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KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat, kasih, sayang, dan hidayahNya, 

kegiatan penyusunan Rencana Strategis Program Studi Magister Teknik Elektro (Prodi S2-TE) 

Politeknik Negeri Malang Tahun 2016-2019 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Prodi 

S2-TE 2016-2019 dibuat dengan tujuan 1) untuk menentukan arah pembangunan pendidikan di Prodi 

S2-TE yang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan 

kebijakan, program dan kegiatan; 2) Mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan standar mutu 

kepada stakeholders yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan 3) Menjadi acuan 

penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan/jangka pendek. 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, tujuan, dan visi Prodi S2-TE diupayakan secara optimal. 

Pencapaian aspek strategis ditentukan oleh faktor utama dari seluruh sumber daya yang ada meliputi 

komitmen, kebersamaan dan sinergi dari semua sivitas akademika. 

Saya sampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh anggota tim penyusun serta partisipasi dari 

seluruh Sivitas Akademika dan Segenap Tenaga Kependidikan Prodi S2-TE dalam kegiatan 

penyusunan Rencana Strategis Prodi S2-TE 2016-2019. Kekurangan yang masih ada dalam dokumen 

ini hendaknya menjadi acuan bagi perbaikan terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Prodi S2-TE. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan manfaat yang besar atas perbuatan baik 

yang kita lakukan dalam pembangunan pendidikan di Prodi S2-TE. Amin. 

 

 

Malang, 25 Juli 2016 

 

Tim Penyusun 
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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Akuntabilitas proses pendidikan di lingkungan Politeknik negeri malang, program 

studi magister Teknik Elektro (Prodi S2-TE) mempunyai kewajiban dalam menyusun 

rencana strategis yang menjadi acuan pedoman pelaksanaan dan pengembangan program 

studi ke depan. Rencana Strategis 2016-2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2015-

2019 Politeknik Negeri Malang dengan tema Pengembangan Daya Saing Regional. 

Prodi S2-TE Politeknik Negeri Malang mempunyai peranan dalam mengembangkan 

mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

lapangan kerja. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengembangan dan peningkatan 

kualitas aspek-aspek pendidikan harus direncanakan dan dilakukan dengan baik. Rencana 

strategis merupakan sarana yang umum digunakan untuk menjelaskan strategi 

pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggarakan pendidikan di Prodi S2-TE 

Politeknik Negeri Malang. Penyusunan Rencana Strategis Prodi S2-TE dimaksudkan 

sebagai 1) perihal utama penentuan arah pembangunan pendidikan di Prodi S2-TE yang 

berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan 

kebijakan, program dan kegiatan; 2) Perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan 

mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka 

menengah; dan 3) Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan/jangka 

pendek. 

Landasan penyusunan Rencana strategis Prodi S2-TE adalah: 

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) mengenai Kriteria Minimal Sistem Pendidikan di Seluruh 

Wilayah Hukum Negera Kesatuan Republik Indonesia 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

4. Renstra 2015-2019 Politeknik Negeri Malang 

5. Renstra 2015-2019 Jurusan Teknik Elektro 
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1.2 Visi Program Studi Magister Teknik Elektro 

Menjadi program studi S2 Teknik Elektro yang Unggul dalam Persaingan Global  

 

1.3 Misi Program Studi Magister Teknik Elektro 

1. Menyelenggarakan pendidikan S2 yang berkualitas berdasarkan pada sistem 

pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan Teknik Elektro Terapan, 

sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam persaingan 

global. 

2. Mengembangkan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang Teknik 

Elektro. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi Teknik Elektro serta 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Menginisiasi pelaksanaan kerjasama POLINEMA dengan berbagai pihak baik 

dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi inovasi dan akselerasi 

pengembangan Program Studi. 

5. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang efektif dan efisien dengan 

didukung penerapan sistem informasi. 

 

1.4 Tujuan Program Studi Magister Teknik Elektro 

1. Menghasilkan lulusan Prodi S2 – TE yang berkualitas, mampu menyelesaikan 

permasalahan melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta mampu mengelola 

riset dan pengembangan keilmuan yang bermanfaat di tingkat nasional maupun 

internasional. 

2. Menghasilkan kontribusi penelitian yang berkualitas dan produk inovasi untuk 

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Teknik Elektro. 

3. Menghasilkan kontribusi pengabdian masyarakat yang berdaya guna dalam 

pembangunan dan peningkatan ekonomi wilayah dan nasional. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan stakeholder untuk 

menghasilkan inovasi di bidang teknologi yang bermanfaat dalam penyelesaian 

permasalahan stakeholder. 

5. Melaksanakan tata kelola pelaksanaan tridharma dan tertib dalam administrasi untuk 

mencapai standar mutu yang telah ditetapkan bersama 

. 
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1.5 Sasaran Strategis 

Sasaran strategis yang akan dicapai pada 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut: 

Sasaran Strategi dalam 4 tahun kedepan 

Peningkatan kualitas 

penyeleggaran program 

studi TE baik dilihat dari 

standar pendidikan nasional 

maupun internasional. 

1. Merumuskan, mengevaluasi dan memperbaiki sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

2. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan evaluasi proses pendidikan dan pembelajaran. 

3. Meningkatkan dan melaksanakan sistem tata kelola program studi/institusi dan sistem penjaminan mutu 

internal secara optimal. 

4. Meningkatkan pendayagunaan teknologi sistem informasi dalam penerapan sistem tata kelola dan 

penjaminan mutu yang baik dan terpadu. 

5. Meningkatkan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional. 

6. Merumuskan, menyiapkan strategi untuk memperoleh akreditasi Internasional. 

Peningkatan kualitas sumber 

daya (sarana, prasarana dan 

sumber daya manusia) 

program studi TE. 

1. Meningkatkan mutu, sarana dan prasarana (laboratorium riset, ruang kelas, ruang dosen, bahan pustaka, 

jurnal, internet, dan sarana prasarana lainnya). 

2. Meningkatkan kualifikasi dan ketrampilan sumber daya dosen, laboran, teknisi dan administrasi. 

3. Meningkatkan perolehan hibah yang berkaitan dengan pengembangan mutu, sarana, prasarana program 

studi TE dan institusi. 

Peningkatan pendayagunaan 

sumberdaya program studi 

TE. 

1. Meningkatkan mutu layanan, manajemen dan aksesbilitas sarana dan prasarana program studi TE dan 

institusi. 

2. Menyelenggarakan tempat uji kompetensi bidang keahlian Teknik Elektro. 

3. Menyelenggarakan dan meningkatkan jumlah pelatihan dan workshop bidang Teknik Elektro. 

Peningkatan relevansi dan 

produktifitas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi pada 

program studi TE dengan 

pemangku jabatan. 

1. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu dan relevansi kurikulum menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat terkini. 

2. Meningkatan kualifikasi kompetensi dan daya serap lulusan. 

3. Meningkatkan perolehan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil karya ilmiah (buku, artikel seminar, jurnal, buku) baik dalam 

skala nasional maupun internasional. 

5. Meningkatkan kerjasama Tri Dharma dengan institusi pendidikan lain, industri dan masyarakat. 
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BAB II  ANALISIS SWOT 
 

 
2.1. ANALISIS ANTAR KOMPONEN 

Analisis antar komponen dilakukan dengan mengacu pada deskripsi SWOT – 

kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (threats) 

dari tiap komponen evaluasi diri. Metode-metode berdasarkan SWOT adalah sebagai 

berikut: 

 Mengetahui titik kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada semua standar/ 

komponen 

 Mengetahui titik yang dapat menjadi peluang atau ancaman yang akan dihadapi 

program studi dari luar organisasi. 

 Mencari solusi untuk memecahkan masalah pada kelemahan dan ancaman. 

 Membuat prioritas solusi dalam pemecahan masalah pada kelemahan dan 

ancaman 

 Solusi-solusi yang didapatkan dari analisis SWOT digunakan untk 

menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada kelemahan dan ancaman 

 

Dari deskripsi SWOT, dapat diidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman dari tiap komponen evaluasi diri serta strategi pemecahan masalah dan 

pengembangan Prodi S2-TE sebagai berikut: 
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Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian 

                              

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Visi, misi, tujuan dan sasaran prodi S2-TE sejalan dan selaras 

dengan visi, misi Politeknik Negeri Malang, serta realistik 

sehingga mudah dipahami 

 Proses perumusan dan pembuatan visi, misi, tujuan dan sasaran 

prodi S2-TE melibatkan pihak internal dan eksternal yang 

memiliki kompetensi dalam bidang SDM, teknologi dan 

manajemen pendidikan 

 Program studi S2-TE berkomitmen kuat dalam pelaksanaan visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang komprehensif disetiap kegiatan 

 Proses sosialisasi VSMT belum optimal  

 Sasaran dan strategi program studi S2-TE belum 

memiliki perencanaan jangka menengah dan 

jangka panjang 

 Sasaran masih normative belum memuat indikator 

keberhasilan yang jelas 

Peluang(O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Semakin terbukanya sistem informasi secara global 

sebagai dukungan mewujudkan visi, misi dan 

tujuan program studi 

 Bagian dari Politeknik Negeri malang yang 

memiliki jaringan yang kuat sehingga peluang 

kerjasama semakin luas 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Memanfaatkan media lain (medsos dan website) 

dalam mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan 

sasaran kepada semua pihak 

 Memberikan alternatif cara diseminasi VSMT program 

studi S2-TE 

Ancaman(T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

 Semakin banyak dan berkembangnya program studi 

sejenis yang berusaha meningkatkan kualitas dan 

promosi 

 Kebijakan pemerintah untuk membuka kesempatan 

perguruan tinggi luar negeri dalam penyelenggaraan 

proses pendidikan di Indonesia 

 Menjaga kolaborasi dengan lembaga/institusi baik 

dalam maupun luar negeri 

 Berusaha secara kontinyu meningkatkan afiliasi dengan 

para stakeholder untuk meningkatkan kompetensi 

program studi S2-TE 

  

Internal 

Eksternal 
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Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Tata pamong dan pengendalian mutu di Prodi S2 – TE 

dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab dan adil 

 Kepemimpinan dijalankan secara demokratis sesuai dengan 

fungsi dan aturan yang telah ditetapkan. 

 Struktur organisasi yang diterapkan mendukung kinerja 

kepemimpinan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien 

 Seluruh civitas academica program studi berperan aktif dalam 

pengembangan Prodi S2 – TE  

 Adanya komunikasi yang baik antar elemen dalam program 

studi baik melalui sistem informasi maupun secara personal 

dan komunal sehingga kerjasama dan koordinasi dapat 

dilakukan secara maksimal 

 Hasil monitoring dan evaluasi yang didokumentasikan dengan 

baik memberikan dampak positif bagi pengembangan 

program studi 

 Pengendalian mutu dilaksanakan baik secara internal maupun 

eksternal secara rutin dan berkala sesuai dengan SOP dan 

kebijakan institusi yang berlaku. 

 Adanya upaya yang dilakukan program studi maupun 

institusi sebagai unit pengelola untuk mengembangkan mutu 

program studi. 

 Memiliki mitra kerjasama baik dari institusi pendidikan, 

lembaga masyarakat, maupun instansi pemerintah di dalam 

dan luar negeri yang difasilitasi oleh unit pengelola program 

studi. 

 Belum optimalnya promosi mengenai Prodi S2 – 

TE 

 Kerjasama dengan pihak luar terkait 

peningkatan mutu program studi lulusan belum 

optimal 

 
Internal 

Eksternal 
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Peluang(O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Politeknik Negeri Malang sebagai unit pengelola 

program studi telah berstatus PTN BLU sehingga 

diharapkan pengelolaan P. S. menjadi lebih baik seiring 

dengan meningkatnya akuntabilitas dan kesejahteraan 

pegawai 

 Banyaknya peluang kerjasama dan kemitraan dengan 

instansi di luar Polinema dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 

 Pengembangan sistem informasi yang telah ada baik 

sebagai media komunikasi, koordinasi, maupun 

pembelajaran menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien 

 Bekerja sama dengan KJM dalam penerapan ISO 

9001:2008 sebagai sistem baku mutu program studi, 

 Penerapan pembelajaran berbasis riset sehingga dapat 

meningkatkan publikasi ilmiah berupa jurnal, 

conference, maupun hak cipta dan paten. 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Meningkatkan nilai akreditasi program studi 

 Mempersiapkan seluruh elemen Prodi S2 - TE untuk 

mendukung unit pengelola program studi yaitu Politeknik 

Negeri Malang menjadi institusi yang mandiri 

 Menaikkan tingkat partisipasi civitas academica dalam 

pengembangan program studi, baik mulai dari 

perencanaan kerja, kebijakan yang dibuat, maupun 

pengembangan program lain berbasis teknologi informasi 

sesuai dengan standar ISO 9001:2008 

 Menerapkan SOP sesuai dengan standar ISO 

9001:2008 sebagai pedoman pelaksanaan 

program studi 

 Optimalisasi SDM program studi untuk 

meningkatkan kinerja Prodi S2 - TE 

 Membuka akses informasi dan kerja sama 

untuk mendapatkan informasi yang penting 

untuk program studi 

Ancaman(T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

 Adanya P. S. sejenis yang sudah lebih lama berdiri  

 Mulai diterapkannya MEA sehingga dibutuhkan 

kompetensi yang dapat membuat lulusan P.S. S2-TE 

lebih unggul dibandingkan yang lainnya  

 Peningkatan kerjasama untuk mengembangkan 

kompetensi lulusan dan penerapan tri dharma perguruan 

tinggi 

 Peningkatan metode manajemen dan promosi program 

studi 

 Bekerjasama dengan KJM dan lembaga 

surveillance untuk mengendalikan mutu 

program studi 

 Meningkatkan komunikasi dengan stakeholders 

dan calon pengguna lulusan 

 Optimalisasi ikatan alumni unit pengelola 

program studi 
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Mahasiswa dan Lulusan 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Memiliki sistem seleksi calon mahasiswa yang baik 

 Memiliki jalur kerjasama bagi calon mahasiswa 

 Lama studi mahasiswa tepat 2 tahun 

 Meningkatnya peluang memperoleh bantuan beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi. 

 Nilai IPK rata-rata mahasiswa di atas dengan standar kebutuhan dunia 

kerja 

 Potensi minat calon mahasiswa semakin meningkat dengan area yang 

meluas. 

  Pencapaian prestasi mahasiswa belum optimal 

 Organisasi intra kampus untuk mahasiswa S-2 kurang 

optimal 

Peluang (O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Keminatan calon mahasiswa semakin tinggi baik dari 

jenjang S-1 maupun D-4 

 Terbukanya kerja sama dengan lembaga lain 

 Masih banyak sumber dana beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi dan kurang mampu 

 Tingginya kebutuhan dunia kerja di bidang Teknik 

Elektro 

 Tersediaanya tawaran dana untuk penciptaan karya 

inovatif dan kewirausahaan mahasiswa 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Memperluas promosi Prodi S2-TE 

 Meningkatkan jumlah penerima mahasiswa melalui kelas 

kerjasama 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana, 

dan metode pembelajaran 

 Melibatkan DPA dan dosen pembimbing tesis untuk 

membimbing penciptaan karya inovatif mahasiswa  

 Meningkatkan daya tampung dan kuantitas 

pengajar supaya sesuai dengan peningkatan minat 

calon mahasiswa 

 Pemberian tugas yang mendukung topik tesis dan 

menghasilkan karya inovatif 

 Mengevaluasi kompetensi secara berkelanjutan 

untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik 

Ancaman (T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

Internal 

Eksternal 
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 Sudah dimulainya MEA hingga persaingan lulusan 

semakin ketat. 

 Adanya lulusan perguruan tinggi lain yang sudah siap 

untuk bersaing 

 

 Menerapkan proses perkuliahan sesuai dengan ISO 9001:2015 

 Melakukan monitoring dan evaluasi mutu baik internal 

maupun eksternal 

 Memperluas promosi tentang keunggulan Prodi S2 - TEbaik 

dari segi SDM maupun sarana prasarana 

 Meningkatkan sumber pemberian beasiswa bagi mahasiswa 

 Meningkatkan soft skill maha-siswa dengan 

mengintegrasikan peningkatan soft skill di dalam 

kelas 

 Meningkatkan kerjasama dengan industri, lembaga 

pemerintah, maupun institusi pendidikan dalam 

peningkatan riset dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 Pemberian tugas yang inovatif, produktif, dan 

komersial. 
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Sumber Daya Manusia 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Kualifikasi dosen sesuai dengan bidang studi dan berpendidikan S-

3 

 Pengalaman dosen dalam tri dharma perguruan tinggi baik 

 Pola rekrutmen, penempatan, tata kelola, jenjang karir, danretensi 

SDM baik. 

 Memiliki tenaga  administrasi berkualifikasi minimal D3, memiliki 

ketrampilan Administrasi perkantoran dengan kinerja yang baik 

 Memiliki tenaga teknisi kompeten sesuai bidang ilmu 

 Karya akademik dosen tinggi 

 Pendanaan untuk pengembangan potensi SDM memadai 

 Rasio dosen dan mahasiswa memadai 

 Sertifikasi profesional industri masih kurang 

 Belum adanya dosen guru besar 

 

Peluang (O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Meningkatnya kesempatan pengembangan kompetensi 

melalui pelatihan di dalam dan luar negeri 

 Meningkatnya kesempatan memperoleh dana hibah 

untuk pengembangan riset dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 Terbuka kesempatan kerja sama dengan pihak eksternal 

institusi di dalam dan luar negeri 

 Kesempatan untuk penambahan tenaga dosen 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Meningkatkan kerjasama dengan industri dan lembaga lain 

untuk emngembangkan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan 

 Meningkatkan jumlah keikutsertaan dosen dalam pelatihan 

dalam dan luar negeri, retooling, dan magang industri. 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas karya akademik dosen 

 Merekrut dosen baru sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan 

program studi 

 Meningkatkan pengajuan hibah penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

 Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal 

institusi 

 Menyamaratakan beban kerja dosen. 

 

Ancaman (T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

 Adanya program studi sejenis yang sudah memiliki guru 

besar 

 Mendukung, memfasilitasi, dan memotivasi dosen untuk 

menjadi Guru Besar 

 Mengurangi kegiatan administratif dosen sehingga 

dapat fokus pada kegiatan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

Internal 

Eksternal 
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 Keterbatasan kesempatan dan waktu dosen untuk 

magang di industri 

 Adanya proyek dari luar institusi yang ditawarkan ke 

dosen 

 Meningkatkan produktivitas karya akademik dosen yang 

mengarah pada bidang komersial 

 Menjalin kerjasama dengan pihak industri yang 

selaras dengan bidang ilmu dan keminatan dosen. 
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Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Kurikulum disusun dengan melibatkan civitas akademika program 

studi melalui program studi banding ke institusi dengan program studi 

serupa, memperhatikan visi misi, dan sesuai dengan standar KKNI dan 

SN Dikti 

 Pelaksanaan pembelajaran berbasis riset 

 Semua mata kuliah dilengkapi dengan capaian pembelajaran, pokok 

bahasan yang tertuang pada SAP, GBPP, RPS, dan kontrak kuliah. 

 Suasana akademik yang kondusif didukung oleh partisipasi aktif dari 

seluruh civitas akademika 

 Sarana prasarana lengkap dan memadai dari sisi kualitas dan kuantitas, 

serta merupakan alat milik program studi sendiri maupun institusi. 

 Proses pembimbingan tesis dilakukan oleh dosen dengan bidang 

keahlian dan kompetensi yang sesuai 

 Belum ada evaluasi kurikulum karena merupakan 

program studi baru 

 Belum memiliki lulusan sehingga belum ada 

feedback dari pengguna lulusan 

Peluang (O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Pengembangan kurikulum masih terbuka lebar 

dengan adanya kerja sama institusi dengan 

industry dan institusi pendidikan lainnya 

 Adanya peluang mendapatkan dana hibah 

untuk pengembangan Program Studi dalam 

bidang riset. 

 Pengelolaan keuangan institusi yang sudah 

berbentuk PTNBH memungkinkan 

fleksibilitas pengaturan alokasi dana untuk 

peningkatan suasana akademik 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Peningkatan kompetensi dan keahlian dosen melalui program 

pelatihan, internship, retooling, dan sebagainya 

 Proses pembimbingan tesis dan riset intensif sesuai dengan bidah 

keahlian dan keminatan untuk meningkatkan produk hasil 

penelitian 

 Peningkatan kerjasama dengan dunia industri dan 

institusi pendidikan untuk rencana pemberdayaan 

calon lulusan. 

 Melaksanakan kunjungan industry dan studi 

banding secara periodik 

Internal 

Eksternal 
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 Pembentukan grup riset memungkinkan 

bertambahnya produk-produk unggulan 

hasil penelitian 

 Promosi Prodi S2 - TE melalui koneksi institusi 

Politeknik Negeri Malang 

Ancaman (T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

 Tuntutan para pemangku kepentingan terhadap 

relevansi kurikulum pendidikan selalu 

berkembang secara dinamis 

 Pesatnya perkembangan teknologi di bidang 

teknik elektro 

 Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk pengembangan 

riset 

 Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi 

kurikulum 

 Evaluasi kurikulum periodik berdasarkan hasil 

studi banding dan kunjungan industri mengacu 

pada KKNI dan SN Dikti 

 Peningkatan peran para pemangku kepentingan 

dalam evaluasi kurikulum 

 Peningkatan kapasitas dan akses informasi dari 

industri ke Program Studi 

 Optimalisasi sarana prasarana sesuai dengan 

perkembangan teknologi 
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Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Pengelolaan dana prodi S2 - TE telah berjalan secara efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel 

 Sarana dan prasarana prodi S2 - TE telah memadai untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

 Tersedianya jaringan internet wireless yang memudahkan 

segenap sivitas akademik untuk mengakses informasi 

 Jumlah SDM untuk mengelola sistem informasi masih 

belum mencukupi 

 Manajemen tata ruang prodi yang belum optimal 

 Dana operasional terkait tridharma perguruan tinggi 

yang masih terbatas 

Peluang(O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Tersedianya program hibah kompetisi dan 

beasiswa yang dapat digunakan untuk 

menambah dana pengembangan prodi S2 - TE 

 Teknologi sistem informasi yang terus 

berkembang memungkinkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

 Dukungan penuh Politeknik Negeri Malang 

dalam pengembangan sarana prasarana dan 

sistem informasi untuk prodi S2 - TE 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Memanfaatkan kekuatan prodi S2 - TE dalam 

mendapatkan dana di luar dana untuk mendapatkan 

hibah kompetisi atau beasiswa 

 Menggunakan pengelolaan SI di prodi S2 - TE yang 

terus berkembang untuk mengikuti perkembangan 

teknologi 

 Berusaha menambah SDM untuk mengelola SI 

sehingga dapat memanfaatkan peluang perkembangan 

teknologi 

 

Ancaman(T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

Internal 

Eksternal 
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 Akses informasi secara online memungkinkan 

adanya pembajakan terhadap sistem informasi 

tersebut 

 Perkembangan IPTEK yang semakin cepat, 

menuntut pembaharuan alat laboratorium 

secara dinamis sehingga memenuhi standar 

 Menggunakan kemampuan SI prodi S2 - TE untuk 

penguatan keamanan online untuk menghindari 

pembajakan sistem informasi 

 Meningkatkan strategi pengelolaan dana melalui 

perencanaan program berkelanjutan  
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Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 Dosen memiliki kemampuan yang tinggi di bidang keahliannya dalam 

melakukan penelitian 

 Semakin tinggi tingkat publikasi ilmiah dosen di jurnal, seminar, dan hak 

cipta serta paten. 

 Semakin tinggi jumlah penelitian dan PkM dosen melalui dana hibah 

baik DIPA internal maupun dana ristekdikti 

 Tingginya tingkat partisipasi mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen 

 Meningkatnya kerjasama P.S. S2 - TE dengan instansi lain 

 Sebagian besar sumber dana penelitian dan PkM 

masih berasal dari DIPA internal 

 Pendataan/dokumentasi kegiatan dosen secara 

individu dalam penelitian dan PkM masih belum 

dilakukan secara terpusat 

 Belum ada lulusan, sehingga belum dapat 

memastikan tingkat dan waktu penyelesaian tesis 

secara nyata. 

Peluang (O) Strategi, Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan 

 Tingginya peluang penelitian dan PkM melalui 

dana hibah 

 Munculnya kesempatan joint research dengan 

industri 

 Tersedia bantuan biaya publikasi di jurnal dan 

seminar 

 S/O, memilih peluang W/O, memanfaatkan peluang 

 Meningkatkan kualifikasi dosen dan mahasiswa melalui pelatihan 

sertifikasi keahlian 

 Meningkatkan frekuensi keikutsertaan dosen dan mahasiswa sebagai 

pembicara / pemakalah dalam kegiatan di luar institusi 

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM supaya 

dapat bersaing di skema hibah kompetisi 

 Membangun kerjasama dengan industri dan lembaga lainnya dalam 

penelitian dan PkM 

 Pembimbingan bagi dosen untuk meningkatkan 

kualitas penelitian dan PkM supaya dapat bersaing 

di eksternal institusi 

 Peningkatan layanan bantuan penelitian/PkM 

secara terpusat 

Ancaman (T) S/T, mengarahkan kekuatan W/T, mengendalikan ancaman 

Internal 

Eksternal 
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 Ketatnya persyaratan kerjasama dengan industri 

 Tingginya persaingan untuk mendapatkan dana 

hibah penelitian dan PkM 

 Mendukung dan memfasilitasi dosen maupun mahasiswa untuk 

menerbitkan publikasi ilmiah 

 Meningkatkan kualitas civitas academica P.S. S2 - TE termasuk 

kualitas jaminan mutu dan standar kerja, menyesuaikan dengan 

tuntutan industri 

 Meningkatkan peluang kerjasama dengan industri dan lembaga lain 

 Menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama dengan 

lembaga lain dan industri 

 Meningkatkan kesempatan hubungan kerjasama 

penelitian dengan industri dalam bentuk dana 

penelitian maupun perlatan penunjang penelitian 

 Melakukan pembinaan secara menyeluruh dan 

terus-menerus pada dosen yang berpotensi dalam 

kegiatan penelitian dan PkM 
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2.2. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN 

Berikut adalah rangkuman kelemahan dan ancaman yang ada di program studi 

Magister Teknik Elektro (S2-TE). 

Komponen Evaluasi Diri Kelemahan Ancaman 

Komponen A. 

Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran, serta Strategi 

Pencapaian 

1. Proses sosialisasi VSMT 

dirasa masih kurang 

optimal sehingga hasil 

masih belum optimal 

2. Penelitian dan kerjasama 

di tingkat internasional 

masih perlu ditingkatkan 

3. Jumlah kegiatan ilmiah 

(seminar atau kuliah 

tamu) masih perlu 

ditingkatkan baik di 

tingkat nasional maupun 

internasional 

1. Semakin banyak dan 

berkembangnya program 

studi sejenis yang 

berusaha meningkatkan 

kualitas dan promosi 

2. Kebijakan pemerintah 

untuk membuka 

kesempatan perguruan 

tinggi luar negeri dalam 

penyelenggaraan proses 

pendidikan di Indonesia 

3. Semakin mahalnya biaya 

pendidikan 

Komponen B. 

Tatapamong, 

Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan dan Penjaminan 

Mutu 

1. Belum memiliki lulusan. 

2. Belum optimalnya 

promosi mengenai P. S. 

MTTE 

1. Adanya P. S. sejenis yang 

sudah lebih lama berdiri 

dan menghasilkan lulusan 

2. Mulai diterapkannya 

MEA sehingga 

dibutuhkan kompetensi 

yang dapat membuat 

lulusan P.S. MTTE lebih 

unggul dibandingkan yang 

lainnya 

Komponen C. 

Mahasiswa dan Lulusan 

1. Kurangnya pencapaian 

prestasi mahasiswa. 

2. Terbatasnya organisasi 

intra kampus untuk 

mahasiswa S-2 

3. Terbatasnya daya 

tampung dan sumber 

daya manusia. 

4. Belum memiliki lulusan 

1. Adanya program studi 

sejenis yang sudah berdiri 

lebih dahulu dan memiliki 

lulusan 

2. Sudah dimulainya MEA 

hingga persaingan semakin 

ketat. 

3. Semakin mahalnya biaya 

pendidikan tinggi 

Komponen D.  

Sumber Daya Manusia 

1. Sertifikasi profesional 

industri masih kurang 

2. Beban sks dosen cukup 

tinggi 

3. Belum adanya dosen 

guru besar 

1. Adanya program studi 

sejenis yang sudah 

memiliki guru besar 

2. Keterbatasan kesempatan 

dan waktu dosen untuk 

magang di industri 

3. Adanya proyek dari luar 

institusi yang ditawarkan 

ke dosen 

Komponen E. 

Kurikulum, Pembelajaran, 

dan Suasana Akademik 

1. Belum ada evaluasi 

kurikulum karena 

merupakan program 

studi baru 

1. Tuntutan para pemangku 

kepentingan terhadap 

relevansi kurikulum 

pendidikan selalu 
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2. Belum memiliki lulusan 

sehingga belum ada 

feedback dari pengguna 

lulusan 

berkembang secara 

dinamis 

2. Pesatnya perkembangan 

teknologi di bidang teknik 

elektro 

Komponen F. 

Pembiayaan, Sarana dan 

Prasarana, dan Sistem 

Informasi 

  

Komponen G. 

Penelitian, 

Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat dan 

Kerjasama 

  

 

Berikut ini rangkuman kekuatan dan peluang di program studi Magister Teknik Elektro (S2-

TE). 

Komponen Evaluasi 

Diri 

Kekuatan Peluang 

Komponen A. 

Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran, serta Strategi 

Pencapaian 

1. Visi, misi, tujuan dan 

sasaran prodi S2 MTTE 

sejalan dan selaras dengan 

visi, misi Politeknik Negeri 

Malang, serta realistik 

sehingga mudah dipahami 

2. Proses perumusan dan 

pembuatan visi, misi, tujuan 

dan sasaran prodi S2 MTTE 

melibatkan pihak internal 

dan eksternal yang 

memiliki kompetensi dalam 

bidang SDM, teknologi dan 

manajemen pendidikan 

3. Program studi S2 MTTE 

berkomitmen kuat dalam 

pelaksanaan visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang 

komprehensif disetiap 

kegiatan 

1. Semakin banyaknya 

perluang untuk dana 

penelitian dan pengabdian 

yang bersumber dari 

pemerintah 

2. Semakin terbukanya 

sistem informasi secara 

global sebagai dukungan 

mewujudkan visi, misi 

dan tujuan program studi 

3. Kebutuhan dunia usaha 

dan industri terhadap hasil 

penelitan yang bernilai 

komersial 

4. Kebutuhan masyakat akan 

hasil penelitian berupa 

teknologi tepat guna 

Komponen B. 

Tatapamong, 

Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan dan 

Penjaminan Mutu 

1. Tata pamong dan 

pengendalian mutu di P. 

S MTTE dilaksanakan 

secara kredibel, 

transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab dan 

adil 

1. Politeknik Negeri Malang 

sebagai unit pengelola 

program studi telah 

berstatus PTNBH 

sehingga diharapkan 

pengelolaan P. S. menjadi 

lebih baik seiring dengan 
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2. Kepemimpinan 

dijalankan secara 

demokratis sesuai dengan 

fungsi dan aturan yang 

telah ditetapkan. 

3. Struktur organisasi yang 

diterapkan mendukung 

kinerja kepemimpinan 

sehingga dapat 

dilaksanakan secara 

efektif dan efisien 

4. Seluruh civitas 

academica program studi 

berperan aktif dalam 

pengembangan P. S. 

MTTE 

5. Adanya komunikasi yang 

baik antar elemen dalam 

program studi baik 

melalui sistem informasi 

maupun secara personal 

dan komunal sehingga 

kerjasama dan koordinasi 

dapat dilakukan secara 

maksimal 

6. Hasil monitoring dan 

evaluasi yang 

didokumentasikan 

dengan baik memberikan 

dampak positif bagi 

pengembangan program 

studi 

7. Pengendalian mutu 

dilaksanakan baik secara 

internal maupun 

eksternal secara rutin dan 

berkala sesuai dengan 

SOP dan kebijakan 

institusi yang berlaku. 
8. Adanya upaya yang 

dilakukan program studi 

maupun institusi sebagai 

unit pengelola untuk 

mengembangkan mutu 

program studi. 

9. Memiliki mitra kerjasama 

baik dari institusi 

pendidikan, lembaga 

masyarakat, maupun 

instansi pemerintah di 

meningkatnya 

akuntabilitas dan 

kesejahteraan pegawai 

2. Banyaknya peluang 

kerjasama dan kemitraan 

dengan instansi di luar 

Polinema dalam 

pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

3. Pengembangan sistem 

informasi yang telah ada 

baik sebagai media 

komunikasi, koordinasi, 

maupun pembelajaran 

menjadi lebih mudah, 

efektif, dan efisien 

4. Bekerja sama dengan 

KJM dalam penerapan 

ISO 9001:2008 sebagai 

sistem baku mutu program 

studi, 

5. Penerapan pembelajaran 

berbasis riset sehingga 

dapat meningkatkan 

publikasi ilmiah berupa 

jurnal, conference, 

maupun hak cipta dan 

paten. 
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dalam dan luar negeri yang 

difasilitasi oleh unit 

pengelola program studi. 

Komponen C. 

Mahasiswa dan Lulusan 

1. Memiliki sistem seleksi 

calon mahasiswa yang baik 

2. Memiliki jalur kerjasama 

bagi calon mahasiswa 

3. Lama studi mahasiswa tepat 

2 tahun 

4. Meningkatnya peluang 

memperoleh bantuan 

beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi. 

5. Nilai IPK rata-rata 

mahasiswa di atas dengan 

standar kebutuhan dunia 

kerja 

6. Potensi minat calon 

mahasiswa semakin 

meningkat dengan area 

yang meluas. 

1. Keminatan calon 

mahasiswa semakin 

tinggi baik dari jenjang S-

1 maupun D-4 

2. Terbukanya kerja sama 

dengan lembaga lain 

3. Masih banyak sumber 

dana beasiswa bagi 

mahasiswa berprestasi 

dan kurang mampu 

4. Tingginya kebutuhan dunia 

kerja di bidang Teknik 

Elektro 

5. Tersediaanya tawaran dana 

untuk penciptaan karya 

inovatif dan kewirausahaan 

mahasiswa 

Komponen D.  

Sumber Daya Manusia 

1. Kualifikasi dosen sesuai 

dengan bidang studi dan 

berpendidikan S-3 

2. Pengalaman dosen dalam tri 

dharma perguruan tinggi 

baik 

3. Pola rekrutmen, 

penempatan, tata kelola, 

jenjang karir, danretensi 

SDM baik. 

4. Memiliki tenaga  

administrasi 

berkualifikasi minimal 

D3, memiliki 

ketrampilan Administrasi 

perkantoran dengan 

kinerja yang baik 

5. Memiliki tenaga teknisi 

kompeten sesuai bidang 

ilmu 

6. Karya akademik dosen 

tinggi 

7. Pendanaan untuk 

pengembangan potensi 

SDM memadai 

1. Meningkatnya kesempa-

tan pengembangan 

kompetensi melalui 

pelatihan di dalam dan 

luar negeri 

2. Meningkatnya kesempa-

tan memperoleh dana 

hibah untuk 

pengembangan riset dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

3. Terbuka kesempatan 

kerja sama dengan pihak 

eksternal institusi di 

dalam dan luar negeri 

4. Kesempatan untuk 

penambahan tenaga 

dosen 
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8. Rasio dosen dan mahasiswa 

memadai 

Komponen E. 

Kurikulum, 

Pembelajaran, dan 

Suasana Akademik 

1. Kurikulum disusun dengan 

melibatkan civitas 

akademika program studi 

melalui program studi 

banding ke institusi dengan 

program studi serupa, 

memperhatikan visi misi, 

dan sesuai dengan standar 

KKNI dan SN Dikti 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

berbasis riset 

3. Semua mata kuliah 

dilengkapi dengan  capaian 

pembelajaran, pokok 

bahasan yang tertuang pada 

SAP, GBPP, RPS, dan 

kontrak kuliah. 

4. Suasana akademik yang 

kondusif didukung oleh 

partisipasi aktif dari seluruh 

civitas akademika 

5. Sarana prasarana lengkap 

dan memadai dari sisi 

kualitas dan kuantitas, serta 

merupakan alat milik 

program studi sendiri 

maupun institusi. 

6. Proses pembimbingan tesis 

dilakukan oleh dosen 

dengan bidang keahlian dan 

kompetensi yang sesuai 

1. Pengembangan 

kurikulum masih terbuka 

lebar dengan adanya 

kerja sama institusi 

dengan industry dan 

institusi pendidikan 

lainnya 

2. Adanya peluang 

mendapatkan dana hibah 

untuk pengembangan 

Program Studi dalam 

bidang riset. 

3. Pengelolaan keuangan 

institusi yang sudah 

berbentuk PTNBH 

memungkinkan 

fleksibilitas pengaturan 

alokasi dana untuk 

peningkatan suasana 

akademik 

4. Pembentukan grup riset 

memungkinkan 

bertambahnya produk-

produk unggulan hasil 

penelitian 

5. Promosi P. S. MTTE 

melalui koneksi institusi 

Politeknik Negeri 

Malang 

Komponen F. 

Pembiayaan, Sarana dan 

Prasarana, dan Sistem 

Informasi 

  

Komponen G. 

Penelitian, 

Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat dan 

Kerjasama 

  

 

Berdasarkan analisis SWOT, dirumuskan solusi untuk berbagai permasalahan dan 

kekurangan yang ada di internal program studi Magister Teknik Elektro (S2-TE), yang 
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dibuat menjadi 4 strategi utama, antara lain: 

a. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O) 

b. Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W-O) 

c. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (S-T), dan 

d. Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman (W-T) 

 

Analisis untuk pengembangan strategi pemecahan masalah dan perbaikan/pengembangan 

program itu dijabarkan sebagai berikut: 

A. Strategi S-O 

1. Memanfaatkan media lain (medsos dan website) dalam mensosialisasikan visi, misi, tujuan 

dan sasaran kepada semua pihak 

2. Meningkatkan nilai akreditasi program studi 

3. Mempersiapkan seluruh elemen PS MTTE untuk mendukung unit pengelola program studi 

yaitu Politeknik Negeri Malang menjadi institusi mandiri 

4. Menaikkan tingkat partisipasi civitas academica dalam pengembangan program studi 

berbasis teknologi informasi sesuai dengan ISO 9001:2008 

5. Memperluas promosi P.S. MTTE 

6. Meningkatkan jumlah penerima mahasiswa melalui kelas kerjasama 

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana, dan metode pembelajaran 

8. Melibatkan DPA dan dosen pembimbing tesis untuk membimbing penciptaan karya 

inovatif mahasiswa 

9. Meningkatkan kerjasama dengan industri dan lembaga lain untuk emngembangkan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 

10. Meningkatkan jumlah keikutsertaan dosen dalam pelatihan dalam dan luar negeri, 

retooling, dan magang industri. 

11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas karya akademik dosen 

12. Merekrut dosen baru sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi 

13. Peningkatan kompetensi dan keahlian dosen melalui program pelatihan, internship, 

retooling, dan sebagainya 

14. Proses pembimbingan tesis dan riset intensif sesuai dengan bidah keahlian dan keminatan 

untuk meningkatkan produk hasil penelitian 

15. Meningkatkan kualifikasi dosen dan mahasiswa melalui pelatihan sertifikasi keahlian 

16. Meningkatkan frekuensi keikutsertaan dosen dan mahasiswa sebagai pembicara / 

pemakalah dalam kegiatan di luar institusi 

17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM supaya dapat bersaing di skema 

hibah kompetisi 

18. Membangun kerjasama dengan industri dan lembaga lainnya dalam penelitian dan PkM 

 

B. Strategi W-O 

1. Memberikan alternatif cara diseminasi VSMT program studi MTTE 

2. Menjaga komitmen dan mengembangkan sarana prasarana penunjang 

3. Menerapkan SOP sesuai dengan standar ISO 9001:2008 sebagai pedoman pelaksanaan 

program studi 

4. Optimalisasi SDM program studi untuk meningkatkan kinerja PS MTTE 

5. Membuka akses informasi dan kerjasama untuk mendapatkan informasi yang penting 

untuk program studi 
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6. Meningkatkan daya tampung dan kuantitas pengajar supaya sesuai dengan peningkatan 

minat calon mahasiswa 

7. Pemberian tugas yang mendukung topik tesis dan menghasilkan karya inovatif 

8. Mengevaluasi kompetensi secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang lebih 

baik 

9. Meningkatkan pengajuan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat 

10. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal institusi 

11. Menyamaratakan beban kerja dosen 

12. Peningkatan kerjasama dengan dunia industri dan institusi pendidikan untuk rencana 

pemberdayaan calon lulusan. 

13. Melaksanakan kunjungan industry dan studi banding secara periodik 

14. Pembimbingan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan PkM supaya dapat 

bersaing di eksternal institusi 

15. Peningkatan layanan bantuan penelitian/PkM secara terpusat 

 

C. Strategi S-T 

1. Menjaga kolaborasi dengan lembaga/institusi baik dalam maupun luar negeri 

2. Peningkatan kerjasama untuk mengembangkan kompetensi lulusan dan penerapan 

tridharma perguruan tinggi 

3. Peningkatan metode manajemen dan promosi program studi 

4. Menerapkan proses perkuliahan sesuai dengan ISO 9001:2015 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu baik internal maupun eksternal 

6. Memperluas promosi tentang keunggulan P.S. MTTE baik dari segi SDM maupun sarana 

prasarana 

7. Meningkatkan sumber pemberian beasiswa bagi mahasiswa 

8. Mendukung, memfasilitasi, dan memotivasi dosen untuk menjadi Guru Besar 

9. Meningkatkan produktivitas karya akademik dosen yang mengarah pada bidang komersial 

10. Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk pengembangan riset 

11. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum 

12. Mendukung dan memfasilitasi dosen maupun mahasiswa untuk menerbitkan publikasi 

ilmiah 

13. Meningkatkan kualitas civitas academica P.S. MTTE termasuk kualitas jaminan mutu dan 

standar kerja, menyesuaikan dengan tuntutan industri 

14. Meningkatkan peluang kerjasama dengan industri dan lembaga lain 

 

D. Strategi W-T 

1. Berusaha secara kontinyu meningkatkan afiliasi dengan para stakeholder untuk 

meningkatkan kompetensi program studi MTTE 

2. Bekerjasama dengan KJM dan lembaga surveillance untuk mengendalikan mutu program 

studi 

3. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholders dan calon pengguna lulusan 

4. Optimalisasi ikatan alumni unit pengelola program studi 

5. Meningkatkan soft skill maha-siswa dengan mengintegrasikan peningkatan soft skill di 

dalam kelas 

6. Meningkatkan kerjasama dengan industri, lembaga pemerintah, maupun institusi 

pendidikan dalam peningkatan riset dan pengabdian kepada masyarakat 

7. Pemberian tugas yang inovatif, produktif, dan komersial 
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8. Mengurangi kegiatan administratif dosen sehingga dapat fokus pada kegiatan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

9. Menjalin kerjasama dengan pihak industri yang selaras dengan bidang ilmu dan keminatan 

dosen 

10. Evaluasi kurikulum secara periodik berdasarkan hasil studi banding dan kunjungan industri 

mengacu pada KKNI dan SN Dikti 

11. Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum 

12. Peningkatan kapasitas dan akses informasi dari industri ke Program Studi 

13. Optimalisasi sarana prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi 

14. Menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain dan industri 

15. Meningkatkan kesempatan hubungan kerjasama penelitian dengan industri dalam bentuk 

dana penelitian maupun perlatan penunjang penelitian 

16. Melakukan pembinaan secara menyeluruh dan terus-menerus pada dosen yang berpotensi 

dalam kegiatan penelitian dan PkM 
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BAB III  PENUTUP 
 

 

Proses Analisis SWOT telah dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang terjadi. Proses Analisis telah 

diterapkan dibeberapa aspek yang berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pendidikan 

di Program Studi Magister Teknik Elektro (Prodi S2-TE), yaitu aspek Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi Pencapaian, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, 

Penjaminan Mutu, Mahasiswa dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Kurikulum, 

Pembelajaran, dan Suasana Akademik, Pembiayaan, Sarana, Prasarana, Sistem Informasi, 

Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama. Rumusan strategi 

Pengembangan dan Rencana Tindakan juga dirumuskan dalam rangka menentukan Tujuan 

dan Sasaran Strategis yang dituju melalui pengembangan program-program dan kegiatan-

kegiatan. Rencana Strategis Program Studi Magister Teknik Elektro (Prodi S2-TE) dibuat 

untuk mencapai sasaran, tujuan, dan visi program studi, yaitu Menjadi Program Studi S2 

Teknik Elektro yang Unggul dalam Persaingan Global.  

Akhirnya, komitmen bersama dalam pengembangan dan peningkatan kualitas secara 

kontinyu (continuous improvement) dari seluruh Sivitas Akademika Prodi S2-TE dan 

Segenap Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan dalam 

Rencana Strategis Prodi S2-TE menjadi kunci sukses pencapaian cita-cita Prodi S2-TE. 


