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Lampiran 1. Susunan Acara Lokakarya Terpadu (Penyusunan Renstra dan Renop, Kajian 

Kurikulum FHIL 2018, Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat) Lingkup FHIL UHO 

Dilaksanakan Secara Virtual, Kendari Tanggal 1 – 3 Desember 2020 

 
H I : Selasa, 1 Desember 2020 

        Pukul Kegiatan Pemateri 

07.30 - 08.00 
Registrasi/ 
MC 

Panitia/ 
Eka Rahmatiah 
Tuwu, SP., M.Si 

08.00 - 08.10 Pembacaan Do’a 
La Ode Agussalim 
Mando, S.Hut, M.Si 

08.10 - 8.20 Laporan Ketua Panitia 
Dr.Ir.Rosmarlinasiah, 
MP 

08.20 - 08.45 Sambutan sekaligus Membuka Lokarya Terpadu 

Rektor UHO 
Prof.Dr. Muhammad 
Zamrun, S.Si, M.Si, 
M.Sc 

08.45 -09.50 

Moderator : 

Dr. Lies Indriyani, SP., 
M.Si 

Pemaparan Keynot Speaker, (Pentingnya Renstra dan 
Road map) dalam Pencapian Visi Misi Menuju 
terwujudnya Akreditasi Peringkat Unggul 

Prof.Hadi Susilo 
Arifin, Ph.D.  
(Ka Prodi. S2 PSL 
IPB) 

10.00 -12.00 
 

Moderator : 

Dr. Safril Kasim, SP, 
MES 

Materi 1: Kiat-kiat Penyusunan Renstra dan Renop 
dalam Pencapian Visi Misi Menuju tercapainya 
Akreditasi Peringkat Unggul 

 
WR4 UHO 
Dr. Armid, S.Si, 
M.Sc 

Materi 2: Kiat-Kiat Penyusunan Roadmap Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pencapian 
Visi Misi Menuju terwujudnya Akreditasi Peringkat 
Unggul 

 
Ketua LPPM UHO 
Dr.La Aba, M.Si 

12.00-13.00 ISOMA Panitia 

13.00-15.00 
 

Moderator : 

Dr.Ir. La Baco Sudia, 
M.Si 

Materi 3: Pentingnya Tinjauan kurikulum dalam 
Penyusunan Renstra dan Roadmap Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam Mewujudkan 
Akreditasi Peringkat Unggul  

 
WR1 UHO 
Dr. La Hamimu, 
S.Si., M.Si 

Materi 4: Peranan Renstra dan Roadmap dalam 
Mewujudkan Akreditasi Peringkat Unggul 

Ketua LP2MP UHO 
Dr. La Ode Santiaji 
Bande, SP, M.Si 

15.00-15.20 ISHOMA Panitia 

15.30-17.00 Kerja masing-masing Komisi 
Ketua Komisi Renstra 
dan Roadmap FHIL 

H II :  Rabu, 2 Desember 2020 

07.30-08.00 Registrasi Panitia 

08.00-08.20 Kata Pengantar 

Dekan, 
Prof.Dr.Ir.Aminuddin 
Mane Kandari, M.Si 

08.20-10.00 

Moderator : 

Dr. Zakiah Uslinawati, 
S.Hut, M.Si 

Materi 1: Pentingnya Visi Misi dalam Pengembangan 
PS, kaitannya dengan Renstra dan Roadmap 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 
menuju tercapainya Akreditasi Peringkat Unggul. 

Prof.Dr.Ir.Musrizal 
Muin, M.Sc  
(Ka Pusat Penjaminan 
Mutu Internal Unhas) 
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PENGERTIAN VISI
• Kata “VISI” lebih berorientasi ke depan

• VISI itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti 
sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh
ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

• VISI dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah
kemana tujuan perjalanan selanjutnya alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif
dan inovatif.

• Visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman 
yang tidak bisa diprediksi kedepannya. 

• Beberapa syarat sebuah kata atau kalimat bisa dikatakan memenuhi kriteria visi yaitu
tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, berorientasi ke depan dan 
mengekspresikan kreativitas dan berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung
penghargaan bagi masyarakat.
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PENGERTIAN MISI

• MISI lebih fokus ke bagaimana langkah-langkah demi mencapai visi
yang sudah ditentukan. 

• MISI adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan
dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. 

• Arti MISI adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi
landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan
sebuah visi. 

4



PERBEDAAN VISI DAN MISI
VISI

1. Dibuat untuk masa depan dan bersifat secara
umum. 

2. Tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin
dilakukan.

3. Terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan
biasanya satu deret kalimat atau poin yang 
jelas, padat dan mewakili segalanya. 

4. Gambaran besar atau gambaran secara
keseluruhan apa yang diinginkan. 

5. Bersifat jangka panjang. 

6. Disimpulkan visi adalah bayangan dan cara
kita melihat gambaran suatu tujuan pada 
masa depan.

MISI

1. Dibuat untuk masa kini atau saat ini dan bersifat
lebih detail atau khusus.

2. Langkah, bentuk atau cara serta bagaimana untuk
mewujudkannya.

3. Terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang 
dapat menjelaskan tujuan. Biasanya terdiri dari
beberapa kalimat penjabaran atau berbagai macam
poin yang lebih banyak dari visi.

4. Penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai
atau mewujudkan visi.

5. Dapat dilakukan segera dan secepatnya.

6. Disimpulkan misi adalah cara dan langkah langkah
yang bisa kita lakukan saat ini juga demi mewujudkan
visi yang sudah kita rencanakan.
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IPB UNIVERSITY
Vision :
"To become a research-based higher education of international standard and a prime mover of agriculture 
mainstreaming."
Mission :
To implement an excellent high education and comprehensive student development to produce 
competitive graduates with Indonesian characteristics.
To conduct research for the development of science and technology which bring benefit to agrarian and 
maritime communities.
To provide public services that promotes innovations in science and technology with entrepreneurial 
characteristics while maintaining the great values of the nation and preserving natural resources.
To strengthen an effective, efficient, transparent, and accountable management system of higher 
education.
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RENCANA STRATEGIS
• Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan
sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. 

• Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program 
dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan
keputusan. 

• Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin
pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis
untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.
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TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA
• Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 

• Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi
untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya
yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

• Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian
kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan 
mengevaluasi kinerja organisasi.

• Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi
pada pelayanan umum secara terukur

• Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur
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SISTEMATIKA PERENCANAAN STRATEGIS

Substansi utama dalam Renstra harus memuat: 

• Visi dan Misi, 

• Tujuan, 

• Strategi, 

• Kebijakan, 

• Program, 

• dilengkapi dengan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.
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MANFAAT RENSTRA

1. Renstra digunakan sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi.

2. Renstra membantu suatu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi 
yang efektif.

3. Memperjelas arah masa depan organisasi.

4. Menciptakan prioritas

5. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.

6. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.

7. Menggunakan keleluasaan yang maksimum bagi unit-unit kerja di dalam organisasi untuk mencapai
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

8. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.

9. Memecahkan masalah organisasi.

10. Sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja organisasi.

11. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.

12. Membangun kerja kelompok dan keahlian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.
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ROADMAP

• Peta Jalan yang dijadikan sebagai petunjuk arah. 

• Dalam dunia bisnis, roadmap sering diartikan sebagai sebuah
dokumen yang menjelaskan suatu rencana dengan jelas dan rinci
bagaimana suatu strategi dilakukan dan menjadi acuan dalam
menjalankan program.

• Dokumen yang menjadi gambaran besar serta petunjuk dalam
melakukan perubahan dan mencapai sesuatu. Peta Jalan – jangka
pendeka, jangka menengah, jangka panjang
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TUJUAN & FUNGSI ROADMAP

• Bertujuan sebagai instrumen yang akan menjadi pemersatu seluruh
kegiatan dalam lingkungan yang sudah ditetapkan.

• Bertujuan memandu mana bagian start dan finish sampai program 
tersebut dinyakan sukses.

• Berfungsi sebagai instrumen yang akan memandu perubahan
kegiatan dengan melihat karakteristiknya.

• Berfungsi sebagai rujukan dari setiap perubahan yang akan dilakukan.
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PRINSIP DASAR ROADMAP

• Ringkas: dasar yang pertama adalah ringkas.

• Jelas: bahasa yang digunakan untuk menyusun roadmap adalah bahasa yang jelas agar 
mudah untuk dipahami.

• Terukur: semua hal, termasuk goal, output, outcoms, program, waktu, dan kegiatan bisa
diukur dengan sangat baik.

• Rinci: pembuatan roadmap harus bisa melihat dari sisi kedetailan.

• Adjustable: sebuah roadmap harus bisa mengakomondasikan feedback dan juga revisi jika
diperlukan.

• Komitmen: sebuah dokumen bisa dikatakan sebagai roadmap jika itu adalah dokumen yang 
telah disetujui oleh mereka yang terlibat. Ini penting agar semua pihak yang terlibat tahu
tanggung jawabnya masing-masing.

• Resmi: selanjutnya, ini akan menjadi dokumen resmi yang menjadi acuan atau rujukan dari
setiap mereka yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup yang sudah ditentukan.
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https://divedigital.id/roadmap
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TERIMA KASIH….
Mobile

BB Pin

Instagram

Twitter  
Path

Skype 

FB/YM

Blog 

Milist

E-mail    

+62811117720 – WA and LINE 

58816A72

@hadisusiloarifin

@dedhsa

Deddy Hadi Susilo Arifin

deddy.hadi.susilo.arifin

dedhsa@yahoo.com

http://www.hsarifin.staff.ipb.ac.id

hsastudents@yahoogroups.com

hsarifin@apps.ipb.ac.id    

hadisusiloarifin@gmail.com
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