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Kata Pengantar 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Operasional (Renop) 
Program Pascasarjana (PPs) Institut Teknologi Nasional-Malang (ITN-Malang) periode 2019-
2022.  

Rencana Operasional (Renop) merupakan penjabaran dari  Rencana Induk Pengembangan 
(RIP) ITN- Malang. Pada RIP ITN-Malang dinyatakan target capaian untuk periode I : 
dengan kurun waktu 2015-2020 adalah pencapaian daya saing nasional.  

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) magister teknik sipil  menyusun Renop ini agar dapat 
digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki serta menanggulangi masalah-masalah yang 
ada di Prodi. Dari hasil SWOT analisis  melalui   Evaluasi diri Program Studi Magister 
Teknik Sipil, selanjutnya digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan di program Studi 
(Prodi), berikut kurun waktu pelaksanaan  serta capaiannya.  

Renop Prodi  ini merupakan bagian dari pedoman kerja untuk setiap unit kerja yang ada di 
Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan ITN-Malang. Penyusunan program di dalam 
Renop ini mengacu kepada isu-isu strategis yang  terdapat di Renstra PPs.  Secara garis 
besar Renstra tersebut menyangkut upaya pemenuhan  sembilan  kriteria penjaminan mutu 
perguruan tinggi (PT), dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
(BAN-PT) yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata 
pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa, (4) 
Sumber daya manusia, (5)  Keuangan, Sarana dan Prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, 
(8) Pengabdian kepada Masyarakat dan (9) Luaran dan Capaian Tridharma. 
  
Dengan tersusunnya Renop ini, maka arah pengembangan Program Studi Magister Teknik 
Sipil dapat terintegrasi secara maksimal untuk dapatnya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan 
Prodi.  
 
Semoga komitmen bersama dalam melaksanakan Misi Prodi dari segenap civitas akademika 
prodi dapat mengangkat peran Program Studi Magister Teknik Sipil ITN-Malang menjadi 
salah satu program studi terbaik di lingkup Nasional. 
 
 

Malang, 13 Agustus  2019 
 
 
 
Drs.               PPs-ITN-Malang, MT. 
NIP.Y. 1028300067 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

 Program Studi (Prodi) Magister Teknik Sipil merupakan salah satu prodi yang 

berada di lingkungan Program Pascasarjana (PPs) Institut Teknologi Nasional (ITN) 

Malang. Program studi ini didirikan pada tahun 1998, dengan  SK pendirian NOMOR : 7 5 / 

DtKTt /Kep. / 2OOO  .  

UPPS Magister Teknik Sipil melakukan upaya untuk meningkatkan mutu proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  serta relevansinya terhadap 

perkembangan keilmuan yang mengacu pada  kebutuhan masyarakat. UPPS berusaha 

untuk mampu meningkatkan kualitas dari  program studi yang dikelola secara terus 

menerus untuk dapat sejajar dengan prodi lain dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia 

yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat terbaik/unggul.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka PPs  menyusun rencana operasional (Renop), 

dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan  (RIP) Institusi ITN-Malang. Didalam 

RIP dinyatakan bahwa untuk tonggak capaian (milestones) di Periode pertama (I): yaitu 

tahun 2015 s/d tahun 2020 adalah mencapai keberhasilan pemenuhan daya saing nasional 

dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya 

manusia dengan penekanan pada aspek kualitas dan kuantitas.  

Renop Program Studi Magister Teknik Sipil ini merupakan bagian dari pedoman 

kerja yang ada di lingkungan Prodi.  Penyusunan program/kegiatan di dalam Renop prodi  

ini bertolak pada  isu-isu utama yang ada pada Renstra PPs ITN-Malang dimana secara 

garis besar menyangkut sembilan kriteria yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta 

strategi pencapaian (2) Tata pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu, (3) Mahasiswa, (4) Sumber daya manusia, (5)  Keuangan, (6) Pendidikan, (7) 

Penelitian, (8) Pengabdian kepada Masyarakat), (9) Luaran dan Capaian Tridharma. 

Kriteria-kriteria ini selaras dengan Standar penjaminan mutu dari Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 
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BAB II.  VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA DAN VISI 

KEILMUAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 

Visi 

Terwujudnya Program Pascasarjana yang unggul dalam pengembangan sains dan 

teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemandirian 

dan profesionalisme dalam bidang teknik sipil dan perencanaan serta teknologi industri. 

Misi 

Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan 

inovatif-kreatif di bidang rekayasa (enjiniring) yang berdaya guna bagi masyarakat dan 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi 

dan Seni (IPTEKS) dan wirausaha yang dilandasi oleh kaidah moral dan etika profesi. 

Tujuan Pendidikan 

1. Mendidik dan melatih mahasiswa tentang prinsip dan metode pemecahan masalah 

manejemen bidang teknologi. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan wawasan mahasiswa terhadap isu-isu sosial, 

tanggung jawab etika dan profesionalisme di bidang manajemen, teknologi dan 

industri. 

3. Mempersiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia di bidang manajemen 

yang cakap, terampil, kreatif, mandiri dan berjiwa wirausaha, serta mampu 

berperan dalam kerangka pembangunan nasional. 

Strategi  

Berdasarkan tujuan tersebut, maka strategi pencapaian sasaran dalam pengembangan 

program pascasarjana ke depan meliputi empat aspek, yaitu: 

a. Menetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian program studi magister Teknik 

program Pascasarjana ITN Malang yang diturunkan dari Visi Misi ITN-Malang;  

b. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata 

kuliah; 

c. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar 

penilaian (SN-DIKTI) untuk mencapai CP Lulusan; 

d. Melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya 

mutu; 

e. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic untuk menjaga mutu 

proses pembelajaran; 
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f. Melaksanakan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber 

data untuk pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran. 

Tata Nilai 

1. Kebangsaan dan Humanisme 

Menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai 

kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki moral, etika, 

dan kepribadian yang baik. 

2. Integritas 

Mengutamakan kejujuran, menghargai diri sendiri dan orang lain serta konsistensi 

antara kata-kata dan perbuatan. 

3. Kompeten 

Mampu mengembangkan IPTEKS dan menerapkannya dalam tridharma 

perguruan tinggi untuk kepentingan masyarakat, nusa dan bangsa. 

Visi Keilmuan Prodi Magister Teknik Sipil: 

Terwujudnya  Program Studi Teknik Sipil S2 yang  unggul  dalam pengembangan sains dan 

teknologi, berkualitas dan memiliki kemandirian dan  profesionalisme  dalam  bidang 

teknik sipil dan perencanaan serta mampu mengendalikan pelaksanaan konstruksi. 

Misi Prodi Magister Teknik Sipil: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dalam pengembangan sains dan teknologi 

bidang teknik sipil dan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan konstruksi 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan relevan dalam 

bidang teknik sipil dan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan konstruksi 

3. Menyelenggarakan penyebaran informasi serta pelayanan sains dan teknologi bidang 

teknik sipil dan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan konstruksi 

 

Tujuan Prodi Magister Teknik Sipil: 

1. Menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu mengembangkan sains 

dan teknologi bidang teknik sipil dan perencanaan  melalui riset hingga 

menghasilkan karya inovatif dan teruji 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi 

bidang teknik sipil dan perencanaan  melalui pendekatan inter atau multidisipliner 
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3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengelola riset dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan 

nasional maupun internasional 

4. Menyiapkan mahasiswa menjadi Sumber Daya Manusia di bidang Teknik Sipil yang 

cakap, inovatif, kreatif dan mandiri yang mampu berperan dalam rangka 

pembangunan nasional serta berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

Strata Tiga (S3). 

Sikap dan nilai utama Prodi Magister Teknik Sipil: 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya 

3) Mampu mengembangkan IPTEKS 

4) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia 

5) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 

6) Menghargai keaneka ragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama 

serta pendapat orang lain 

7) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan Negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi 

8) Berjiwa wirausaha 

3. Organisasi dan Tata Kerja 

Organisasi dan tata kerja di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang diberlakukan 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua P2PUTN Malang Nomor: 151205/P2PUTN/2015, 

dengan susunan seperti diperlihatkan Gambar sebagai Berikut :  
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Gambar1. Struktur Organisasi Tata Kerja ITN Malang 
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Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja program pascasarjana sebagai unit 

pengelola program magister diperlihatkan Gambar 2 berikut ini: 

 

Gambar2.  Struktur Organisasi Program Pascasarjana ITN Malang 

 

Program Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi magister merupakan unit 

pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan pelaksanaan dan/atau 

mengoordinasikan program pendidikan magister sesuai dengan kewenangan, dan 

tupoksinya. 

BAB III. PROGRAM STRATEGIS  

Rencana Strategi ITN-Malang  telah memberikan arahan sebagai acuan pada isu-isu 

utama yang dihadapi untuk periode 2015–2020. Tiga isu utama yang  dihadapi dalam lima  

tahun ke depan adalah (1) peningkatan kualitas input, proses dan output  (2) penguatan 

institusi (3) pengembangan sumber daya.  

Dalam Fase I (2015-2020) yang merupakan fase saat renstra ini dibuat, Program Pascasarjana 

(PPs) selaku unit pengelola program studi (UPPS) magister berupaya untuk dapat mencapai 

Pemenuhan  Daya Saing Nasional melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 

Pencapaian target kualitas dan kepuasan para pemangku kepentingan yang ditetapkan 

UPPS dalam pengelolaan program studi akan memberikan dampak positif yang luas 

terhadap eksistansi program studi di tengah-tengah masyarakat, demikian juga animo 
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masyarakat terhadap program studi yang ada menjadi tinggi dan pengunaan lulusan oleh 

stakeholder mengalami peningkatan. 

Strategi UPPS dalam mengembangan program studi menggunakan S-O, yaitu 

menggunakan kekuatan (S)  untuk mencapai peluang (O). Peluang yang dimaksud adalah 

tercapainya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ITN-Malang secara 

maksimal. Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan mutu Pendidikan yang 

antara lain berkaitan dengan sumber daya dan serta mekanisme pengendalian untuk 

mencapai standar mutu tersebut. Tujuan utama dari pilihan strategi diatas adalah selain 

untuk memenuhi ketentuan mutu penyelenggaran dari SN-DIKTI oleh Program Studi(PS), 

sekaligus juga untuk menumbuh kembangkan budaya mutu di lingkungan program studi 

(PS) maupun UPPS dan kepuasan para pemangku kepentingan. Strategi tersebut 

dituangkan dalam bentuk kebijakan mutu Pendidikan yang antara lain berkaitan dengan 

sumber daya dan serta mekanisme pengendalian untuk mencapai standar mutu tersebut. 

Tujuan utama dari pilihan strategi diatas adalah selain untuk memenuhi ketentuan mutu 

penyelenggaran dari SN-DIKTI oleh Program Studi (PS), sekaligus juga untuk menumbuh 

kembangkan budaya mutu di lingkungan program studi (PS) maupun UPPS dan kepuasan 

para pemangku kepentingan. 

Berdasar pada ke tiga isu tersebut dan juga mengacu pada  pada hasil evaluasi diri 

Program Studi Magister Teknik Sipil,  maka  ditetapkan beberapa  tujuan yang hendak 

dicapai pada periode 2015-2020 tersebut. Tujuan ini secara umum mengacu pada kriteria 

mutu BAN-PT. Rincian dari ketiga  hal tersebut dijelaskan pada sub-sub bab berikut ini : 

3.1. PENINGKATAN KUALITAS  INPUT PROSES DAN OUTPUT 
 

a. Fokus pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Isu ini terkait dengan (a) jumlah  mahasiswa yang diterima melalui sistem 

penerimaan mahasiswa baru  dinilai belum maksimal, (b) sistem dan pelaksanaan proses 

belajar mengajar (PBM), serta penggunaan hasil dari monitoring kinerja dosen  masih 

terbatas, (c) pelaksanaan  Kurikulum masih perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan secara  

terus menerus sesuai hasil evaluasi oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITN-

Malang, (d) perlunya meningkatkan evaluasi kinerja lulusan dari pengguna, (e) masih 

rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan dengan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, (e) masih rendahnya capaian dan luaran tridharma,  (f) Jumlah perolehan 

paten, publikasi ilmiah dan tulisan dalam bentuk buku masih sangat terbatas.   
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b. Pengembangan sistem tata kelola Kerjasama dan Kemitraan;  

 Isu pengembangan ini terkait dengan  nilai hasil akreditasi program studi masih 

belum optimal. Pada saat ini peringkat (nilai) akreditasi = 286 (C) dan juga belum 

maksimalnya tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kerjasama dengan institusi dalam negeri 

maupun luar negeri yang dapat digunakan sebagai pengayaan pembelajaran di program 

studi..  

Mutu Pendidikan terkait dengan  prinsip  Good  University  Governance dan Higher 

Education  Long Terms Strategic (HELTS  DIKTI). Oleh  karena  itu, Prodi Magister Teknik 

Sipil  bertekad dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu agar dapat memenuhi  

k r i t e r i a  p r o g r a m  s t u d i  y a n g  m e m i l i k i  daya  saing u n g g u l  s e c a r a   

Nasional.  

3.2. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan  aset penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. Oleh karena itu UPPS secara bertahap akan mengirimkan tenaga 

pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan (karyawan) dan Mahasiswa untuk 

melaksanakan berbagai training, workshop  maupun magang di perguruan tinggi yang 

memiliki nilai akreditasi unggul, sebagai upaya untuk pemberdayaan sumber daya manusia 

program studi (benchmarking). 

3.3. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA  

Meningkatkan produktivitas program studi Magister Teknik Sipil, dilaksanakan 

melalui upaya untuk memenuhi efisiensi proses masa studi mahsiswa  yang diarahkan 

untuk tepat waktu. Kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan diarahkan untuk 

memenuhi kriteria KKNI-Level 8 secara konsisten. Demikian juga untuk rekognisi luaran 

dosen maupun mahasiswa dalam publikasi karya penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ditingkatkan jumlah nya. Dengan demikian visi UPPS dan PS dapat 

diwujudkan secara sempurna.  

 

BAB. IV. RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 

ITN-MALANG 2015-2020. 

 

4.1 Komponen A: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Keilmuan Program Studi 

Visi, misi, tujuan dan sasaran  merupakan penentu arah bagi pengembangan prodi. 

Oleh karenanya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi secara terus menerus disosialisasikan 

pada sivitas akademik (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) maupun  kepada 
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pemangku kepentingan  lainnya, seperti misalnya pada pengguna jasa pendidikan, alumni, 

dan masyarakat umum lainnya.  Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman yang 

sama atas Visi, Misi Tujuan dan Sasaran  Program Studi Magister Teknik Sipil ITN-Malang. 

Rencana Operasional  Program Studi Magister Teknik Sipil, secara garis besar 

berupa memperluas jangkauan penyebaran Visi, Misi, Tujuan  pada seluruh pemangku 

kepentingan dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui Website. Hal yang 

menjadi prioritas pada komponen ini adalah meningkatkan efektivitas komunikasi melalui 

komunikasi bilingual (Indonesia-Inggris). Secara lengkap Renop disajikan dalam bentuk 

tabel  4.1. sebagai berikut.   

Tabel 4.1. Kriteria  Visi,  Misi, Tujuan dan Sasaran 
 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

Frekuensi Sosialisasi 
visi – misi di internal 
kampus (per tahun) 

Work shop evaluasi  VMTS  2 3 4 4  Sesuai 
RKAT 

Evaluasi 
implementasi visi 
misi dan tujuan 
melalui survey 
kepuasan pengguna. 

Melaksanakan Sosialisasi Visi 
untuk seluruh stakeholder 
UPPS dengan memanfaatkan 
berbagai jalur media  informasi 
secara berkala dan 
berkelanjutan 

2 3 4 4 Sesuai 
RKAT  

 

Tabel 4.2 Tata Pamong, Tata Kelola , dan Kerjasama 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

Jumlah dan realisasi 
kerjasama 

Meningkatkan  jumlah 
kerjasama tridharma dengan 
1 PTN & 5 PTS. 

2 2 3 4   Sesuai 
RKAT 
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Kepuasan 
pemangku 
kepentingan  

Melakukan kerjasama 
dengan masyarakat industry  

2  3 4 4  Sesuai 
RKAT 

  Melaksanakan Survey 
Kepuasan Stakeholder 
(internal & eksternal) 

2 2 3 4  Sesuai 
RKAT 

Peningkatan dan 
perbaikan sistem 
penjaminan mutu 
internal  

Melaksanakan work-shop 
penerapan instrument 
akreditasi program studi 
versi 4.0 

2 3  3 4  Sesuai 
RKAT 

 

Tabel 4.3 Mahasiswa 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

Tren jumlah 
mahasiswa baru 
cenderung turun 

Melaksanakan promo melalui 
metode marketing - fee 

N/A 2  3 3  Sesuai 
RKAT 

Melakukan kerjasama dengan 
pihak pemerintahan 

N/A 3  3 3 Sesuai 
RKAT 

Peningkatan promosi on-line N/A  2 3 4 Sesuai 
RKAT 

Pendaftaran & seleksi on-line N/A  2 3 4 Sesuai 
RKAT 

Mengikut sertakan  mahasiswa 
dan alumni untuk kegiatan 
promo. 

N/A 2 3 4 Sesuai 
RKAT 

 

Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

Publikasi 
ilmiah DTPS 
pada jenis 
media 
publikasi 
yang 
disyaratkan 

Workshop Penulisan & Publikasi 
Ilmiah pada 10 jenis media publikasi 

N/A  3 4 4  Sesuai 
RKAT 
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Jabatan 
akademik 
DTPS 

Meningkatkan efektivitas pengelolaan 
sumber daya dosen DTPS melalui 
layanan kenaikan jabatan fungsional 
dosen 

N/A  3 4  4 Sesuai 
RKAT 

Tabel 4.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

 

Jumlah perolehan 
dana eksternal 
penelitian dan 
PkM melalui 
Program  hibah 
Kemenristekdikti 

Workshop penulisan penelitian 
dan Pengabdian kepada 
Masyarakat 

3 3 4 4 Sesuai 
RKAT 

Sarana & 
Prasarana 

Menyediakan prasarana untuk 
mahasiswa yang berkebutuhan 
khusus 

 N/
A 

2 3 4 Sesuai 
RKAT 

  Menyediakan soft ware operating 
system untuk operasional 
administrasi dan staff dosen 

 N/
A 

3 4 4 Sesuai 
RKAT 

 

Tabel 4.6 Pendidikan 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

Kedalaman 
dan keluasan 
materi 
pembelajaran  

Melaksanakan lokakarya kurikulum 
Magister Teknik Sipil 

2 3 4 4  Sesuai 
RKAT 

Teknik dan 
instrumen 
pelaksanaan 
penilaian   

Melaksanakan lokakarya  RPS dan 
Pelaksanaan penilaian pembelajaran 

2 3 3 4  Sesuai 
RKAT 

 

Tabel 4.7 Penelitian 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 
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2019 2020 2021 2022 

Penelitian 
DTPS yang  
melibatkan 
mahasiswa 

Workshop Penulisan dan 
pendampingan bagi dosen pada 
jurnal nasional terakreditasi 

 N/A 2 3 3  Sesuai 
RKAT 

Magang Penelitian  bagi mahasiswa   N/A 2 3 3  Sesuai 
RKAT 

Publikasi 
pada jurnal 
nasional 
terakreditasi 

Workshop Penulisan dan 
pendampingan bagi mahasiswa pada 
jurnal nasional terakreditasi 

 N/A 2 3 4  Sesuai 
RKAT 

 

Tabel 4.8 Pengabdian kepada Masyarakat 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

 PkM 
merupakan 
tindak 
lanjut 
penelitian. 
  

Work shop pendampingan dan 
pelatihan peningkatan kualitas PkM 

N/A 2 3 3  Sesuai 
RKAT 

Melibatkan mahasiswa dalam PkM 
secara aktif 

N/A 2 3 3  Sesuai 
RKAT 

 

Tabel 4.9 Luaran dan Capaian Tridharma Pendidikan. 

Indikator Program pengembangan  Base 
Line 

Tahun Capaian Biaya 

2019 2020 2021 2022 

Prestasi 
mahasiswa di 
bidang akademik  

Melaksanakan Bench marking 
ke perguran tinggi dengan 
peringkat akreditasi A 

N/A 2 2 3 Sesuai 
RKAT  

Keberhasilan Studi 

Kesesuaian bidang 
kerja 

Tingkat kepuasan 
pengguna lulusan 

 

BAB V. PENUTUP 

Rencana Operasional Prodi  Magister Teknik Sipil ITN-Malang  ini disusun untuk dapat  

memberikan arah operasional pada  tahun-tahun mendatang sesuai dengan RIP ITN-

Malang. Renop ini diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis (1) Peningkatan tata 
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pamong, tata kelola dan kerjasama, (2) Pengembangan Sumber daya dan (3) Luaran dan 

Capaian Tridharma Pendidikan.  

 

Dari sisi  kepentingan internal prodi, dokumen Renop ini, dijadikan acuan resmi dalam 

merencanakan program kerja  pada unit-unit yang berada di lingkungan Program 

Pascasarjana.  Selanjutnya hasil dari pelaksanaannya akan dimonitoring dan dievaluasi 

setiap tahun oleh sistem penjaminan mutu internal (SPMI)-ITN Malang.   

 

Dari sisi kepentingan pihak eksternal prodi, misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

(Ditjen Dikti) dan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dokumen ini dapat 

dipergunakan untuk melengkapi persyaratan, proses akreditasi program studi. 

Pemahaman dari seluruh civitas akademika terhadap isi dari dokumen rencana operasional 

ini merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Misi di Prodi. Untuk itu dirasa 

perlu mensosialisasikan rencana operasional ini berikut segala perubahannya secara terus 

menerus (berkelanjutan) pada civitas akademika di Prodi. 

 

Lima tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk mewujudkan target capaian prodi,  

oleh karenanya dengan adanya Renop ini diharapkan menjadi salah satu pendorong  dalam 

menciptakan suasana akademik yang bermutu dan pada akhirnya menjadi kebanggaan bagi 

seluruh civitas akademik  Program Studi Magister Teknik Sipil  ITN-Malang. 

 


