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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) merupakan salah satu program 

studi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar secara resmi berdiri pada tanggal pada tahun 18 Oktober 2010 berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  Nomor  SK Izin Operasional:   Nomor 

137/H46/2010. Prodi PGSD Fakutas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo diantaranya adalah 

Menjadikan program studi PGSD UTM yang berkualitas dalam pengembangan mutu pendidikan 

Sekolah Dasar, profesional, berkarakter, dan bermartabat 

Keberadaan Prodi PGSD UTM untuk bisa bersaing dengan prodi yang sama beda 

universitas sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- 

kebutuhan tersebut. Untuk itu, perlu secara terus-menerus mempertinggi daya juang dan daya 

saing guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui perencanaan pengembangan 

yang komprehensif. 

 Rencana Strategis ini dibangun berdasarkan Visi Prodi PGSD Universitas Trunojoyo 

Madura. Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan Prodi PGSD Universitas Trunojoyo Madura 5  tahun  ke  

depan.  Rencana  Strategis  ini  bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis. 

Artinya, rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan 

rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan 

berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Prodi PGSD 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, dan kebutuhan 

bersama  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  penyelenggaraan  dan pengembangan Prodi 

PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, dan  dijadikan  sebagai  komitmen  bersama  seluruh  elemen  

penyelenggara  Prodi PGSD. Selanjutnya Rencana Strategis ini  perlu  dijabarkan  dalam  

berbagai  dokumen  perencanaan  yang lebih operasional. Dokumen perencanaan operasional 

yang dimaksud adalah Rencana Operasional ditingkat Prodi  
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B. Dasar Hukum 

Penyusunan rencana strategis FIP UTM didasarkan pada: 

(1) Pancasila dan UUD 1945 

(2) UU RI No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

(3) UU RI No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. 

(4) PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

(5) PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi. 

(6) Keppres No 85/2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura. 

(7) Kepmendiknas No. 034/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo 

Madura. 

(8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 11/2006 tentang Statuta 

Universitas Trunojoyo Madura; 

(9) SK Pendirian Fakultas Ilmu Pendidikan No:  094/UN46/2014. 

(10) Peraturan Mentreri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 35 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura; 

(11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

(12) Peraturan rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 3/UN46/HK.01/2020 tengan 

Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020-2024 

(13) Hasil evaluasi diri, analisis SWOT, perkembangan tuntutan stakeholder, dan sumber-

sumber lain yang relevan. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Perencanaan strategis Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura 

dimaksudkan untuk beberapa hal. 

1. Menjamin kesinambungan dan keajegan kegiatan/program menuju pencapaian tujuan 

fakultas. 

2. Menyiapkan suatu kerangka kerja yang runtut bagi pertumbuhan dan pengembangan 

fakultas 

3.   Menyiapkan strategi bagi pengalokasian dan pengembangan sumber daya. 

4.   Menetapkan indikator pengukuran capaian kinerja 

Tujuan  disusunnya  perencanaan  strategis  PGSD Universitas Trunojoyo Madura adalah 

sebagai berikut. 
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1. Alat untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat era industri 4.0. 

2. Pedoman dalam melakukan kegiatan atau tindakan dalam kurun waktu tertentu. 

3. Pedoman dalam mengalokasikan, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya 

secara efisien. 

4. Alat untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di 

Universitas Trunojoyo Madura 

5. Sarana untuk menjaga kesinambungan pengembangan prodi PGSD Universitas 

Trunojoyo Madura 

 

D. Ruang Lingkup 

Pelaksanaan Tri Dharma  Perguruan Tinggi telah menempatkan perguruan tinggi  sebagai 

agen perubahan menuju masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Untuk melaksanakan 

Tri Dharma  Perguruan Tinggi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan maka setiap 

perguruan tinggi harus menyusun perencanaan strategis atau dikenal dengan Renstra.  

Berdasarkan PP No. 61 Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum, 

yang dimaksud Renstra adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan serta program-

program yang berjangka waktu empat tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut. Isi Renstra 

sekurang-kurangnya mencakup: 

1) evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya; 

2) analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang (SWOT); 

3) asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Renstra; dan  

4) penetapan visi, misi, tujuan, strategi, program, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur.  

  



 

4 
 

BAB II 

Profil Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Trunojoyo Madura 

 

A. Sejarah Singkat 

Perkembangan kehidupan masyarakat pada era global saat ini, menuntut perguruan 

tinggi untuk melakukan reorientasi reformasi dalam sistem pendidikan, keseimbangan dalam 

sosial. Hal itu merupakan bagian terpenting dari perguruan tinggi sebagai lembaga pengajaran, 

pencipta pengetahuan dan penyedia yang berdaya guna dalam peningkatan kesejahteraan rakyat 

dan daya saing bangsa. Dengan demikian, berbagai prodi harus berupaya meningkatkan kualitas 

pendidikannya kepada masyarakat. Salah satunya adalah  Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar merupakan prodi rumpun pendidikan yang pertama kali ada di Universitas 

Trunojoyo Madura (UTM) yang masih tergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 

(FISIB). Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) memperoleh ijin penyelenggaraan dari 

Dikti melalui surat nomor: 152/D/O/2010 tertanggal 18 Oktober 2010. Selanjutnya pada 31 

Desember 2010, Rektor Universitas Trunojoyo Madura Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ariffin, MS 

mengeluarkan surat ijin berdirinya program studi PGSD melalui SK surat pendirian prodi 

nomor: 137/H46/2010. Sehingga pada semester ganjil 2011/2012, PGSD sudah menerima 

mahasiswa Baru sebanyak 139 mahasiswa dari 80 pendaftar. Prodi PGSD pada awal 

penerimaan mahasiswa baru, animo mayarakat sangat tinggi hampir menyamai prodi favorit 

pada waktu itu yaitu teknik informatika dan prodi manajemen. Hal ini merupakan tantangan 

tersendiri bagi prodi PGSD untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. 

Prodi PGSD pada awal berdirinya diampu oleh beberapa dosen sesuai kepakarannya. 

Kemampuan disiplin ilmu yang  dimaksud adalah menyangkut 5 disiplin ilmu dasar ke-SD-an, 

yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, dan Matematika. Kelima  ilmu dasar ke-SD-an tersebut 

dibagi kepada 14 orang dosen program studi. Pembagian tersebut bertujuan untuk 

mengakomodasi dan menyiapkan para tenaga pengajar yang unggul dan sesuai dengan tuntutan 

kurikulum Pendidikan Tinggi. Seiring berjalannya waktu, prodi PGSD terus bertransformasi 

dan berproses untuk menjadi program studi yang unggul dalam membentuk guru-guru yang 

kompeten serta memiliki daya saing global, dengan menghasilkan lulusan yang mampu diserap 

oleh dunia Pendidikan secara maksimal. Lulusan yang berasal dari prodi PGSD memiliki 

kekhasan yakni dengan kemampuan dan keterampilan dalam mempromosikan serta 

mengembangkan budaya asli madura kepada dunia sekolah dasar.  
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Memasuki tahun ketiga sejak berdiri, PGSD sudah memiliki 600 mahasiswa serta 

memiliki 4 Sekolah Dasar Mitra di 4 kabupaten di Madura, yaitu SDN Pejagan 6 Kabupaten 

Bangkalan, SDN Banyuanyar 1 Kabupaten Sampang, SDN Pademawu Barat Kabupaten 

Pamekasan dan SDN Juluk 1 Kabupaten Sumenep. Selain itu prodi PGSD UTM telah menjalin 

kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Timur yang setiap tahunnya menyelenggarakan Uji 

Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa PGSD. Selain itu prodi PGSD UTM 

menjalin mitra kerjasama dengan Kwarcab Jawa Timur untuk penyelenggaraan program KMD 

yang senantiasa diselenggarakan di tiap tahun.  

 

B. Visi Program Studi 

Visi Keilmuan: 

Pada Tahun 2030 Prodi PGSD Universitas Trunojoyo Madura mengembangkan dan 

menerapakan keilmuan pendidikan dasar untuk mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya 

saing, berakhlakul karimah, dan unggul berdasarkan potensi Madura”. 

a. Cerdas 

Prodi PGSD UTM memiliki peran utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 

memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan seni kreatif sebagai aktualisasi peradaban 

bangsa yang cerdas. Kecerdasan Civitas Prodi PGSD UTM dapat dilihat dalam dimensi 

Kecerdasan Intelektual, kecerdasan religius, kecerdasan sosial dan kinestetik. 

b. Berdaya saing 

Prodi PGSD UTM berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing melalui 

sistem yang dibangun pada level fakultas maupun program studi. Sistem yang dibangun 

terdiri atas komponen sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta 

kurikulum dan manajamen. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi untuk 

membentuk tujuan bersama menghasilkan lulusan yang berprestasi, adaptif dengan 

perubahan, memiliki peluang yang sama dalam dunia kerja . 

c.  Berakhlakul karimah 

Prodi PGSD UTM berpegang teguh pada nilai luhur budaya bangsa dan agama sebagai 

landasan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat 

sehingga membentuk karakter lulusan yang bermartabat yang mampu memberikan warna 

kebaikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

d.  Unggul  

Penjabaran dari kata unggul sebagai salah satu pilar utama dari Prodi PGSD UTM dapat 

diterjemahkan sebagai kemampuan lulusan dalam bersaing dengan perguruan tinggi lain 
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yang tercermin dari beberapa indikator seperti unggul dalam mutu pendidikan di tingkat 

nasional; unggul dalam bidang output dan outcome UTM; unggul dalam pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Tujuan PS 

Program Studi PGSD UTM memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut. 

a. Menghasilkan sarjana pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki kompetensi pedagogik, 

professional, sosial, dan kepribadian sehingga menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa 

serta berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional. 

b. Menghasilkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ke SDan 

berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan. 

c. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan mitra prodi PGSD instansi pemerintah, swasta, 

industri, pondok pesantren, alumni, dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat 

menunjang pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

berlandaskan potensi Madura. 

d. Menciptakan suasana dan atmosfer yang kondusif untuk mendukung kelancaran kegiatan 

akademik dan non-akademik guna memberikan jaminan pelayanan yang bermutu dan kinerja 

yang optimal bagi seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa. 
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BAB III 

Analisis Situasi dan Isu-isu Strategis 

 

A. Analisis Situasi 

Program Studi PGSD Universitas Trunojoyo melakukan analisi SWOT terkait dengan 

berbagai peluang dan ancaman serta potensi perkembangan prodi PGSD selama kurun waktu 

2011-2016, Analisa situasi ini  dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan renstra prodi dan 

renop dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.  

Analisis internal mencakup evaluasi terhadap beberapa faktor utama di dalam Prodi 

PGSD Universitas Trunojoyo Madura, yang berkait erat dengan kelemahan (Weaknesses) dan 

kekuatan (Strengths) Prodi, pada aspek ketatakelolaan (Good Governance) kelembagaan. 

3.1 Faktor Internal 

a. Kelembagaan 

Eksistensi Prodi PGSD UTM sebagai salah satu prodi keguruan yang berada di kampus 

negeri terus diminati calon mahasiswa baru, Status Perguruan Tinggi Negeri ini akan dijadikan 

momentum untuk meningkatkan animo bagi lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat di 

Pulau Madura khususnya dan Jawa Timur maupun nasional pada umumnya, sehingga 

pemantauan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penyelenggaraan perkuliahan yang teratur 

menjadi perhatian utama. Beberapa persoalan yang dihadapi Prodi PGSD UTM adalah sebagai 

berikut. 

(1) Didukung dengan SDM yang relevan dengan kualifikasi akademik  bergelar magister, 

doktor, dan professor untuk mendukung lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul 

karimah, dan unggul berpotensi Madura. Namun SDM relatif muda, serta 27 Dosen bergelar 

magister, 1 dosen bergelar doktor, dan 1 dosen bergelar Professor. 

(2) Didukung fasilitas prasarana dan sarana  yang memadai serta terawat (didukung fasilitas 

prasarana dan sarana  yang memadai serta terawat (ruang kelas, laboratorium 

mictoteaching, laboratorium multimedia, laboratorium dasar, serta laboratorium bahasa 

inggris). Namun perlu ditingkatkan kuantitas alat maupun bahan pendukung praktikum 

secara berkala. 

(3) Saat ini Prodi PGSD memiliki jumlah mahasiswa yang relatif tinggi. 

(4) Belum diterapkannya quality assur 
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b. Pendidikan dan Pengajaran  

a) Sistem pembelajaran dilengkapi dokumen RPS dan AA sebagai pedoman dalam 

pembelajaran 

b) Tersedianya buku pedoman akademik 

c) Telah memiliki buku pedoman penulisan skripsi 

d) Telah memiliki dokumen akademik MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) 

e) Metode Pembelajaran yang diterapkan sudah mengikuti prosedur Pekerti – AA. 

f) Evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai prosedur yang tepat dengan dilengkapi instrumen 

penilaian yang sesuai.  

 

c. Kurikulum   

  Untuk saat ini, penerapan kurikulum prodi disusun berdasarkan  dengan kebutuhan dan 

kondisi. 

a) Kurikulum yang berjalan selama tahun akademik 2020-2024 berlangsung kurikulum KKNI 

dan kurikulum MBKM 

b) Kurikulum sudah disesuaikan dengan arah Prodi FIP UTM dan mengintegrasi potensi lokal 

madura sebagai unsur penciri prodi PGSD UTM 

c) Saat ini sedang dalam proses penyusunan/perbaikan kurikulum yang disesuaikan dengan 

kebutuhan stakeholder. Kurikulum ini berbasis KKNI dan menyesuaikan dengan program 

MBKM 

 

d. Sarana dan Prasarana 

Sarana perkuliahan di prodi PGSD sudah memadai, tetapi masih perlu ditingkatkan. 

Penambahan ruang belajar yang baru sangat diperlukan untuk tahun-tahun ke depan karena 

Prodi masih berpeluang untuk menambah jumlah mahasiswa, karena peminatnya selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Prasarana  penunjang untuk saat ini sudah mencukupi, misalnya: Laboratorium Biologi, 

Fisika, Kimia,  Bahasa, Multimedia (Komputer), Laboratorium seni, Laboratorium 

microteaching,. Keberadaan laboratorium akan semakin ditingkatkan terutama berkaitan dengan 

alat-alat pendukung praktik bagi mahasiswa.  

 

 

 



 

9 
 

e. Lingkungan Kampus 

a) Masih banyak lahan kosong yang nantinya bisa didirikan gedung sebagai pengembangan 

Prodi di FIP. Di samping itu, keberadaan lahan yang kosong tersebut dapat dijadikan 

tempat belajar terbuka yang asri dan nyaman sehingga pembelajaran dapat dilakukan di 

luar kelas. 

b) Udara yang segar dan bersih jauh dari keramaian sangat kondusif untuk suasana belajar-

mengajar. 

 

f. Tenaga Pengajar (Dosen) 

Pada tahun akademik 2020/2021 di Prodi PGSD Terdapat 29 DTPS dosen yang 

memiliki motivasi  tinggi dalam mengembangkan prodi PGSD UTM. Satu orang dosen sedang 

menempuh studi  S-4,  Perekrutan dosen baru merupakan wujud pengembangan pendidikan dan 

memenuhi rasio antara dosen dan mahasiswa sehingga terbentuk rasio yang ideal. 

 

3.2   Faktor Eksternal 

a. Kerjasama 

(1) Kerjasama yang dilakukan masih bersifat insidental, belum bersifat periodik. 

(2) Kerjasama masih banyak didominasi bidang pengajaran belum menyentuh bidang 

penelitian, pengabdian maupun bidang yang lain. Sehingga perlu ditingkatkan dalam bidang 

kerjasama. 

(3) Kerjasama belum diperluas pada lintas bidang keilmuan, seperti interdisipliner maupun 

multidisipliner, sehingga untuk kualitas yang maksimal dari masing-masing dosen belum 

dapat muncul kualitas terbaik 

 

3.3. Analisis SWOT 

Untuk mengetahui kemampuan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, maka perlu  

melakukan analisis tentang kemampuan tersebut. Analisis yang dapat dipakai adalah analisis 

SWOT. Analisis SWOT nampaknya memang tepat untuk mengambil keputusan guna mengawali 

tahapan-tahapan kegiatan yang membutuhkan beberapa hal strategis. Dengan analisis ini dapat 

menghasilkan keputusan strategis yang baik dan berhasil guna. Di samping itu,  analisis SWOT 

juga digunakan untuk menyusun program yang realistik dan melaksanakannya dengan penuh 
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tanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk menempatkan Prodi PGSD UTM pada tingkat 

kompetisi yang prima dan dengan demikian mampu mencapai predikat unggul.  

Hal ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan berdasarkan pengertian yang telah 

diperoleh tadi dalam pelaksanaannya bisa lebih baik dan bermanfaat untuk stakeholder. 

Hasil Analisis SWOT 

Kekuatan 

Prodi menyediakan skema uji kompetensi atau profesi untuk meningkatkan standar mutu 

lulusan 

Terlaksanya kegiatan penjaminan mutu dan tata pamong di prodi oleh unit jaminan mutu 

gugus prodi, serta pengelolaan  kerja sama tingkat regional dan nasional melalui MoA. 

Mahasiswa aktif, kreatif, dengan IPK rata-rata > 3,4, masa studi rata-rata menncapai 4,5 

tahun/ 9 semester, serta peningkatan jumlah mahasiswa di tiap tahun. 

Memiliki Layanan pengembangan kegiatan penalaran, minat, bakat, softskill dan prestasi 

mahasiswa yang sesuai dengan standar mutu  

Tersedianya sarana prasarana yang mendukung PBM diantaranya: ruang kelas yang 

mewadahi, laboratorium dasar, Laboratorium Seni, laboratorium microteaching, dan 

laboratorium bahasa, perpusatakaan, serta ruang baca yang  sesuai standar dan bisa 

diakses saat berada di kampus 

SDM Dosen dominasi muda, memiliki kualifikasi akademik minimal S2, sesuai dengan 

bidang keilmuan serta memiliki sertifkat kompetensi. 

SDM tenaga admin yang memiliki kompetensi sesuai tupoksi dan memiliki sertifikat 

kompetensi 

Prosentase kebutuhan tendik fungsional pendukung non PBM yang terpenuhi 

Prosentase tenaga kependidikan pendukung non PBM yang bersertifikat kompetensi atau 

profesi 

Publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal, proseding tingkat nasional dan internasional 

 

Kelemahan 

Mahasiswa sangat kurang motivasi untuk mengikuti uji kompetensi atau profesi  

Pelaksanaan penjaminan mutu di prodi oleh unit jaminan mutu gugus prodi perlu 

diselarakan dengan jaminan mutu universitas melalui  audit mutu internal berkala. 

Kerjasa sama internasional perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti 

layanan kemahasiswaan beberapa belum standar mutu organisasi kemahasiwaan UTM  

Fasilitas dan sarana prasarana belum dioptimalkan dalam proses pembelajaran oleh 

mahasiswa 

SDM sedikit berfungsional lektor 

Struktur Organisasi tata pamong prodi belum optimal perlu ditingkatkan 

Fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar terbatas. 

Jumlah rasio dosen rendah seiring bertambahnya mahasiswa tiap tahun 

Publikasi ilmiah Mahasiswa dan Dosen terbatas pada jurnal nasional dan sedikit pada 

jurnal internasional 

 



 

11 
 

Opportunity atau kesempatan/peluang, yaitu faktor luar yang dapat memperluas 

kegiatan yang akan dilakukan. Adapun kesempatan atau peluang yang dimiliki prodi PGSD 

UTM adalah sebagai berikut. 

(1) Kebutuhan pemerintah daerah terhadap perguruan tinggi makin besar 

(2) Kebutuhan guru di lembaga pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA semakin 

besar, khususnya di Madura seiring dengan bertambahnya guru yang pensiun di tiap 

tahunnya. 

(3) Adanya SURAMADU akan diikuti pembangunan di sektor yang lain di pulau Madura. 

(4) Sarana Prasarana memadai dalam peningkatan kegiatan akademik 

 

Threat atau ancaman/tantangan, yakni faktor luar yang dapat mempersempit kegiatan 

yang dilakukan. Adapun ancaman atau tantangan  yang harus dihadapi prodi PGSD adalah 

sebagai berikut. 

(1) Kompetitor yang lebih popular, berkualitas dan berpengalaman khususnya di wilayah Jawa 

Timur. 

(2) Stereotip dari luar tentang Madura. 

(3) Kepercayaan pemerintah daerah di Madura dan Jatim pada kompetitor lebih tinggi. 

(4) Makin banyak dan kompetitifnya perguruan tinggi swasta di Madura. 

(5) Adanya akses Suramadu dapat memicu calon mahasiswa dari Madura untuk menempuh 

pendidikan tinggi keluar Madura. 

 

B. Isu Strategis 

Mengacu   kepada   hasil   analisa   situasi   untuk   melihat   ancaman,   peluang, 

kelemahan, dan kekuatan yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Ada tiga isu 

strategis yang mengemuka dalam Rencana Strategis Prodi PGSD Universitas Trunojoyo 

Madura yaitu melalui tahapan 1) peningkatan Kelembagaan dan tata kelola, 2) peningkatan 

SDM Dosen, 3) peningkatan kualitas pembelajaran, dan 4)peningkatan Mutu kemahasiswaan 

dan lulusan. 
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Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Prodi PGSD 2015-2019 

 

No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

1. Sumber Daya 

Manusia 

                

 a. Jumlah dosen 

tetap 

 8   10   14   16   18   

 b. Pendidikan 

dosen tetap 

 Min S2   Min S2   Min S2   Min S2   Min S2   

 c. Jumlah dosen 

tetap yang 

mengikuti studi 

lanjut 

 -   -   1   2   2   

 d. Jumlah doktor              1   

 e. Jumlah dosen 

yang 

mempunyai 

gelar akademik 

lektor atau 

lektor kepala 

 -   -   -   3   3   

 f. Jumlah dosen 

tetap yang 

lolos sertifikasi 

dosen 

 -   -   6   8   10   

 g. Kegiatan dosen 

tetap dalam 

mengikuti 

seminar/loka-

karya sebagai 

peserta 

 8   10   14   16   18   

 h. Kegiatan dosen 

tetap dalam 

mengikuti 

seminar/loka-

karya sebagai 

 2   2   2   2   2   
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

pemateri 

 i. Prestasi dosen 

tingkat 

nasional 

    1   1   1   1   

 j. Dosen 

mengikuti 

asosiasi 

nasional 

 8   10   14   16   18   

 k. Dosen 

mengikuti 

asosiasi 

internasional 

 1   1   1   1   1   

 l. Peningkatan 

kemampuan 

Bahasa Inggris 

(TOEFL) 

 450   500   500   500   550   

2. Pembelajaran dan 

Suasana 

Akademik Dosen 

Program Studi 

PGSD 

                

 a. Dosen 

Menyusun 

SAP/Silabus/ 

Handout 

 Awal 

semester 

  Awal 

semester 

  Awal 

semester 

  Awal 

semester 

  Awal 

semester 

  

 b. Dosen 

merancang 

buku ajar 

 8 judul   12 judul   16 judul   18 judul   24 judul   

 c. Peningkatan 

jumlah buku 

ajar dosen ber 

ISBN 

 -   1   2   2   3   

 d. Peningkatan 

jumlah modul 

yang 

menunjang 

 2   3   4   4   4   
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

perkuliahan di 

Program Studi 

PGSD 

 e. Peningkatan 

jumlah buku di 

prodi PGSD 

 50   100   150   200   250   

 f. Diskusi ilmiah 

antardosen 

dengan 

pemateri dari 

dalam PGSD 

 3 bulan 

sekali 

  3 bulan 

sekali 

  2 bulan 

sekali 

  2 bulan 

sekali 

  1 bulan 

sekali 

  

 g. Diskusi ilmiah 

antar dosen 

dengan 

pemateri dari 

luar dosen 

PGSD 

 3 bulan 

sekali 

  3 bulan 

sekali 

  3 bulan 

sekali 

  3 bulan 

sekali 

  3 bulan 

sekali 

  

 h. Monitoring dan 

evaluasi dari 

penjaminan 

mutu program 

studi terkait 

kehadiran dan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

 Akhir 

semester 

  Akhir 

semester 

  Akhir 

semester 

  Akhir 

semester 

  Akhir 

semester 

  

 i. Rapat program 

studi 

 1 bulan 

sekali 

  1 bulan 

sekali 

  1 bulan 

sekali 

  1 bulan 

sekali 

  1 bulan 

sekali 

  

3. Kurikulum                 

 a. Pengembangan 

dan 

penyempurna-

an kurikulum 

 -   Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  

 b. Perbaikan 

rencana 

pembelajaran 

(silabus, SAP, 

 -   Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

GBPP) serta 

bahan ajar 

 c. Penyempurnaan 

pedoman 

akademik 

 -   Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  Menye-

suaikan 

  

4. Penelitian dan 

Pengabdian Dosen 

                

 a. Peningkatan 

jumlah 

proposal 

penelitian yang 

diajukan hibah 

penelitian 

 -   5   7   8   9   

 b. Peningkatan 

jumlah 

proposal 

penelitian yang 

didanai hibah 

penelitian 

 -   2   2   2   2   

 c. Peningkatan 

jumlah 

proposal 

pengabdian 

yang diajukan 

hibah 

pengabdian 

 -   5   7   8   9   

 d. Peningkatan 

jumlah 

proposal 

pengabdian 

yang didanai 

hibah 

pengabdian 

 -   2   2   2   2   

 e. Rerata hibah 

penelitian 

 3 juta   3 juta   4,5 juta   4,5 juta   6 juta   

 f. Rerata hibah  1,5 juta   1,5 juta   3 juta   3 juta   4,5 juta   
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

pengabdian 

 g. Peningkatan 

jumlah artikel 

penelitian 

dalam 

jurnal/prosiding 

dalam skala 

nasional 

 -   5   7   8   9   

 h. Peningkatan 

jumlah artikel 

penelitian 

dalam 

jurnal/prosiding 

dalam skala 

internasional 

 -   -   -   -   1   

 i. Peningkatan 

jumlah HAKI 

 -   -   -   -   Proses   

5. Kemahasiswaan                 

 a. Peningkatan 

rasio calon 

mahasiswa 

 1:2   1:2   1:3   1:3   1:4   

 b. Masa studi  -   -   -   -   4   

 c. Peningkatan 

nilai IPK 

lulusan 

 -   -   -   3,20   3,20   

 d. Peningkatan 

jumlah 

proposal PKM 

 -   10   15   20   25   

 e. Peningkatan 

jumlah PKM 

mahasiswa 

PGSD yang 

didanai DIKTI 

 -   3   3   3   3   

 f. Peningkatan 

keterlibatan 

mahasiswa 

 2   2   2   2   2   
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

PGSD dalam 

mengikuti 

lomba tingkat 

nasional 

 g. Peningkatan 

keterlibatan 

mahasiswa 

PGSD dalam 

mengikuti 

penelitian 

dosen 

 -   -   -   10   10   

 h. Peningkatan 

keterlibatan 

mahasiswa 

PGSD dalam 

mengikuti 

pengabdian 

dosen 

 5   10   10   10   10   

 i. Peningkatan 

jumlah 

mahasiswa 

PGSD yang 

berprestasi di 

tingkat 

lokal/univer-

sitas 

 -   2   2   4   4   

 j. Peningkatan 

jumlah 

mahasiswa 

PGSD yang 

berprestasi di 

tingkat regional 

 -   1   1   2   2   

 k. Peningkatan 

jumlah 

mahasiswa 

PGSD yang 

 -   1   1   2   2   
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

berprestasi di 

tingkat nasional 

 l. Peningkatan 

jumlah 

mahasiswa 

PGSD yang 

berprestasi di 

tingkat 

internasional 

 -   -   -   -   1   

 m. Keterlibatan 

mahasiswa 

dalam 

mengikuti 

UKM di 

universitas 

 Wajib 

(maks 2 

UKM) 

  Wajib 

(maks 2 

UKM) 

  Wajib 

(maks 2 

UKM) 

  Wajib 

(maks 2 

UKM) 

  Wajib 

(maks 2 

UKM) 

  

6. Bimbingan 

Akademik 

                

 a. Bimbingan 

dosen wali 

 4 kali   4 kali   4 kali   4 kali   4 kali   

 b. Bimbingan 

skripsi 

 10 kali   10 kali   10 kali   10 kali   10 kali   

 c. Penyempurnaan 

pedoman 

skripsi 

 Menyesu-

aikan 

  Menyesu-

aikan 

  Menyesu-

aikan 

  Menyesu-

aikan 

  Menyesu-

aikan 

  

7. Tenaga 

Kependidikan 

                

 a. Pengingkatan 

jumlah tenaga 

kependidikan 

 2   1   1   1   1   

 b. Peningkatan 

jumlah tenaga 

kependidikan 

yang mengikuti 

pelatihan 

 1   1   1   1   1   

8. Alumni                 

 a. Himpunan  Ada   Ada   Ada   Ada   Ada   
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No Sasaran 
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

Keberhasilan 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

alumni PGSD 

 b. Program kerja 

himpunan 

PGSD yang 

berhubungan 

dengan 

program studi 

PGSD 

 Ada   Ada   Ada   Ada   Ada   

 c. Rata-rata masa 

tunggu alumni 

dalam bekerja 

setelah lulus 

dari Program 

Studi PGSD 

 -   -   -   -   -   

 d. Persentasi 

alumni yang 

bekerja sesuai 

dengan 

bidangnya 

 -   -   -   -   -   

 e. Waktu 

pelacakan 

alumni 

 -   -   -   -   -   

9. Kerja Sama                 

 a. Peningkatan 

kerja sama 

dalam negeri 

 10   12   14   16   18   

 b. Peningkatan 

kerja sama luar 

negeri 

 -   -   -   -   1   

 

 

 

 



 

9 
 

Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja Prodi PGSD 2020-2024 

 

Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Peningkatan 

kompetensi 

lulusan 

Jumlah prodi yang menyediakan skema uji 

kompetensi atau profesi 

              Wadek 1 

  Jumlah Skema kompetensi  1 2 2 2 3 3 3 Korprodi, LSP 

  Jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi 

dan profesi 

180 180 180 200 220 230 240 Korprodi, LSP 

Peningkatan mutu 

proses mengajar 

Persentase matakuliah di program studi yang 

berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau 

teaching industry 

4 5 5 10 15 20 25 Korprodi 

Persentase matakuliah di program studi yang 

menerapkan metode pembelajaran inovatif  

20 20 20 20 25 25 30 Korprodi 

Jumlah kegiatan luar kampus dalam rangka 

MBKM 

0 0 0 5 5 5 5 Korprodi 

Jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan 

dalam luar kampus dalam rangka MBKM 

0 0 0 180 200 220 240 Korprodi 

Jumlah mitra kegiatan luar kampus dalam 

rangka MBKM 
0 

      

Wadek 1, Ka. 

BAK 

Jumlah prodi yang mengimplementasikan 

kurikulum MBKM 
0 

      

Wadek 1 

Persentase matakuliah perprodi berkonten 

potensi Madura 
4 9 9 12 12 12 12 

Kajur 
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Optimalisasi 

penjaminan mutu 

pembelajaran 

Persentase prodi yang menerapkan Sistem 

Penjaminan Mutu Pembelajaran  

              Wadek 1, Kajur, 

PJM 

Indeks kepuasan pelayanan pembelajaran 

(0-100)  
80 

 
80 80 80 80 

Wadek 1 

Peningkatan 

kuantitas dan 

kompetensi 

instruksional dan 

keilmuwan dosen 

Jumlah dosen di program studi yang telah 

menerapkan pembelajaran  yang berbasis 

riset, pengabdian, laboratorium, atau teaching 

industry 

 15  18 20 20 22 

Kajur 

Jumlah dosen di program studi yang telah 

menerapkan metode pembelajaran inovatif 

(SCL, blended e-learning, STEM) 
 

20 
 

24 25 25 25 

Kajur, P3AI 

Jumlah dosen berkegiatan tridharma diluar 

kampus 

             Kajur 

Jumlah Dosen bersertifikat kompetensi dan 

profesi yang diakui oleh industri dan dunia 

kerja 

   20    23 25  25  25  Kajur,LSP 

Jumlah Dosen bersertifikat Pekerti dan AA    30    33  34  34  35 P3AI 

Peningkatan 

kuantitas dan 

kompetensi tenaga 

kependidikan 

fungsional 

pendukung PBM 

Prosentase kebutuhan tendik fungsional 

pendukung PBM yang terpenuhi 

              Ka. BUK  

Prosentase tenaga kependidikan pendukung 

PBM yang bersertifikat kompetensi atau 

profesi 

              Ka. BUK  
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Penyediaan dan 

pemeliharaan 

sarpras 

pendukung proses 

belajar mengajar 

(PBM)   

 Skor kepuasan pelanggan perpustakaan                Ka. UPT 

Perpustakaan 

Skor penilaian kepuasan pelayanan 

laboratorium 

              Ka. UPT 

Laboratorium 

Terpadu 

Skor penilaian kepuasan pelayanan Pusat 

Bahasa 

              Ka. UPT Bahasa 

Skor penilaian kepuasan pelayanan PTIK               Ka UPT TIK 

Prosentase kebutuhan sarana pendukung 

PBM yang terpenuhi 

              Ka. UPT 

Perpustakaan; 

Ka. UPT  Lab. 

Terpadu; Ka. 

UPT Bahasa; 

Ka. UPT TIK 

Prosentase kebutuhan prasarana pendukung 

PBM yang terpenuhi 

              Ka. BUK  

Penyediaan dan 

pemeliharaan 

sarpras 

pendukung 

kegiatan ormawa 

Prosentase kebutuhan sarana prasarana 

pendukung kegiatan ormawa dan 

kemahasiswaan 

 Standar 

3 

            Ka. BUK 

Indeks kepuasan pelayanan Kemahasiswaan               Ka. BAK 
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

dan 

kemahasiswaan 

Pembinaan 

organisasi 

kemahasiswaan 

Prosentase ormawa yang memenuhi standar 

mutu organisasi kemahasiwaan UTM 

 Standar 

3 

            Ka. BAK; 

Wadek 3 

Peningkatan 

kegiatan 

penalaran, minat, 

bakat, 

kesejahteraan,  

kewirausahaan, 

softskill dan 

prestasi 

mahasiswa 

Jumlah kegiatan penalaran bagi mahasiswa  Standar 

3 

            Ka. BAK; 

Wadek 3 

Jumlah keg pengembangan minat dan bakat 

mahasiswa 

              Ka. BAK; 

Wadek 3 

Jumlah pelatihan kewirausahaan               Inbis, Wadek 3 

Jumlah mahasiswa yang mengembangkan 

wirausaha 

              Inbis, Wadek 3 

Jumlah mhs penerima beasiswa     50 60  70  80  90  Ka. BAK, 

Wadek 3 

Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan 

layanan konseling mahasiswa 

              Ka. BAK, 

Wadek 3 

Jumlah mahasiswa yang menggunakan 

layanan kesehatan mahasiswa 

              Ka. BUK  

Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mencapai 

prestasi tingkat internasional bidang 

akademik dan non akademik 

 Standar 

9 

            Ka. BAK, 

Wadek 3 

Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mencapai 

prestasi tingkat nasional bidang akademik 

dan non akademik 

              Ka. BAK, 

Wadek 3 
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Jumlah karya ilmiah mahasiswa (jurnal 

nasional dan internasional, HKI, Buku, 

teknologi tepat guna) 

 Standar 

9 

            Wadek 3, 

Koorprodi 

Persentase mahasiswa yang mencapai 

predikat unggul dalam SKP (Satuan Kredit 

Prestasi) 

              Wadek 3 

Pengembangan 

pendidikan 

karakter UTM 

ApiK 

Persentase mata kuliah berkonten UTM APiK  Standar 

6 

            Wadek 1, 

PPKPK 

Jumlah mahasiswa yang bersertifikat diklat 

kepemimpinan   

              Ka. BAK, 

Wadek 3 

Jumlah proposal PKM mahasiswa yang lolos 

seleksi tingkat universitas 

              Ka. BAK, 

Wadek 3 

Jumlah kasus pelanggaran akademik dan non 

akademik  

              Ka. BAK, 

Wadek 3 

Persentase kegiatan kemahasiswaan yang 

menerapkan kurikulum UTM APiK 

              Ka. BAK, 

Wadek 3 

Indeks kepuasan layanan kegiatan ormawa 

dan kemahasiswaan 

              Ka. BAK, 

Wadek 3 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

penelitian 

Produktivitas  penelitian dosen pertahun   Bu Umi             Ka. LPPM 

Rata-rata dana penelitian perdosen               Ka. LPPM 

Persentase penelitian berbasis potensi Madura               Ka. LPPM 
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Optimalisasi 

penjaminan mutu 

penelitian 

Persentase siklus penjaminan mutu penelitian 

yang terlaksana  

 Bu Umi             Ka. LPPM 

  Indeks kepuasan pelayanan penelitian               Ka. LPPM 

Penyediaan dan 

pemeliharaan 

sarpras 

pendukung 

kegiatan 

penelitian 

Prosentase kebutuhan sarana prasarana 

pendukung penelitian yang terpenuhi  

 Bu Umi             Ka. LPPM; Ka. 

BUK 

Indeks kepuasan pelayanan sarana dan 

prasarana penelitian 

              Ka. LPPM 

Peningkatan 

kualitas 

kompetensi 

peneliti 

Persentase dosen dan tenaga kependidikan 

fungsional yang mendapatkan hibah 

kompetisi penelitian dari luar UTM 

 Bu Umi             Ka. LPPM; Ka. 

BUK; Kabag. 

TU 

Peningkatan 

kuantitas dan 

kualitas 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Produktivitas pengabdian dosen pertahun   Bu Ana             Ka. LPPM; 

Dekan 

Rata-rata dana pengabdian per dosen               Ka. LPPM; 

Dekan 

Persentase pengabdian berbasis potensi 

Madura 

              Ka. LPPM; 

Dekan 

Optimalisasi 

penjaminan mutu 

pengabdian 

Persentase siklus penjaminan mutu 

pengabdian yang terlaksana  

 Bu Ana             Ka. LPPM 
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

kepada 

masyarakat 

  Indeks kepuasan pelayanan pengabdian 

kepada masyarakat 

              Ka. LPPM 

Penyediaan dan 

pemeliharaan 

sarpras 

pendukung 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Prosentase kebutuhan sarana prasarana 

pendukung pengabdian yang terpenuhi  

 Bu Ana             Ka. LPPM 

Indeks kepuasan pelayanan  sarana dan 

prasarana pengabdian 

              Ka. LPPM 

Peningkatan 

kualitas 

kompetensi 

pengabdi 

Persentase dosen dan tenaga kependidikan 

fungsional yang mendapatkan hibah 

kompetisi pengabdian dari luar UTM 

 Bu Ana             Ka. LPPM; 

Dekan 

Peningkatan 

kuantitas dan 

kompetensi tenaga 

administrasi 

Persentase kebutuhan tenaga administrasi 

yang terpenuhi 

              Ka. BUK  

Persentase tenaga admin yang memiliki 

kompetensi sesuai tupoksi 

 Bu Cin             Ka. BUK  

Peningkatan 

kuantitas dan 

kompetensi tenaga 

kependidikan 

fungsional 

Prosentase kebutuhan tendik fungsional 

pendukung non PBM yang terpenuhi 

 Bu Cin             Ka. BUK  

Prosentase tenaga kependidikan pendukung 

non PBM yang bersertifikat kompetensi atau 

profesi 

              Ka. BUK  
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

pendukung Non 

PBM 

Penyediaan dan 

pemeliharaan 

sarpras 

pendukung 

kegiatan 

peningkatan mutu 

tata pamong  

Prosentase kebutuhan sarana prasarana 

pendukung tata pamong yang terpenuhi  

 Andika             Ka. BUK, 

Wadek 2 

Indeks kepuasan pelayanan  sarana dan 

prasarana tata pamong 

              Ka. BUK, 

Wadek 2 

Peningkatan mutu 

pengelolaan 

keuangan 

Tingkat penganggaran, serapan tepat waktu  Andika             Ka. BUK, 

Wadek 2 

Indeks kepuasan terhadap layanan 

pengelolaan keuangan  

              Ka. BUK, 

Wadek 2 

Persentase  serapan anggaran pertahun               Ka. BUK, 

Wadek 2 

Persentase capaian per output anggaran 

pertahun 

              Ka. BUK, 

Wadek 2 

Pengembangan 

sistem informasi 

dalam 

pengelolaan 

Persentase kebutuhan sistem informasi yang 

berhasil disediakan 

              Ka. Unit; Ka 

UPT TIK 
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Program 

Pengembangan 
Indikator Program 

baseline 

(2019) 

Target Tahun 

Sub Unit PIC 
2020 

Capaian 

Sampai 

Oktober 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Tridharma PT dan 

Kerjasama 

Uptime mutu layanan TIK               Ka. UPT TIK 

Persentase sistem informasi yang 

termanfaatkan 

              Ka. Unit; Ka 

UPT TIK 

Optimalisasi 

penjaminan mutu 

pengelolaan 

kerjasama 

nasional dan 

internasional 

Persentase siklus penjaminan mutu 

pengelolaan kerjasama  

 Bu Isna             Ka. BAK 

Peningkatan 

kerjasama bidang 

pendidikan 

Jumlah MoA bidang pendidikan  Bu Isna             Ka. BAK; 

Dekan  

Peningkatan 

kerjasama bidang 

penelitian 

Jumlah MoA bidang penelitian  Bu Isna             Ka. BAK; 

Dekan, Ka. 

LPPM  

Peningkatan 

kerjasama bidang 

pengabdian 

Jumlah MoA bidang pengabdian               Ka BAK; 

Dekan, Ka. 

LPPM  
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BAB IV 

Sasaran dan Strategi 

 

Globalisasi tidak dapat tumbuh dengan cepat tanpa adanya peningkatan efisiensi dan 

mutu di sektor SDM yang selama ini sudah berjalan. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga 

ahli tidak cukup hanya pada eksakta saja, di bidang sosial dan budaya sangat diperlukan. Dalam 

upaya mewujudkan visi dan misi prodi PGSD diperlukan upaya pembenahan faktor internal 

sebagai jawaban tuntutan dan peluang dari faktor eksternal. Upaya pembenahan ini berikutnya 

dirangkum dalam isu-isu strategis yang hendak dilakukan tindakan peningkatan dan perbaikan. 

Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Sasaran 

1.1 Tata Kelola Kelembagaan masih belum optimal 

Isu ini dapat dilihat dari tata kelola kelembagaan yang belum dioptimalkan melalui 

restrukturisasi organisasi tata pamong di prodi. Restrukturisasi ini penting untuk lembaga dalam 

memanajemen tupoksi personalia dosen di prodi, selain melaksanakan Tri Darma Pendidikan. 

1.2 Prestasi Mahasiswa yang masih rendah 

Isu ini dapat dilihat dari belum banyak prestasi mahasiswa prodi PGSD di tingkat 

regional dan internasional. Untuk meningkatkan hal ini perlu pembinaan potensi mahasiswa 

sesuai minat dan bakatnya yang dimiliki. Peningkatan prestasi mahasiswa dapat dilakukan 

melalui promosi dan apresiasi yang mampu memicu mahasiswa untuk lebih berprestasi.  

1.3 Jumlah Peminat yang masih sebagian besar di dominasi masyarakat Madura 

 Jumlah peminat yang mendaftarkan di Prodi PGSD UTM hampir 60% di dominasi 

masyarakat di Madura. Untuk dapat meningkatkan daya panggil mahasiswa dari luar madura  

dapat diupayakan dengan dua cara yaitu: (1) dengan mengenalkan FIP ke dunia luar 

(masyarakat) melalui promosi, magang, kerja sama, dan lain sebagainya; dan (2) melakukan 

pembenahan internal dalam pengelolaan prodi PGSD melalui peningkatan sarana dan prasarana 

pembelajaran dan laboratorium, pengadaan ruang baca dan literatur, dan lain sebagainya. 

1.4 Iklim Akademik yang Belum Kondusif 

Budaya akademik mahasiswa di kampus masih rendah. Salah satu indikatornya adalah 

masih sedikit aktivitas akademik yang dilakukan mahasiswa selama di kampus. Untuk dapat 

meningkatkan iklim akademik diperlukan kerja sama seluruh komponen akademik. Upaya yang 

dapat dilakukan, antara lain: pengadaan ruang baca dan buku literatur pendukung perkuliahan, 
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penugasan dosen secara komprehensif di akhir perkuliahan, sistem manajemen fakultas, 

keamanan lingkungan, ketertiban dan keindahan, dan lain sebagainya. 

4.4 Sumber Daya Manusia 

Dosen Prodi PGSD relatif masih muda, berpendidikan S-2. Kendala yang dialami prodi 

diantaranya fungsional dosen yang masih rendah, rata-rata memiliki jabatan fungsional asisten 

ahli, serta belum ada dosen yang berpendidikan doktor. Pengalaman dan tingkat pendidikan 

yang standar ini dapat mempengaruhi pada proses pembelajaran. Sehingga perlu dorongan 

untuk dosen segera meningkatkan fungsionalnya serta mendorong dosen untuk melakukan studi 

lanjut s3. 

4.5 Sarana Prasarana belum dioptimalkan  

Sarana prasarana ini sangat penting menunjang keberhasilan pembelajaran mahasiswa. 

Keberadaan sarana prasarana di lingkungan UTM sudah memadai, namun perlu ditingkatkan 

pengoptimalan penggunaannya, sehingga berdampak positif bagi kegiatan belajar mengajar di 

prodi. Pemeliharaan sarana dan prasarana terus dilakukan dengan mengakomodasi dan 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Beberapa pe 

 

b. Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang akan 

dilaksanakan pada periode 2018-2022. Sebagai upaya untuk membangun kesiapan Prodi PGSD 

Universitas Trunojoyo Madura dalam memasuki persaingan perguruan tinggi ditingkat regional, 

nasional, dan internasional. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka ada beberapa 

kebijakan strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya: 

1. Kebijakan Umum  

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan pada kompoenen di Prodi PGSD  

ternyata point of weakness seimbang dengan point of strenght sehingga kebijakan umum di 

Prodi PGSD melalui konsolidasi internal, meskipun tidak mengesampingkan faktor eksternal.  

Beberapa kebijakan di prodi PGSD diturunkan dari kebijakan fakultas. Kebijakan tersebut 

antara lain meliputi bidang tata kelola kelembagaan, SDM, pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan mahasiswa 

2.  Kebijakan Strategis 

Di samping kebijakan umum yang telah disampaikan di atas, kebijakan-kebijakan 

strategis juga diperlukan.  Kebijakan strategis yang dimaksud secara garis besar dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 
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1) Memperkuat  tata kelola  dan  sistem  penjaminan mutu prodi secara komprehensif 

c. Penyusunan Organisasi Tata Kerja di lingkungan prodi PGSD UTM 

d. Restrukturisasi Organisasi sesuai dengan kebutuhan prodi 

e. Penetapan Personalia sesuai Organisasi Tata Kerja di prodi PGSD UTM 

f. Peningkatan sistem jaminan mutu prodi secara berkala melalui monitoring mutu 

pembelajaran secara berkala oleh jaminan mutu prodi 

 

2) Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik (Dosen) 

a. Peningkatan Kompetensi melalui keikutsertaan forum ilmiah dan asosiasi 

b. Mendorong dosen untuk Studi Lanjut 

c. Mendorong dosen untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dalam publikasi luaran 

penelitian dan pengabdian 

d. Memotivasi dosen untuk publikasi ilmiah secara berkala 

e. Memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian secara berkala 

f. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Interaksi Antar Civitas Akademika (di kelas, 

perpustakaan, laboratorium dan lain-lain) 

g. Meningkatan insentif publikasi dosen 

 

h. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Penunjang dan sarana prasarana 

a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana di Lingkungan Prodi PGSD UTM 

b. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana di Lingkungan Prodi PGSD UTM 

 

i. Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran 

a. Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas 

b. Pemutakhiran Buku Pedoman Akademik 

c. Peningkatan Sistem Akademik di Lingkungan Prodi 

d. Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut secara berkala di tiap semester 

 

j. Meningkatkan Kualitas Kemahasiswaan  

a. Peningkatan Daya Panggil Calon mahasiswa  

b. Peningkatan Prestasi Mahasiswa di tingkat regional dan internasional 

c. Memotivasi Mahasiswa untuk Aktif dalam Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan 
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d. Meningkatkan Kualitas Kegiatan Penalaran, Minat dan Bakat serta Kesejahteraan 

Mahasiswa 

e. Meningkatkan Jumlah PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang dilakukan oleh 

Mahasiswa 

f. Membuat Jaringan Kerjasama dengan stakeholder untuk Penyerapan Lulusan dan 

meningkatkan peran alumni guna membangun Prodi Lebih Baik 

k. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Program Studi 

a. Membeli dua buah router di ruang 105 dan 106 sebagai penguat dan perluas jaringan 

internet di program studi 

b. Menambah satu buah PC di ruang 106 

c. Memperbaiki AC pada masing-masing ruangan yang terjadi kerusakan 
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BAB V  

Monitoring dan Evaluasi 

 

A. Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi 

kesesuaian pencapaian antara rencana yang telah ditetapkan di dalam Renstra Prodi PGSD 

Universitas Trunojoyo Madura dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang 

dilaksanakan melalui program dan kegiatan di setiap unit kerja. Kegiatan pemantauan ditujukan 

untuk mengarahkan para pemimpin dalam membentuk, menyelaraskan dan mensinkronkan 

eksistensi organisasi dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan di dalam 

RENSTRA. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, dan hasil yang akan 

dicapai dalam RENSTRA menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang dan 

lembaga di dalam organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan 

rencana kegiatan untuk  menilai  keberhasilan  pelaksanaan  dari  suatu  program/kegiatan 

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang dicantumkan dan ditetapkan di dalam 

RENSTRA. 

 

B. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Kejelasan tujuan dan hasil 

2. Objektivitas 

3. Dilakukan oleh yang memiliki kompetensi 

4. Transparan 

5. Partisipatif 

6. Akuntabel 

7. Komprehensif 

8. Terjadwal dan terukur 

9. Berkala dan berkelanjutan 

10. Berbasis indikator 
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C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Implementasi   pemantauan   dan   evaluasi   dilakukan   secara   berkala   dan 

berkelanjutan dilakukan selam satu semester, dan dilakukan di akhir tahun. Pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi secara internal dilakukan oleh tim penjaminan mutu prodi, sedangkan 

secara eksternal dilakukan oleh Tim jaminan mutu universitas melalui kegiatan Audit Mutu 

Internal. Pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal disusun oleh Tim Audit mutu internal 

Universitas. 

 

Ditetapkan     : di Bangkalan 

Pada Tanggal : 20 Januari 2020 

Ketua Program Studi, 
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