universitas
Ubudiyah Indonesia yang didasarkan pada 4( Empat ) area strategis

yaitu, Competency Level,

Operational Efficiency, Customer Service, Shareholder Value. Selain itu, penyusunan Rencana
Strategis Program Studi Farmasi juga didasarkan pada Strategic statemen Universitas Ubudiyah
Indonesia.
. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini dapat menjadi tolak ukur evaluasi disetiap tahun pelaksanaan program Studi Ilmu Gizi dengan mempertimbangkan perubahanperubahan penting yang dinilai memberikan pengaruh secara signifikan

terhadap pelaksanaan

dan pengembangan Program Studi S1 Ilmu Gizi. Kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam pembuatan rencana strategis ini kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, Januari 2015
Ketua Program Studi S1 Ilmu Gizi

Asmaul Husna, S.ST., M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Program studi S1 Ilmu Gizi, fakultas ilmu kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia adalah

pendidikan tinggi farmasi yang baru didirikan pada tahun 2014. Sebagai bagian dari Universitas
Ubudiyah Indonesia, lembaga pendidikan ini berkeinginan untuk menjadi perguruan tinggi bertaraf
internasional dan bersifat kebangsaan yang mendidik seluruh lapisan anak bangsa. Oleh karena
itu, sangat wajar bila Program Studi S1 Ilmu Gizi, Fakultas ilmu kesehatan ingin menjadi pusat
unggulan Pendidikan Tinggi Farmasi bertaraf internasional, menghasilkan lulusan yang berkualitas
tinggi dan profesional dalam pelayanan itentang ilmu gizi dengan tidak meninggalkan sains dan
teknologi serta mengedepankan nilai nilai pancasila.
Dinamika dan perkembangan institusi pendidikan kesehatan yang begitu cepat,
mengharuskan semua organisasi perlu merespon dan beradaptasi dengan tepat. Tuntutan
pengelolaan perguruan tinggi yang lebih profesional semakin tidak bisa dielakkaan. Setiap institusi
pendidikan termasuk program studi Ilmu Gizi harus dapat menganalisis dan mencermati dengan
seksama segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk itu diperlukan sebuah
dokumen perencanaan strategis (Renstra) untuk mengelola semua masalah dan memanfaatkan
semua peluang agar dapat lebih exist dan berkembang di masa yang akan datang.
1.2

Dasar Hukum
Rencana strategis Prodi S1 Ilmu Gizi UUI disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
5. Rencana Strategis Pendidikan Nasional (Renstra Diknas) Tahun 2010-2014.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Pendidikan Nasional 2005-2025.
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan
Visi

1

Menjadi program studi ilmu gizi yang unggul dan terkemuka dalam pemgembangan ilmu
dan teknologi serta sumberdaya manusia profesional ditingkat regional pada tahun 2025.

2). Misi
Misi program studi S-1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia adalah :
1.

Menyelenggarakan pendidikan ilmu gizi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan professional,
berdaya saing baik ditingkat regional yang mengacu pada kemajuan iptek di dunia kerja.

2.

Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu gizi yang dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan masyarakat ditingkat regional.

3.

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang ilmu gizi dan memberikan solusi permasalahan ilmu gizi di masyarakat.

4.

Mengembangkan jaringan dan kerja sama kemitraan dalam dan luar negeridengan berbagai
lembaga pemerintah, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan,
institusi pelayanan kesehatan sertastakeholder lainnya yang mendukung upaya peningkatan status
gizi di Indonesia
Mengembangkan Sumber daya manusia yang professional untuk menunjang mutu dan kualitas
lulusan yang berdaya saing tinggi di tingkat regional dan lokal.

Tujuan Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Ubudiyah Indonesia
Tujuan program studi S-1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia adalah :
1.

Menghasilkan sarjana ilmu gizi yang bermutu, kompeten, professional, berdaya saing tinggi serta
berwawasan tinggi.

2.

Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelesaian masalah ilmu gizi di
tingkat regional dan lokal.

3.

Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidupmasyarakat agar
terbebas dari masalah kurang gizi dan malnutrisi.

4.

Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuannya dan menyelesaikan persoalan
kesehatan gizi di masyarakat yang berbasis eidance based.
Menghasilkan lulusan yang mampu melaksankan dan mengembangkan penelitian dalam ilmu gizi
yang dapat dimanfaatkan secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.4 Tujuan Rencana Strategis
Rencana stategis Prodi S1 Ilmu Gizi di lingkungan UUI mempunyai tujuan yaitu:
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1. Peningkatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Gizi UUI dalam perencanaan dan pengembangan menuju Prodi S1
Ilmu Gizi yang memiliki jaringan dan daya saing global pada tahun 2025 dan sebagai upaya pencapaian
visi UUI menuju cyber university tahun 2025.
2. Peningkatan proses kualitas pelayanan (quality improvement process) dalam upaya pengelolaan
perguruan tinggi berbasis pada Good University Governance (GUG).
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyusun renstra jangka panjang (10 tahun)
5. Menganalisis kekuatan (strenghness), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman
(treath) sebagai penentu arah kebijakan dan strategi Prodi S1 Ilmu Gizi UUI.

1.5 Arah Kebijakan Renstra Program studi S1 Ilmu Gizi
Arah kebijakan rencana strategis program studi harus selaras dengan rencana

strategis

Universitas Ubudiyah Indonesia 2015-2025 yang bersandar pada I + LEADER dengan penjelasannya sebagai berikut: Dalam strategic statement UUI huruf I adalah International reputation, berarti bahwa UUI adalah Universitas yang memiliki reputasi Internasional baik dalam bidang
akademik, penelitian dan pengabdian kepada
diwujudkan dalam rangkaian kegiatan

masyarakat. International reputation dapat

sebagai berikut :

1. Kerjasama internasional (memperkenalkan diri di tingkat internasional)
2. AKtivitas mahasiswa di tingkat internasional (inbound and outbond)
3. Pengakuan international/ Peringkat Internasional
4. Kiprah dosen di tingkat Internasional
5. Reputasi riset di tingkat internasional (global impact research)
Karakter + bermakna Positive adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh civitas akademika
UUI adalah untuk menghasilkan atau memberikan konstribusi yang positif untuk dirinya, keilmuan
yang ditekuninya, maupun terhadap pembangunan dan masyarakat di sekelilingnya. Berpikir positif, maju dan berorientasi ke masa depan. Saling bekerjasama, bersinergi, saling percaya, saling
mendukung, saling menjaga adalah diantara hal-hal positif dan bernilai strategis.
Huruf L berarti Leading in ICT and Facilities, yaitu fasilitas bestandar world class,
green environtment, Kemudahan akses, sport facility, akomodasi, IT fasilitas, medical facility, library, social activity of student, good quality laboratorium and workshop facility. Fasilitas aktivitas
kemahasiswaan, student organization and club. Huruf E dalam strategic statement UUI berarti
Enganging Community, yaitu dimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh civitas akademika
UUI senantiasa menjalin keterlibatan rakyat. Keterlibatan UUI di dalam masyarakat merupakan
bentuk tanggung jawab

sosial. Kepedulan terhadap bencana dan pengabdian masyarakat,

budaya, investasi sosial dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan pencegahan ter-
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hadap dampak lingkungan serta penyediaan beasiswa (scholarship) untuk masyarakat miskin
adalah wujud dari engaging community.
Huruf A berarti Academic Reputation yaitu UUI memiliki aspirasi tertinggi untuk dapat
menaikkan peringkat akreditasi, rangking nasional dan internasional, demikian halnya dengan
prestasi mahasiswa secara akademik maupun non-akademik. Sejalan dengan itu, peningkatan
kualitas dosen dan staf terus ditingkatkan, sehingga UUI bisa setara dengan world class teaching
quality and teaching satisfaction yang terkait dengan pembangunan kualitas akademik ( quality
academic assurance). UUI juga memiliki

aspirasi tinggi dalam hal menghasilkan lulusan yang

memiliki nalar kewirausahaan, kreatif dan inovatif.
Huruf D adalah developing prominent human capital yang berarti UUI memiliki

aspirasi

tertinggi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, kreatif, inovatif, religious, berjiwa leadership yang berorientasi untuk mewujudkan berbagai perubahan positif di lingkungannya berprestasi dan berakhlak mulia. Kemudian huruf E adalah Educating Employability
Graduate yang berarti lulusan UUI mudah mendapat pekerjaan dan mampu mempertahankan
pekerjaannya. Employer reputation, graduate employment rate, career service support, industrial
cooperation, highly trus, admitted and trusted by industry, users satisfaction, unique character of
graduate, smart, ethical and respectful, hands on ICT, technological awareness.
Huruf R dalam strategic statement ini diartikan sebagai Reasearch with high Impact result
yaitu riset-riset yang dihasilkan di UUI ada yang berorientasi pada hasil riset yang memiliki impact
tinggi yang ditandai dengan peningkatan akreditasi untuk setiap papernya, dapat diaplikasikan,
inovatif dan memiliki nilai komersil (comersialisation of research). Hasil riset UUI juga memberikan
kontribusi besar terhadap sector industry, masyarakat dan pemerintah.
Menindaklanjuti international reputation Universitas Ubudiyah Indonesia 2015-2025 yang bersandar pada I + LEADER, maka dalam penyusunan renstra jangka panjang prodi S1 Ilmu Gizi UUI
dalam interval 10 tahun ke depan, arah kebijakan yang dijadikan landasan adalah:
1. Visi UUI untuk menjadi world class university pada tahun 2025
2. Pemeringkatan Webometric, QS Star, dan TeSCA
3. Akreditasi prodi oleh BAN PT
4. Tata kelola Good University Governance (GUG)
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BAB II
ANALISIS SWOT
Dalam rangka menjabarkan mandate sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuan
prodi Ilmu Gizi ke dalam sasaran dan strategi pencapaiannya, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi saat ini dan kemungkinan perubahannya ke depan. Analisis terhadap dimensi internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Program Studi S1 Universitas
Ubudiyah Indonesia (UUI), sedangkan analisis terhadap dimensi eksternal untuk mengidentifikasi
peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi Program studi S1 Ilmu Gizi (UUI) dalam
mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya.
2.1 Isu Strategis
Tiga pilar Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Yaitu : (1) pemerataan dan
perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan (3) penguatan tata
kelola, akuntabilitas dan pencitraan public. Pendidikan tinggi mempunyai peran strategis untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memacu daya saing bangsa. Dunia pendidikan
tinggi diharapkan dapat menjadi pilar utama bagi keberhasilan bangsa dalam bersaing dengan
bangsa-bangsa lain. Organisasi pendidikan tinggi yang sehat ditunjukkan dengan adanya kemampuan institusi untuk dapat melayani keinginan semua unit terkait dalam rangka menuju visi dan
misi institusi tersebut. Dalam Renstra UUI dikemukakan adanya 4 (Empat) isu utama yang menjadi pusat perhatian UUI Dalam rangka persiapan menuju world class cyber university, yaitu:
1. Standarisasi nasional sistem akademik di lingkungan UUI,
2.

Penguatan organisasi, dan

3. Peningkatan daya saing nasional dan internasional.
2.2 Analisis Kekuatan (Strength)
Analisis Kekuatan (Strength) merupakan analisis yang dilakukan terhadap kekuatan yang
terdapat dari dalam lingkungan (internal) Program Studi S1 Ilmu Gizi. Kekuatan ini diharapkan
dapat menjadi motivasi untuk memajukan Program Studi S1 Ilmu Gizi UUI menuju ke arah yang
lebih baik di masa mendatang.
 Kekuatan
Kultur, Kelembagaan dan Komitmen
a) Visi dan misi Prodi S1 Ilmu Gizi UUI sudah sejalan dengan visi, misi, Fakultas maupun
universitas yang relevan dengan perkembangan ilmu, bersifat professional berdasarkan
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pancasila.
b) Struktur organisasi Prodi S1 Ilmu Gizi disusun ramping, sederhana, dan fungsi tata kelola
yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan berjalan baik.
c) Program studi S1 Ilmu Gizi UUI merupakan satu-satunya Program S1

Ilmu Gizi

berstatus swasta yang ada di aceh.
d) Perencanaan kegiatan merujuk kepada sistem bottom up planning, sehingga program
studi dapat lebih leluasa membuat perencanaan untuk pengembangan.
Akademik Kemahasiswaan dan lulusan
a) Prodi S1 Ilmu Gizi UUI menjadi salah satu pilihan utama calon mahasiswa.
b) Prodi S1 Ilmu Gizi UUI mewadahi mahasiswa yang kurang mampu.
c) Kurikulum Prodi S1 Ilmu Gizi UUI telah sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan

fakultas maupun universitas
d) Kurikulum prodi S1 Ilmu Gizi UUI mampu menyiapkan dalam menjawab kebutuhan

pemerintah kebutuhan pemerintah sesuai PP No. 51/2009 (sebagai pelayanan kefarmasian) dan UU No. 36/2009 (sebagai tenaga kesehatan)
e) Penyusunan kurikulum melibatkan stakeholders dan organisasi profesi.
f)

Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas 5 pilar : yaitu life sciences, pharmaceutical-sciences, industrial pharmacy, clinical, dan social pharmacy science.

g) Bagi mahasiswa diterapkannya 7 (tujuh) sertifikat wajib dengan salah satunya

menguasai bahasa asing dan teknologi informasi.
h) Semakin banyak Program Hibah Kompetisi (PHK) yang diperoleh dan digunakan bagi

upaya perbaikan proses belajar mengajar dan inovasi dalam pembelajaran.
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
a)

Penelitian yang dilaksanakan di prodi farmasi UUI sudah sejalan dengan rencana
induk penelitian jangka panjang Prodi S1 Ilmu Gizi UUI.

b)

Penelitian yang dilaksanakan di fakultas Farmasi UUI mengikuti perkembangan
ilmu gizi .

c)

Kerja sama penelitian sudah dilaksanakan dengan berbagai institusi baik dalam
maupun luar negeri.

d)

Universitas memiliki divisi yang membidangi pengabdian kepada masyarakat dan
penelitian.
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Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana Dan Sistem Informasi
a)

Semua sarana dan prasarana berada dibawah managemen fakultas ilmu
kesehatan

b)

Penyusunan rencana anggaran selalu dilakukan dengan mekanisme rapat kerja
setahun sebelum pelaksanaan yang melibatkan pimpinan Universitas Ubudiyah Indonesia dan Program studi lain serta beberapa unit kerja.

c)

Ada mekanisme pengajuan anggaran untuk jurusan/laboratorium dalam rangka
pengadaan alat-alat dan perbaikan gedung laboratorium.

d)

Perpustakaan cukup representative yang dilengkapi dengan buku-buku mutakhir,
dan akses multimedia yang dapat diakses diseluruh wilayah kampus.

e)

Dengan system informasi yang dimiliki, system informasi global dapat diakses oleh
program studi secara baik.

2.3 Analisis Kelemahan (Weakness)
Analisis Kelemahan (Weakness) merupakan analisis yang dilakukan terhadap kelemahan
yang terdapat dari dalam lingkungan (internal) Program Studi S1 Ilmu Gizi UUI. Kelemahan ini
merupakan faktor dari dalam (internal) yang dapat menghambat kemajuan dan perkembangan
Program Studi S1 Ilmu Gizi UUI menuju ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

 Kelemahan
a.

Prodi S1 Ilmu Gizi UUI merupakan Prodi Baru sehingga sosialisasi visi, misi dan
tujuan kepada masyarakat maupun sivitas akademika dan tenaga kependidikan
belum optimal.

b.

SOP terkait kelembagaan program studi S1 Ilmu Gizi belum sepenuhnya
terdokumentasi dengan baik.

c.

Biaya penelitian yang terkait dengan tema-tema pelayanan dalam ilmu gizi sangat mahal.

d.

Penempatan sebagian tenaga kependidikan belum sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki.

e.

Kuantitas dosen tetap program studi S1 Ilmu Gizi masih sangat kurang.

2.4 Analisis Peluang (Opportunity)
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Analisis peluang (opportunity) merupakan analisis yang dilakukan terhadap peluang yang
muncul dari luar lingkungan (ekternal) Program Studi S1 Ilmu Gizi. Peluang ini diharapkan dapat
menjadi motivasi untuk memajukan Program Studi S1 Ilmu Gizi UUI menuju ke arah yang lebih
baik di masa mendatang.
 Peluang
1.

Program studi S1 Ilmu Gizi berpeluang untuk mengembangkan jejaring bersama
alumni dan stakeholders lainnya, antara lain untuk merintis pengembangan usaha dalam bidang apotek, pusat informasi obat, alat kesehatan, dan herbal dan pelayanan dalam ilmu gizi lainnya.

2.

Harmonisasi kerja sama dan kemitraan dengan pihak pengguna pada lahan praktek mahasiswa Program Studi membuka peluang tingginya serapan alumni di dunia kerja.

3.

Terbukanya lapangan kerja bagi lulusan farmasi diberbagai b i d a n g y a n g r e l e v a n seperti Puskesmas, Hotel, Rumah Sakit, BPOM, industri makanan dan lainnya.

4.

Adanya kerjasama dengan stakeholder pemerintah melalui PERSAGI, BPOM, DinKes
dalam upaya peningkatan pendidkan dan penelitian.

5.

Tawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri yang cukup besar dalam kerangka
networking, benchmarking, twinning, cyber university, serta double degree.

6.

Banyaknya tawaran untuk peningkatan kualitas dosen baik untuk pendidikan ke jenjang
lebih tinggi atau mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dll

7.

Sumberdaya manusia dan sumber dana dari dalam dan luar negeri banyak digali untuk
dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2.5 Analisis Ancaman (Threaths)
Analisis ancaman (Threats) merupakan analisis yang dilakukan terhadap ancaman
yang terdapat dari luar lingkungan (eksternal) Program Studi S1 Ilmu Gizi UUI. Ancaman ini merupakan faktor dari luar (eksternal) yang dapat menghambat kemajuan dan perkembangan Program
Studi Studi S1 Ilmu Gizi menuju ke arah yang lebih baik di masa mendatang.
 Ancaman
a. Berdirinya Program Studi serumpun di Aceh.
b. Perkembangan ilmu kesehatan dan ilmu gizi yang sangat cepat.
c. Perkembangan pendidikan tinggi Ilmu Gizi dari universitas lain (negeri dan swasta)
yang semakin cepat sehingga menambah kompetisi kualitas lulusan.
d. Lapangan kerja yang semakin spesifik yang membutuhkan kompetisi lulusan yang
lebih spesifik pula.
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BAB III
RENCANA STRATEGIS
Renstra Program Studi S1 Ilmu Gizi disusun mengacu pada Renstra Universitas Ubudiyah
Indonesia 2015-2025. Adapun jenis renstra yang disusun ada yaitu Renstra 10 tahun.
Dalam Renstra UUI dikemukakan adanya 3 (tiga) isu utama yang menjadi pusat perhatian
UUI selama lima tahun ke depan

dalam rangka persiapan menuju world class cyber university,

yaitu:
1. Standarisasi nasional sistem akademik di lingkungan UUI
2. Penguatan organisasi, dan
3. Peningkatan daya saing nasional.
Penyusunan RENSTRA Program Studi S1 Ilmu Gizi didasarkan pada visi, misi, dan
tujuan Program studi S1 Ilmu Gizi. Penjabaran Renstra Program Studi S1 Ilmu Gizi UUI mengacu
kepada Renstra UUI 2015-2025 dan didasarkan 4 (empat) area strategi yaitu:
- Pembelajaran dan Pengembangan / Competency Level (Pengembangan SDM, Mutu tenaga pengajar, dll).
- Proses Internal / Operational Efficiency (Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan
Publik, dll).
- Stakeholder / Customer Service (Peningkatan kepuasan customer, peningkatan mutu pelayanan, dll).
- Keuangan / Shareholder Value (Meningkatkan sumber pendapatan baru, meminimalisir biaya,
peningkatan asset. dll).
Renstra ini berisi garis-garis besar program yang akan dilakukan oleh Program Studi S1
Ilmu Gizi sebagai penjabaran dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan keberlanjutan
(sustainability) di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Rencana Strategis yang telah

dikelompokkan tersebut selanjutnya dilampirkan pada Lampiran 1 menjelaskan secara detil tentang
sasaran strategi dan indicator pencapaian yang akan dilaksanakan Tahun 2015-2025.
3.1 Rencana strategis 10 tahun (2015-2025)
Rencana Strategis Program Studi S1 Ilmu Gizi Universitas Ubudiyah Indonesia dirumuskan
melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Merujuk pada renstra UUI 2015-2025 dan
didasarkan atas 4 (empat) area Strategisnya:
3.1.1 Pembelajaran dan Pengembangan Competency Level (Pengembangan SDM, mutu tenaga pengajar, dll).
Renstra yang disebutkan dalam area ini adalah rencana strategis yang dianggap mewakili
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aspek yang berhubungan dengan tumbuh kembangnya Universitas Ubudiyah Indonesia
1. Peningkatan penguasaan teknologi informasi sumberdaya manusia
2. Mengembangkan kompetensi penelitian dosen
3. Peningkatan disiplin kerja dosen dan staff
4. Meningkatnya kualifikasi dosen
5. Mengembangkan kualitas program studi
6. Meningkatkan kuantitas dosen tetap program studi S1 gizi dengan jenjang pendidikan
minimal S2 dan S3
9. Meningkatkan penelitian bersama dengan institusi lainnya
10. Meningkatkan kualifikasi dosen
3.1.2 Proses Internal / Operational Efficiency (Penguatan TataKelola, Akuntabilitas &
Pencitraan Publik, dll)
Renstra yang disebutkan dalam area ini adalah rencana strategis yang dianggap mewakili
aspek yang berhubungan dengan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public Universitas
Ubudiyah Indonesia.
1. Optimalisasi system penjaminan mutu internal di bidang akademik dan non akademik
secara menyeluruh, terjadwal, konsisten, dan berkesinambungan

disemua lini.

2. Meningkatkan minat calon dan minat mahasiswa
3. Pengembangan peminatan program studi S1 Ilmu Gizi
4. Peningkatan kerja sama dengan instansi lain
5. Peningkatan daya serap lulusan program studi S1 Ilmu Gizi oleh dunia kerja
3.1.3 Stakeholder / Customer Service (Peningkatan kepuasan customer, peningkatan mutu
pelayanan, dll)
Renstra yang disebutkan dalam area ini adalah rencana strategis yang dianggap mewakili
aspek yang berhubungan dengan pelayanan terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan
operasional Universitas Ubudiyah Indonesia.
1. Peningkatan kualitas mahasiswa
2. Peningkatan fasilitas perkuliahan
3. Peningkatan system informasi akademik dan pangkalan data
4. Peningkatan pencitraan public
5. Peningkatan promosi program studi
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3.1.4 Keuangan / Shareholder Value (Meningkatkan sumber pendapatan baru, meminimalisir
biaya, meningkatkan asset. dll)
Rencana strategis yang disebutkan dalam area ini adalah rencana strategis yang dianggap
mewakili aspek yang berhubungan dengan tumbuh kembangnya Universitas Ubudiah Indonesia.
1. Peningkatan bantuan pendanaan untuk kegiatan ilmiah yang berasal dari rekanan dan
sponsorship.
2. Meningkatkan penerimaan sumber dana hibah dan bantuan operasional dari
pemerintah.
3. Meningkatkan jumlah mahasiswa baru.
4. Meningkatkan perkonomian masyarakat.
5. Meningkatkan sumber pendapatan baru.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) 2015-2025 ini menjadi landasan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Tahunan Program Studi S1 Ilmu Gizi. Operasionalisasi rencana strategis
selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Operasional (Renop) yang dilengkapi dengan
penetapan target dan indikator kinerja program dalam implementasi. Pendanaan implementasi
Renstra berasal dari anggaran pemerintah, dana masyarakat, dan sumber-sumber lainnya.
Monitoring dan evaluasi akan diselenggarakan untuk menilai implementasi dan ketercapaian
target kinerja. Penyesuaian Renstra dan proker dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang belum terantisipasi pada saat penyusunan dan menjadi
kendala dalam implementasi Renstra. Penyesuaian dilakukan atas inisiatif pimpinan yang
diajukan kepada dewan senat untuk mendapat persetujuan.
Seluruh civitas akademika telah diikutsertakan dalam usaha menyusun renstra ini. Namun
tidak menutup kemungkinan untuk terdapatnya kekurangan didalamnya. Kerjasama dan partisipasi
aktif dari seluruh komponen dalam melaksanakan Renstra ini diharapkan mampu membawa
program studi Ilmu Gizi Universitas Ubudiyah Indonesia mencapai sasaran yang ditetapkan.
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Lampiran I. Tabel Renstra 10 Tahun 2015 - 2025 Program Studi S1 Ilmu Gizi
No
1.

Area
Strategis
Competency Level

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja
Utama
Peningkatan pen- Setiap tahun minguasaan teknologi imal 2 kali diadainformasi
sum- kannya pelatihan
berdaya manusia
teknologi informasi
sumberdaya
manusia
Mengembangkan
Setiap tahun minkompetensi
imal 3 dosen
penelitian
mengikuti konferensi internasional.
Peningkatan
Jumlah presendisiplin kerja
tase kehadiran
Meningkatnya
jumlah penelitian
dosen
Meningkatnya
kualifikasi dosen

2015

2016

2017

2018

Tahun Pelaksanaan
2019 2020 2021

2022

2023

2024

2025

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

Jumlah penelitian 3
3 per tahun

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

Minimal 2 dosen 2
menjadi keynote
speaker di acara
seminar nasional /
internasional
Mengambangkan
Tahun 2025 su- 80%
kualitas program dah
membuka
studi
peminatan

15

Meningkatkan
kuantitas
dosen
tetap dengan jenjang pendidikan S2
dan S3
Meningkatkan
penelitian bersama
dengan
institusi
laiinnya
Meningkatkan skills
tenaga laboratorium
Meningkatkan
kualifikasi dosen

2.

Proses
Optimalisasi sysInternal
/ tem
penjaminan
Operational mutu
Efficiency
Meningkatkan minat calon mahasiswa dan kualitas
mahasiswa

Tahun 2019 sudah memiliki minimal 2 dosen jen1
jang pendidikan
S2 dan 2 lulusan
doctor
Setiap tahun min- 2
imal
ada
2
penelitian bersama dengan institusi lainnya
Setiap tahun min- 2
imal 2 kali diadakannya pelatihan
staff laboratorium
Setiap
dosen 2
tetap tergabung
dalam satu ikatan
ahli gizi nasional

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program
studi B
terakreditasi

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Peningkatan per- 2
sentase
mahasiswa
yang
menerima
beasiswa

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

16

3.

Stakeholder/Custome
r Service

Pengembangan
peminatan

Bertambahnya
peminatan

Peningkatan kerjasama
dengan
instansi lain
Meningkatnya daya
serap lulusan prodi
S1 Ilmu gizi oleh
dunia kerja

30%

30%

32%

34%

35%

37%

40%

43%

45%

50%

Jumlah MOU ker- 5
jasama

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

Persentase daya 20%
serap di tahun
2025 mencapai
90%

20%

20%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Peningkatan kualitas mahasiswa

Persentase
70%
jumlah mahasiswa
yang lulus tepat
waktu

70%

70%

80%

80%

85%

85%

90%

90%

95%

100%

Peningkatan fasilitas perkuliahan

Fasilitas
akses 70%
buku secara elektronik
Jumlah kunjungan 100
ke perpustakaan

75%

80%

85%

86%

87%

90%

92%

95%

97%

100%

200

300

400

600

700

800

900

1000

1100

1200
Kunjungan

Kepuasan akses 70%
mahasiswa

78%

80%

85%

87%

89%

92%

95%

97%

98%

100%

Terbentuknya sistem informasi dan
pangkalan data
yang handal yang
tersedia secara
online 24 jam prodi

30%

17

dan akademik

4.

Shareholder
Value

Peningkatan
pencitraan public

Jumlah Rata-rata 5
program promosi
ke berbagai institusi dan masyarakat

10

5

20

25

30

35

40

45

50

55

Peningkatan promosi program studi

Peningkatan per- 70%
sentase
mahasiswa yang berasal dari daerah
pedesaan aceh
Presentase ban- 20%
tuan pendanaan
dari sponsorship
dan rekanan

75%

80%

85%

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100 %

100%

Meningkatnya penerimaan sumber
dana hibah dan
bantuan
operasional dari
pemerintah

Persentase
jumlah hibah setiap tahunnya dari
pemerintah maupun swasta

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
jumlah mahasiswa
baru

Setiap tahunnya 100%
terjadi
peningkatan jumlah ma-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan bantuan pendanaan
untuk kegaitan
ilmiah yang berasal
dari rekanan dan
sponsorship

18

Meningkatkan
perekonomian
masyarakat

Meningkatkan
sumber pendapatan baru

hasiswa baru program studi S1
Ilmu gizi
Jumlah persen- 1
tase MOU dengan
desa-desa binaan

Persentase keak- 10%
tifan unit usaha
mandiri program
studi S1 ilmu Gizi

3

5

7

9

12

15

18

19

20

25

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Menyetujui,

Banda Aceh, 05 Januari 2015

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Ketua Prodi S1 Ilmu Gizi

Rahmayani, SKM., M.Kes

Asmaul Husna, S.ST., M.Kes
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