
 

 

 

 



1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Teknik 

A. Visi 

Visi Fakultas adalah: 

Menjadi fakultas yang unggul dibidang rekayasa, penguasaan teknologi dan informasi, 

berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global. 

 

B.  Misi 

Misi  Fakultas adalah: 

1. Menyelenggarakan organisasi dan administrasi pendidikan yang kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan.  

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermuatan softskill dengan 

menerapkan  kurikulum  perguruan tinggi berbasis KKNI yang  berorientasi  pada 

peningkatan kualitas berkelanjutan.   

3. Menyelenggarakan  penelitian  dan  kajian  yang  kreatif,  inovatif  dan mutakhir serta 

berdaya saing global. 

4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan  menerapkan hasil-hasil 

penelitian,  dan  mendiseminasikan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  serta 

pandangan/wawasan  teknologi  yang dimiliki  pada   masyarakat. 

 

C.  Tujuan 

Tujuan Fakultas  adalah : 

1. Menjadi organisasi pendidikan yang kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab dan berkeadilan. 

2. Menghasilkan lulusan yang:  

a. Kompeten di bidang rekayasa, penguasaan teknologi dan informasi.  

b. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.  

c. Terampil berwirausaha.  

d. Santun dan cerdas.  

e. Berdisiplin  tinggi,  amanah, dan berwawasan global. 

3. Menghasilkan karya ilmiah yang berdaya saing global. 

4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan karya  inovatif  yang  berguna  bagi masyarakat  

yang  dapat membantu  menyelesaikan  permasalahan  di  masyarakat  dan  mengikuti 

perkembangan teknologi. 



 

D.  Sasaran 

Sasaran dalam pengembangan Fakultas Teknik dibagi dalam 3 periode yaitu sasaran 

jangka pendek (tahunan), sasaran jangka menengah (5 tahunan) dan sasaran jangka 

panjang (20 tahunan). 

A. Sasaran jangka pendek (tahunan) 

1) Bidang Organisasi dan Manajemen 

- Pelayanan administrasi mahasiswa yang baik. 

- Pelaporan penggunaan dana secara rutin setiap semester. 

- Terlaksana sistem penjaminan mutu yang baik dan berkelanjutan. 

2) Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

- Rasio calon mahasiswa baru yang mendaftar dengan yang diterima minimal 1,2:1. 

- Mahasiswa lulus tepat waktu minimal 40%. 

- IPK lulusan rata-rata minimal 3,0. 

- Masa tunggu lulusan dalam bekerja pertama kali maksimal 6 bulan. 

- Mahasiswa memiliki sertifikat keahlian minimal 1 buah sebagai Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI). 

- Lulusan yang berwirausaha minimal 10%. 

3) Bidang Penelitian 

- Jumlah penelitian setiap tahun minimal 20% dari jumlah dosen dari dana eksternal. 

- Jumlah penelitian setiap tahun minimal 50% dari jumlah dosen dari dana internal. 

- Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional maupun seminar 

nasional/internasional minimal 30% jumlah dosen setiap tahun. 

4) Bidang Pengabdian kepada masyarakat 

- Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun minimal 20% jumlah dosen 

dari dana eksternal. 

- Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun minimal 50% jumlah dosen 

dari dana internal. 

B. Sasaran jangka menengah (5 tahunan) 

1) Bidang Organisasi dan Manajamen 

- Pelayanan administrasi mahasiswa yang baik. 

- Pelaporan penggunaan dana secara rutin setiap semester. 

- Terlaksana sistem penjaminan mutu yang baik dan berkelanjutan. 



- Peningkatan income Fakultas Teknik. 

2) Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

- Rasio calon mahasiswa baru yang mendaftar dengan yang diterima minimal 1,5:1. 

- Mahasiswa lulus tepat waktu minimal 50%. 

- IPK lulusan rata-rata minimal 3,1. 

- Masa tunggu lulusan dalam bekerja pertama kali maksimal 5 bulan. 

- Mahasiswa memiliki sertifikat keahlian minimal 2 buah sebagai Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI). 

- Memperoleh akreditasi BAN PT dengan skor minimal B untuk semua program 

studi di bawah Fakultas Teknik. 

- Lulusan yang berwirausaha minimal 15%. 

3) Bidang Penelitian 

- Jumlah penelitian setiap tahun minimal 40% dari jumlah dosen dari dana eksternal. 

- Jumlah penelitian setiap tahun minimal 70% dari jumlah dosen dari dana internal. 

- Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional maupun seminar 

nasional/internasional minimal 50% jumlah dosen setiap tahun. 

- Jumlah Hak Kekayaan Intelektual minimal 10 setiap tahun. 

4) Bidang Pengabdian kepada masyarakat 

- Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun minimal 40% jumlah dosen 

dari dana eksternal. 

- Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun minimal 70% jumlah dosen 

dari dana internal. 

C. Sasaran jangka panjang (20 tahunan) 

1) Bidang Organisasi dan Manajemen 

- Pelayanan administrasi mahasiswa yang baik. 

- Pelaporan penggunaan dana secara rutin setiap semester. 

- Terlaksana sistem penjaminan mutu yang baik dan berkelanjutan. 

- Peningkatan income Fakultas Teknik. 

2) Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

- Rasio calon mahasiswa baru yang mendaftar dengan yang diterima minimal 2:1. 

- Mahasiswa lulus tepat waktu minimal 70%. 

- IPK lulusan rata-rata minimal 3,2. 

- Masa tunggu lulusan dalam bekerja pertama kali maksimal 4 bulan. 



- Mahasiswa memiliki sertifikat keahlian minimal 3 buah sebagai Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI). 

- Memperoleh akreditasi BAN PT dengan skor A untuk semua program studi di 

bawah Fakultas Teknik. 

- Lulusan yang berwirausaha minimal 25%. 

3) Bidang Penelitian 

- Jumlah penelitian setiap tahun minimal 70% dari jumlah dosen dari dana eksternal. 

- Jumlah penelitian setiap tahun minimal 90% dari jumlah dosen dari dana internal. 

- Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional maupun seminar 

nasional/internasional minimal 70% jumlah dosen setiap tahun. 

- Jumlah Hak Kekayaan Intelektual minimal 50 setiap tahun. 

4) Bidang Pengabdian kepada masyarakat 

- Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun minimal 70% jumlah dosen 

dari dana eksternal. 

- Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun minimal 90% jumlah dosen 

dari dana internal. 

 

2.  Tata Nilai Fakultas 

a. Rendah hati 

Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (comfort) bagi orang lain, dan 

tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, 

komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati. 

 

b. Toleransi 

 Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan 

tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, 

penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia 

memberi informasi yang diperlukan (informative). 

  

c. Disiplin  

Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja 

yang tepat waktu, taat pada peraturan (compliance), dan konsisten. 

  



d. Profesional  

Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin 

dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat 

bekerjasama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik,  dapat dijamin 

(assurance), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-

menerus (continuous improvement). 

  

e. Bertanggung jawab (responsibility, Bilangan 4:49) 

Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam 

perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (compliance), 

mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (open to 

suggestions). 

 

3.  Strategi Pencapaian 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan di atas dilaksanakan strategi 

pencapaian dengan melakukan pengembangan fakultas sebagai berikut: 

A. Bidang Organisasi dan Manajemen 

1. Memaksimalkan fungsi tatapamong dan tatakelola kelembagaan. 

2. Meningkatkan kualitas dan akses mahasiswa dan daya saing lulusan. 

3. Mengefektifkan sistem pengelolaan sumberdaya manusia. 

4. Meningkatkan keahlian karyawan melalui pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan secara internal maupun eksternal. 

5. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Sumber keuangan, Sarana Prasarana dan 

Sistem Informasi. 

6. Mengefektifkan unit produksi dan jasa. 

7. Menyusun dokumen mutu. 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu secara rutin dan 

berkelanjutan. 

9. Meningkatkan pangkat dan jabatan fungsional dosen. 

B. Bidang pendidikan dan pengajaran 

1. Menerapkan metode Student Centered Learning  dalam proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia yang komprehensif. 

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. 



3. Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang menyeluruh pada bidang pendidikan 

dan pengajaran secara rutin dan berkesinambungan. 

4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan internal dan eksternal. 

5. Peninjauan kurikulum secara rutin dengan melibatkan stakeholder. 

6. Meningkatkan keahlian dan kemampuan dosen sesuai bidangnya melalui pelatihan-

pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. 

7. Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan instansi maupun 

perusahaan secara nasional dan internasional. 

8. Meningkatkan jenjang pendidikan dosen. 

9. Meningkatkan kemampuan wirausaha mahasiswa. 

C. Bidang penelitian 

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang menyeluruh pada bidang penelitian 

secara rutin dan berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan instansi dan perguruan tinggi lain. 

3. Mengembangkan pusat-pusat penelitian perguruan tinggi. 

4. Mengadakan pendampingan dan pemberian hibah penulisan artikel ilmiah baik skala 

nasional maupun internasional. 

5. Meningkatkan pelayanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. 

6. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal penelitian. 

7. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen. 

8. Mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium. 

D. Bidang pengabdian kepada masyarakat 

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang menyeluruh pada bidang pengabdian 

kepada masyarakat secara rutin dan berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan UMKM dan 

pemerintah daerah. 

3. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 

4. Melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium. 

 

 

 



 

 


