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PENGANTAR 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FTUB) 2011-2020 tepat pada waktunya, sehingga 

dapat dipergunakan untuk keperluan penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan 

Program Kerja Dekan FTUB. 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang keteknikan (rekayasa), serta telah menghasilkan banyak alumni yang 

mempunyai andil besar dalam mengatasi berbagai persoalan keteknikan di tingkat Nasional 

dan Internasional, sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  Sampai saat ini Fakultas Teknik telah banyak menjalin kerjasama dengan 

berbagai institusi di dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran sertanya dalam 

pembangunan di Indonesia.   

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FTUB)  

telah berhasil menyusun Rencana Strategis Tahun 2011-2020, dengan berlandaskan pada 

Visi dan Misi, serta evaluasi diri terhadap FTUB.  

Dengan tersusunnya Renstra FTUB ini, maka arah pengembangan Fakultas dan semua 

jurusan/program studi yang bernaung dibawahnya menjadi terintegrasi.  

Mudah-mudahan Renstra FTUB ini menjadi komitmen bersama bagi segenap civitas 

akademika sehingga dapat mengangkat derajad dan peran FTUB dalam pembangunan 

Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. 

 

Malang, Februari 2011 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Kondisi Umum 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FTUB) yang kampusnya terletak di Kota Malang,  

merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 23 

Oktober 1963 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 167 tahun 1963. Saat ini FTUB 

menyelenggarakan 6 Jurusan, 2 Program Studi Sarjana, 5 Program Studi Magister dan 2 

Program Studi Doktor. 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya telah berperan aktif dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang keteknikan (rekayasa), selain itu juga telah berkontribusi dalam 

memecahkan berbagai permasalahan pembangunan bangsa. Berbagai karya alumni dan 

civitas akademika FTUB dalam bentuk disain, konstruksi, dan paten telah dihasilkan dan 

diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan keteknikan di tingkat nasional maupun 

internasional.  

Fakultas Teknik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam 

rangka persaingan global.  

Di masa yang akan datang, FTUB diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan fakultas 

teknik dari universitas terkemuka di Asia dalam hal mutu proses pembelajaran dan lulusan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat 

bangsa Indonesia.  

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, FTUB perlu menyusun program jangka 

panjang 10 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya 2011-2020.  

Sesuai dengan Renstra Universitas Brawijaya tahun 2010-2014, penyusunan Renstra FTUB 

2011-2020 diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.  

Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri, dan mengacu pada isu-isu utama yang dihadapi 

Universitas Brawijaya, terdapat lima isu utama yang akan dihadapi FTUB dalam sepuluh 

tahun ke depan yaitu (1) Peningkatan kualitas input, proses dan output  (2) Penyehatan 
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organisasi (3)  Peningkatan daya saing di tingkat internasional,  (4) Pengelolaan sumber 

daya, dan  (5) Pendanaan 

Sistematika Renstra FTUB ini, mengacu pada Renstra Universitas Brawijaya dan tujuh 

komponen evaluasi sebagaimana digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN PT, 2009) yang terdiri dari   komponen : (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta 

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

mutu, (3) Mahasiswa dan lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5)  Kurikulum, pembelajaran 

dan suasana akademik, (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan 

(7) Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. 

 

Potensi dan Permasalahan 

Renstra FTUB 2011-2020 merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk 

memberikan arah pengembangan Fakultas Teknik untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun 

kedepan. Terwujudnya Renstra ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan acuan 

dalam: 

 Penyusunan Program Kerja Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 

 Penyusunan Renstra Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya 

 Penyusunan Program Kerja Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya. 

 Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 

 Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Fakultas Teknik, untuk keperluan bahan 

akreditasi BAN-PT. 

 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya. 

Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri, dan mengacu pada isu-isu utama yang dihadapi 

Universitas Brawijaya, terdapat lima isu utama yang akan dihadapi FTUB dalam sepuluh  

tahun ke depan yaitu (1) Peningkatan kualitas input, proses dan output  (2) Penyehatan 

organisasi (3)  Peningkatan daya saing di tingkat internasional,  (4) Pengelolaan sumber 

daya, dan  (5) Pendanaan 
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Tugas manusia adalah merencanakan dengan baik dan bijaksana, untuk kemudian dengan 

sekuat tenaga melaksanakan rencana tersebut dengan sepenuh hati dan pikiran. Rencana 

Strategis FTUB 2011-2020 ini diharapkan memberikan arah gerak FTUB pada  tahun-tahun 

mendatang. Dengan adanya Renstra, maka akan memudahkan pimpinan fakultas, jurusan 

dan program studi dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Renstra yang dilakukan setiap tahun 

oleh Senat Fakultas. 

 

Milestone FTUB 

1963 Berdirinya Fakultas Teknik UB dengan 2 Jurusan : Teknik Sipil dan Teknik Mesin 

1976 Dibukanya Jurusan Teknik Pengairan 

1978 Dimulainya Jurusan Teknik Elektro 

1983 Mulai menyelenggarakan Jurusan Arsitektur 

1983 

 

Ikut berperan dalam Proyek Percepatan Insinyur Indonesia untuk meningkatkan 

Daya Saing Bangsa 

1990 Mahasiswa FTUB ikut memprakarsai didirikannya Organisasi Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) 

1998 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota mulai diselenggarakan 

1995 Dimulai pendidikan Pascasarjana jenjang Magister 

2000 

 

Mulai mendapatkan perhatian Internasional dengan hadirnya Para Guru Besar 

dari berbagai negara yang berlanjut dengan kerjasama 

2005 Dibukanya Program Studi Teknik Industri 

2005 

 

Berbagai kerjasama (MOU) dengan banyak institusi di luar negeri, terkait 

kerjasama studi lanjut, penelitian dan Dual Degree 

2007 Dieselenggarakannya Program Studi Teknik Informatika 

2008 Dimulainya penyelenggaraan Program Pascasarjana jenjang Doktor 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Perencanaan program dalam Rencana Strategis FTUB mengacu dan mengikuti  Rencana 

Strategis Universitas Brawijaya dan  didasarkan atas Visi, Misi dan  Tujuan sebagai berikut: 

 

Visi FTUB 

Pada Tahun 2020, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menjadi institusi pendidikan tinggi 

di bidang keteknikan yang unggul di Asia, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan 

bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Misi FTUB 

Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul  untuk menghasilkan  lulusan 

dengan  kemampuan akademik di bidang keteknikan yang berkualitas, berjiwa 

entrepreneur, dan berbudi pekerti luhur. 

Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta melakukan kegiatan  pengabdian kepada masyarakat   khususnya di bidang 

keteknikan  guna  meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan  umat manusia. 

 

Tujuan FTUB 

Menghasilkan lulusan di bidang keteknikan yang unggul, tangguh dan mampu bersaing di 

tingkat nasional dan internasional, berjiwa entrepreneur dan berbudi pekerti luhur, serta 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan  ilmu pengetahuan, teknologi,    dan 

dalam kegiatan  pengabdian kepada masyarakat    di bidang keteknikan, sehingga dapat 

berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional khususnya dalam bidang energi, 

transportasi, dan pengairan  guna  meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan 

umat manusia.  
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Sasaran FT UB  

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya menerapkan nilai dan sikap dasar umtuk mencapai sasaran strategisnya antara 

lain: 

a) Memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang Sangat Jelas dan Sangat Realistik 

b) Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran bisa sampai kepada para alumni dan 

pengguna jasa di luar negeri 

c) Telah berjalan struktur dan sistem organisasi yang sehat, dinamis, dan tanggap 

perubahan. 

d) Sistem penjaminan mutu internal telah berjalan dengan efektif. 

e) Semua program studi lama terakreditasi A, dan yang baru terakreditasi B.  

f) Terwujudnya kepemimpinan organisasi, operasional dan publik yang baik di FT UB 

g) Meningkatnya jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan 

kurang mampu untuk setiap tahunnya. 

h) Terpenuhinya proses pembelajaran yang berbasis pada kompetensi secara konsisten 

dan konsekuen. 

i) Ketersediaan sistem data base yang berbasis pada knowledge management dan ICT, 

serta pengelolaan yang profesional sehingga terwujud jaringan komunikasi yang 

efektif dan efisien antara FT, alumni, dan stakeholder lainnya. 

j) Terjalin berbagai kerjasama dengan alumni dalam bidang Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

k) Memiliki SDM Dosen yang mempunyai kinerja baik, berdedikasi tinggi dan loyal 

kepada institusinya 

l) Memiliki SDM Tenaga Kependidikan yang berkemampuan dan berketrampilan tinggi 

dan loyal kepada institusinya 

m) Memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang menghasilkan lulusan yang berdaya 

saing tinggi. 

n) Memiliki perangkat pembelajaran yang efisien dan efektif. 

o) Peningkatan perolehan paten, publikasi ilmiah dan tulisan berbentuk buku 
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p) Program studi memiliki perencaraan alokasi  dan pengelolaan dana sesuai dengan 

proporsionalitas pendapatan anggaran masing-masing. 

q) Dana operasional bagi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 

yang sesuai stándar 

r) Tersedianya fasilitas,  ruang, sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat yang sesuai stándar 

s) Meningkatnya prestasi mahasiswa  

t) Meningkatnya jumlah dan kualitas prasarana yang dalam proses pembelajaran  

(termasuk bahan kepustaaan, sarana pembelajaran) dan penelitian sesuai dengan 

ketetapan berbagai standar 

u) Meningkatnya jumlah dan kualitas prasarana sarana dan prasarana laboratorium baik 

untuk tujuan pembelajaran maupun untuk tujuan penelitian sesuai dengan ketetapan 

berbagai standar 

v) Bertambahnya dana opersional untuk perawatan sarana dan prasarana pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyaratakat. 

w) Makin meningkatnya  sistem informasi, fasilitas e-learning guna keperluan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyaratakat. 

x) Menghasilkan produktivitas dan mutu yang tinggi hasil penelitian dosen dalam 

kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, dan 

keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. 

y) Menghasilkan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan 

mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, 

karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran). 

z) Menghasilkan jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan 

misi program studi dan institusi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan 

pengembangan program studi 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI 

DAN KELEMBAGAAN 

 

Arah Kebijakan 

Dalam rangka mencapai tugas dan fungsi serta visi misi, beberapa kebijakan-kebijakan, 

strategi dan regulasi yang diambil antara lain:  

a. menyediakan kolom komentar tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pada 

website FT, sehingga para alumni dan pengguna jasa bisa memberikan sarannya;  

b. melakukan peninjauan visi, misi tujuan 

c. melakukan pemantauan dengan memasang software pada website untuk bisa melihat 

siapa dan darimana yang membuka website FT 

d. mengikut-sertakan alumni dengan cara mengirimkan brosur agar disampaikan kepada 

SMA terbaik di tempat mereka berada 

e. menaikkan kapasitas website guna memberikan penjelasan tentang visi, misi dan 

tujuan dengan lebih baik 

 

Arah Kebijakan Unit Kerja 

Dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, perlu 

dilakukan pengambilan kebijakan. Beberapa program/ kegiatan yang dilaksanakan dalam 

pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang ditetapkan, antara lain: 

a. melakukan sosialisasi visi, misi tujuan dan sasaran dalam webiste Unit Kerja yang 

disajikan secara bilingual, 

b. berkomunikasi intensif dengan alumni dan pemangku kepentingan atau stake holder 

c. menjalin komunikasi dengan pengurus Ikatan Alumni 

d. melakukan koordinasi dengan Fakultas terkait pengaturan alokasi bandwidth ke Unit 

kerja 
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Kerangka Kelembagaan 

Struktur organisasi di Fakultas Teknik bisa dilihat di Tabel 3.1. Adapun tugas pokok dan 

fungsi sumberdaya manusia di lingkungan Fakultas Teknik dijelaskan sebagai berikut: 

a. Dekan 

 Memimpin pelaksanaan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya; 

 Mengelola pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau seni; 

 Mengelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau seni; 

 Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; 

 Melaksanakan urusan tata usaha fakultas; 

 Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Strategis yang hendak dicapai 

dalam masa jabatannya; 

 Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas; 

 Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan, penelitian untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

 Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri; 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain; 

 Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan 

pertimbangan Senat Fakultas; 

 Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat 

penilaian Senat Fakultas. 

b. Wakil Dekan Bidang Akademik 
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 Merencanakan, mengembangkan, dan melakukan inventarisasi serta evaluasi 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;  

 Membina tenaga kependidikan;  

 Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan;  

 Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran;  

 Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;  

 Melakukan pengendalian standarisasi mutu pendidikan akademik dan profesi;  

 Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik dan 

bertanggung jawab dalam penyelesaian dokumen guna keperluan akreditasi 

program studi;  

 Melaksanakan rintisan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di 

dalam dan luar negeri;  

 Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik;  

 Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan  

c. Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian 

 Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas;  

 Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, Tenaga Penunjang 

Akademik, dan Tenaga Administrasi;  

 Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Fakultas;  

 Menyelenggarakan hubungan masyarakat;  

 Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum;  

 Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, 

dan Tenaga Administrasi  

 Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan 

Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja;  

 Melakukan koordinasi hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Fakultas;  
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 Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Administrasi 

Umum;  

 Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan 

d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

 Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan 

kemahasiswaan;  

 Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa;  

 Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran 

mahasiswa;  

 Melakukan koordinasi dengan Pengurus Komisariat Ikatan Alumni Universitas 

Brawijaya;  

 Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;  

 Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

e. Ketua Jurusan 

 Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di Jurusan; 

 Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan 

fakultas; 

 Menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan; 

 Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat; 

 Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan 

(stakeholder); 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di 

tingkat jurusan; 

 Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan; 

 Mengkoordinasikan dengan program studi Strata satu, Magister dan Doktor yang 

terkait; 
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 Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan. 

f. Kepala Laboratorium/ Studio 

 Merencanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 

Laboratorium/Studio; 

 Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium/studio; 

 Memberikan pelayanan bagi sivitas akademika untuk melakukan pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

 Menyiapkan jadwal kegiatan laboratorium/studio; 

 Mengkoordinasikan segala kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam 

laboratorium/studio; 

 Melakukan pembinaan kepada anggota laboratorium/studio; 

 Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan 

pemberdayaan laboratorium/studio; 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan 

kegiatan dalam laboratorium/studio; 

 Berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Dosen Keahlian terkait pengembangan ilmu 

dan proses belajar mengajar; 

 Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada Ketua Jurusan. 

g. Kepala Bagian Tata Usaha 

 Membantu Pimpinan Fakultas dalam penyusunan Program Kerja dan Anggaran;  

 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan administrasi akademik, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kemahasiswaan;  

 Memberikan layanan administrasi yang bersifat umum bagi kepentingan sivitas 

akademika fakultas;  

 Menyiapkan dan menyimpan semua dokumen operasional keuangan dan 

kepegawaian fakultas;  

 Melakukan pembinaan kepada semua pegawai administrasi fakultas;  

 Melakukan pemantauan dan evaluasi semua kegiatan administrasi di fakultas;  
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 Menyampaikan laporan secara periodik kepada Dekan 

h. Kepala Sub Bagian Akademik 

 Membantu Pimpinan Fakultas/Jurusan dalam penyusunan rencana serta 

pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan administrasi akademik;  

 Melakukan pendokumentasian data akademik setiap mahasiswa;  

 Melakukan koordinasi dengan para kepala urusan pendidikan jurusan terkait 

dengan ketertiban administrasi dalam proses belajar mengajar;  

 Menghimpun dan mengarsip soal-soal serta nilai ujian semester;  

 Menyiapkan surat-surat keputusan (SK) terkait kegiatan akademik (misal: SK 

mengajar, SK Dosen wali, dan sebagainya);  

 Menyiapkan form-form isian terkait dengan kegiatan dalam proses belajar 

mengajar;  

 Menjalankan segala kegiatan lain yang terkait dengan administrasi akademik;  

 Menyampaikan laporan secara periodik kepada atasan langsung. 

i. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 

 Membantu Pimpinan Fakultas/Jurusan dalam penyusunan rencana serta 

pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan administrasi keuangan dan kepegawaian;  

 Menghimpun serta mendokumentasikan semua data keuangan dan kepegawaian;  

 Menyiapkan proses administratif usulan kenaikan pangkat, pemberian 

penghargaan, asuransi kesehatan, TASPEN, purna tugas, dan lain-lainnya;  

 Menyampaikan laporan secara periodik kepada atasan langsung 

j. Gugus Jaminan Mutu 

 Mengkoordinasikan penyusunan standar mutu akademik Fakultas yang dibuat 

dengan melibatkan semua Jurusan dan Program Studi;  

 Menyusun standar mutu akademik tingkat Fakultas;  

 Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan secara rutin;  

 Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada 

Dekan;  
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 Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut 

pelaksanaan rekomendasi yang telah disetujui. 

 

Struktur Organisasi FTUB 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

 

Isu Strategis 

Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri, dan mengacu pada isu-isu utama yang dihadapi 

Universitas Brawijaya, terdapat lima  isu utama yang akan dihadapi FT UB dalam sepuluh  

tahun ke depan yaitu (1) peningkatan kualitas input, proses dan output  (2) penyehatan 

organisasi (3)  peningkatan daya saing di tingkat internasional, (4) pengelolaan sumber daya 

(5) pendanaan 

Berdasar pada ke lima isu tersebut serta mengacu pada hasil evaluasi diri ditetapkan 

beberapa  tujuan. Tujuan ini mengacu pada berbagai standar yang telah ditetapkan baik 

oleh BSNP maupun standar yang dipakai dalam kriteria penilaian hasil kinerja oleh BAN-PT. 

Selanjutnya, untuk jangka waktu 10 tahun (2011-2020) ditetapkan berbagai sasaran, sebagai 

tujuan antara dalam dalam pencapaian tujuan tersebut.  

Strategi untuk mencapai sasaran dalam periode 10 tahun, ditetapkan, dan selanjutnya 

disebut sebagai rencana strategis dan disingkat dengan RENSTRA.  

Rencana Strategis guna mencapai sasaran pada di akhir tahun 2020, di kelompokkan dalam 

tujuh  komponen yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata 

pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan 

lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5)  Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, (6) 

Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan (7) Penelitian dan 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.  

 

Peningkatan Kualitas   

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

luar seleksi nasional yang dinilai mempunyai berbagai kelemahan, (b) sistem dan 

pelaksanaan, serta penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen  masih 

terbatas, (c) pelaksanaan  Kurikulum Berbasis Kompetensi yang tetap dan terus menerus 

memerlukan berbagai perbaikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan perlunya 

evaluasi kinerja lulusan, (d) rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan dengan 
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (e) rendahnya kinerja  laboratorium akibat 

jumlah kualitas peralatan yang terbatas, serta rendahnya optimalisasi sarana dan prasarana 

yang ada,  (f) Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah dan tulisan dalam bentuk buku 

masih sangat rendah dan terutama pada tuntutan untuk dapat memberikan mutu lulusan 

yang tinggi sesuai dengan misi  FTUB yakni  lulusan dengan  kemampuan akademik di 

bidang keteknikan yang berkualitas serta berjiwa entrepreneur, dan berbudi pekerti luhur. 

Persaingan kerja alumni yang semakin ketat terutama pada era global, bukan hanya dengan 

lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing 

 

Penyehatan Organisasi 

Isu tentang keharusan untuk lebih menyehatkan organisasi didasarkan pada (a)  Belum 

terlembaga dengan baik prosedur penentuan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan 

program yang telah disusun, (b) Pelaksanaan program sering kurang konsisten dengan 

Renstra dan rencana program lain yang telah disusun, karena sering mengikuti  

perkembangan dan prioritas sesaat, (c) Sistem penjaminan mutu belum berfungsi secara 

optimal, dan hasil evaluasi program studi oleh BAN PT belum memuaskan, (d) ketersediaan 

sistem database belum memadai sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat 

dan mutakhir,  

Hal-hal tersebut berpotensi mampu menurunkan kepercayaan masyarakat dan mahasiswa 

(termasuk calon mahasiswa), akibat pelayanan administrasi kurang optimal dan lulusan tidak 

mampu bersaing di pasar kerja, turunnya  peringkat akreditasi oleh BAN PT untuk program-

program studi serta kalah bersaingnya FTUB  dengan perguruan tinggi swasta yang 

berkualitas dan perguruan tinggi asing yang membuka cabang di Indonesia. 

Sementara itu, semakin banyak perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang 

memiliki visi, misi dan tujuan serta tumbuh lebih profesional dan mengembangkan program 

sudi yang kompetitif.  

 

Peningkatan Daya Saing Internasional 

Isu ini sangat relevan dengan misi Universitas Beawijaya yang akan membawa UB sebagai 

world class university, Hal ini juga terkait dengan makin dan akan terus meningkatnya 

jumlah PT yang bekerjasama dengan perguruan tinggi internasional, juga makin marak 

persaingan tenaga kerja asing baik di dalam maupun di luar negeri.  Sementara itu 
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kemampuan FTUB untuk melakukan optimalisasi dalam kerjasama internasional masih 

terbatas. 

 

Pengelolaan Sumber Daya 

Isu ini sangat erat berhubungan dengan (a) sistem dan pelaksanan, serta penggunaan hasil 

dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen  yang masih belum berjalan dengan optimal,(b) 

tuntutan untuk sesalu meningkatkan kesejahteraan, baik finansial maupun non finasial,  (c) 

meningkatnya anggaran pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dalam 

pengelolaan sumber daya, seperti misalnya kesempatan studi lanjut dari Dikti, serta (e) 

diberlakukannya kegiatan EKDB-(Evaluasi Kinerja Dosen Bersertifikat) dan kegiatan 

penjaminan mutu.  

 

Pendanaan, Akuntabilitas dan Transparansi 

Isu tentang pendanaan, berawal dari  (a) kebutuhan dana yang lebih besar untuk dapat 

akibat tuntutan IPTEK yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, 

khususnya laboratorium, (b) potensi adanya ketidakharmonisan akibat kurangnya 

akuntabiltas dan  trasnparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama di antara universitas,  

fakultas, program studi, dan laboratorium, (c) adanya potensi penggalangan dana dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada dan menyediakan jasa usaha. 

 

Target Kinerja 

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu startegis di atas maka Target Kinerja FTUB lima tahun 

ke depan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya sampai tahun 2020 disusun sebagai berikut. 
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Misi – Tujuan Strategis – Sasaran Strategis – IKSS/IKP/IKK  

Misi Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis/ Sasaran 

Program/ Sasaran Kegiatan 
IKSS/ IKP/IKK 

Menyelenggarakan pendidikan 

dengan kualitas unggul untuk 

menghasilkan lulusan dengan 

kemampuan akademik di 

bidang keteknikan yang 

berkualitas, berjiwa 

entrepreneur, dan berbudi 

pekerti luhur. 

Menghasilkan lulusan di bidang 

keteknikan yang unggul, tangguh 

dan mampu bersaing di tingkat 

nasional dan internasional, berjiwa 

entrepreneur dan berbudi pekerti 

luhur, serta bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Memiliki Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran yang Sangat Jelas dan 

Sangat Realistik 

Menaikkan kapasitas website guna 

memberikan penjelasan tentang 

visi, misi dan tujuan dengan lebih 

baik 

Melakukan penelitian, 

pengembangan dan 

penyebarluasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

serta melakukan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat   

khususnya di bidang keteknikan 

guna  meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat, bangsa 

dan  umat manusia. 

Memberikan kontribusi nyata dalam 

pengembangan  ilmu pengetahuan, 

teknologi,    dan dalam kegiatan  

pengabdian kepada masyarakat    di 

bidang keteknikan, sehingga dapat 

berperan dalam menentukan arah 

kebijakan nasional khususnya dalam 

bidang energi, transportasi, dan 

pengairan  guna  meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat, bangsa dan 

umat manusia. 

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran bisa sampai kepada para 

alumni dan pengguna jasa di luar 

negeri 

Pengembangan Website 

multilingual dilengkapi dengan 

fasilitas kolom untuk 

komentar/saran 

Telah berjalan struktur dan sistem 

organisasi yang sehat, dinamis, dan 

tanggap perubahan. 

Peningkatan tata kelola organisasi 

Sistem penjaminan mutu internal 

telah berjalan dengan efektif. 

Peningkatan implementasi sistem 

penjaminan mutu internal (SPMI) 

di semua unit kerja FTUB 

Semua program studi lama 

terakreditasi A, dan yang baru 

terakreditasi B. 

Peningkatan monitoring dan 

evaluasi sistem dokumen unit 

kerja FTUB untuk mendukung 

Akreditasi BAN PT 

Terwujudnya kepemimpinan 

organisasi, operasional dan publik 

yang baik di FT UB 

Pelaksanaan secara periodik Audit 

Internal Mutu (AIM) di semua unit 

kerja FTUB sesuai standar mutu UB 

Meningkatnya jumlah penerima 

beasiswa bagi mahasiswa yang 

Memfasilitasi mhs untuk 

meningkatkan kemampuan soft 
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Misi Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis/ Sasaran 

Program/ Sasaran Kegiatan 
IKSS/ IKP/IKK 

berprestasi dan kurang mampu 

untuk setiap tahunnya. 

skill sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan hidup 

Terpenuhinya proses pembelajaran 

yang berbasis pada kompetensi 

secara konsisten dan konsekuen. 

Peningkatan keterlibatan mhs 

dalam penyusunan proposal PKM, 

Lolos didanai, lolos pimnas 

Ketersediaan sistem data base yang 

berbasis pada knowledge 

management dan ICT, serta 

pengelolaan yang profesional 

sehingga terwujud jaringan 

komunikasi yang efektif dan efisien 

antara FT, alumni, dan stakeholder 

lainnya. 

Mengintegrasikan data aktifitas 

kemahasiswaan dan kompetensi 

lulusan ke dalam 

database FTUB 

Terjalin berbagai kerjasama dengan 

alumni dalam bidang Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Kerjasama dengan profesi untuk 

pemantapan Learning Outcomes 

Prodi 

Memiliki SDM Dosen yang 

mempunyai kinerja baik, 

berdedikasi tinggi dan loyal kepada 

institusinya 

Peningkatan kualifikasi dosen 

Memiliki SDM Tenaga 

Kependidikan yang berkemampuan 

dan berketrampilan tinggi dan loyal 

kepada institusinya 

Peningkatan mutu pelatihan bagi 

tendik untuk mendukung 

Pelayanan Prima. 

Memiliki kurikulum berbasis 

kompetensi yang menghasilkan 

lulusan yang berdaya saing tinggi. 

Mengembang kan rencana 

pembelajaran serta melakukan 

monitoring dan evaluasi secara 

berkelanjutan 

Memiliki perangkat pembelajaran Pengawasan dan peningkatan 
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Misi Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis/ Sasaran 

Program/ Sasaran Kegiatan 
IKSS/ IKP/IKK 

yang efisien dan efektif. kualitas perangkat 

Peningkatan perolehan paten, 

publikasi ilmiah dan tulisan 

berbentuk buku 

Penyediaan insentif penulisan 

proposal 

penelitian ke badan eksternal, 

jurnal dan paten 

Program studi memiliki 

perencaraan alokasi dan 

pengelolaan dana sesuai dengan 

proporsionalitas pendapatan 

anggaran masing-masing. 

Evaluasi Kebutuhan alokasi dana 

masing-masing prodi 

Dana operasional bagi kegiatan 

pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat yang sesuai 

stándar 

Peningkatan promosi fakultas, 

program studi, SDM, hasil riset 

dan pengabdian kepada 

masyarakat, dan laboratorium 

melalui website dan dalam bentuk 

media cetak (brosur, souvenir) 

Tersedianya fasilitas,  ruang, sarana 

dan prasarana untuk kegiatan 

pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat yang sesuai 

stándar 

Evaluasi dan perawatan berkala 

terhadap peralatan yang 

menunjang pendidikan, penelitian 

& pengabdian kepada Masyarakat 

Meningkatnya prestasi mahasiswa Memfasilitasi mahasiswa untuk 

meningkatkan bidang penalaran 

untuk menunjang prestasi 

akademik melalui mengikuti 

Kompetisi Nasional yang 

diselenggarakan oleh DIKTI 

maupun PT di Indonesia 



  20 

Misi Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis/ Sasaran 

Program/ Sasaran Kegiatan 
IKSS/ IKP/IKK 

Meningkatnya jumlah dan kualitas 

prasarana yang dalam proses 

pembelajaran  (termasuk bahan 

kepustaaan, sarana pembelajaran) 

dan penelitian sesuai dengan 

ketetapan berbagai standar 

Menata kembali dan 

mengembangkan sarana 

prasarana  

Meningkatnya jumlah dan kualitas 

prasarana sarana dan prasarana 

laboratorium baik untuk tujuan 

pembelajaran maupun untuk 

tujuan penelitian sesuai dengan 

ketetapan berbagai standar 

Optimalisasi perencanaan & 

realisasi gedung Teknik Pengairan, 

Teknik Kimia & lab riset Teknik 

Kimia, penambahan 1 lantai 

gedung Teknik Elektro & Teknik 

Mesin 

Bertambahnya dana opersional 

untuk perawatan sarana dan 

prasarana pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyaratakat. 

Terwujudnya sistem informasi 

yang berbasis ICT untuk berbagai 

bidang: Keuangan, Sarana dan 

Prasarana, penelitian, pengabdian 

masyarakat, peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan 

pengelolaan sistem pendidikan. 

Makin meningkatnya sistem 

informasi, fasilitas e-learning guna 

keperluan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyaratakat. 

Realisasi ruang & media 

pembelajaran e-learning, v- 

learning untuk mendukung sistem 

pembelajaran internasional 

Menghasilkan produktivitas dan 

mutu yang tinggi hasil penelitian 

dosen dalam kegiatan penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerjasama, dan 

keterlibatan mahasiswa dalam 

Menyusun Road Map PPKS yg 

memenuhi Visi Fakultas. 
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Misi Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis/ Sasaran 

Program/ Sasaran Kegiatan 
IKSS/ IKP/IKK 

kegiatan tersebut. 

Menghasilkan kegiatan 

pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat dosen dan mahasiswa 

program studi yang bermanfaat 

bagi pemangku kepentingan 

(kerjasama, karya, penelitian, dan 

pemanfaatan jasa/produk 

kepakaran). 

Mengoptimalkan peran Badan 

Penerbit 

Menghasilkan jumlah dan mutu 

kerjasama yang efektif yang 

mendukung pelaksanaan misi 

program studi dan institusi dan 

dampak kerjasama untuk 

penyelenggaraan dan 

pengembangan program studi. 

Meningkatkan Penelitian yang 

didanai oleh sumber dana 

eksternal FT 

 

Target Kinerja IKSS/IKP/IKK 

Baseline 

Tahun Ke 1 

Target Kinerja 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 

IKSS/ IKP/IKK :  

Menaikkan kapasitas website guna memberikan penjelasan tentang visi, misi dan tujuan dengan lebih baik 

Kapasitas saat 

ini 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

IKSS/ IKP/IKK :  

Pengembangan website multilingual dilengkapi dengan fasilitas kolom untuk komentar/saran 

Bahasa 

Indonesia 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

bilingual Ind, 

Inggris 

Bhs lainnya yg 

diperlu kan 
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IKSS/ IKP/IKK :  

Peningkatan tata kelola organisasi 

Belum 

Optimal 

Terbentu k 

dan sosia 

lisasi 

Pelaksanaan Evaluasi, dan 

perbaika n 

Pemanta pan 

dan 

pengemba 

ngan 

Pemanta pan 

dan 

pengemba 

ngan 

Penyiapan 

sistem DSS FT 

Pembuatan 

aplikasi DSS 

FT 

Implementasi Perbaikan Perbaikan 

IKSS/ IKP/IKK :  

Peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di semua unit kerja FTUB 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 0,8 0,9 1 1 1 1 

IKSS/ IKP/IKK :  

Peningkatan monitoring dan evaluasi sistem dokumen unit kerja FTUB untuk mendukung Akreditasi BAN PT 

NA 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 

IKSS/ IKP/IKK :  

Pelaksanaan secara periodik Audit Internal Mutu (AIM) di semua unit kerja FTUB sesuai standar mutu UB 

1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 1 x per tahun 

IKSS/ IKP/IKK :  

Memfasilitasi mhs untuk meningkatkan kemampuan soft skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup 

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan  

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 

x 

perhimpuna

n  

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 

x 

perhimpuna

n  

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan  

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan  

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan  

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan 

dan di 

evaluasi 

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan 

dan dievaluasi 

dinalisa 

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan 

dan 

dikembangka

n 

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan 

8 kegiatan 

atau tiap 

himpunan 1 x 

perhimpunan 

IKSS/ IKP/IKK :  

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan proposal PKM, lolos didanai, lolos pimnas 

224 proposal, 

30 didanai, 2 

pimnas 

224 

proposal, 30 

didanai, 2 

pimnas 

224 

proposal, 30 

didanai, 2 

pimnas 

224 proposal, 

30 didanai, 2 

pimnas 

324 proposal, 

49 didanai, 5 

pimnas 

324 proposal, 

49 didanai, 5 

pimnas 

350 proposal, 

65 didanai, 10 

pimnas 

350 proposal, 

75 didanai, 10 

pimnas 

375 proposal, 

75 didanai, 10 

lolos pimnas 

375 proposal, 

75 didanai, 10 

lolos pimnas 

375 proposal, 

75 didanai, 10 

lolos pimnas 

IKSS/ IKP/IKK :  

Mengintegrasikan data aktifitas kemahasiswaan dan kompetensi lulusan ke dalam database FTUB 

belum 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,75 1 1 

IKSS/ IKP/IKK :  

Kerjasama dengan profesi untuk pemantapan Learning Outcomes Prodi 
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dilaksanakan 

oleh setiap 

jurusan 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

1 kerjasama 

per prodi 

IKSS/ IKP/IKK :  

Peningkatan kualifikasi dosen 

terdapat 

(asisten) 

dosen tetap 

PNS yg belum 

S2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

semua dosen 

prodi min 

berkualifikasi 

s2 

rasio S3: 

dosen 

>40% 

rasio S3: 

dosen 

>45% 

rasio S3: 

dosen 

>50% 

IKSS/ IKP/IKK : 

Peningkatan mutu pelatihan bagi tendik untuk mendukung Pelayanan Prima. 

- 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Mengembang kan rencana pembelajaran serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan 

Pembentukan 

tim kurikulum 

pemutakhira

n RPS /thn 

pemutakhira

n RPS /thn 

pemutakhiran 

RPS /thn 

pemutakhiran 

RPS /thn 

pemutakhiran 

RPS /thn 

pemutakhiran 

RPS /thn 

pemutakhiran 

RPS /thn 

pemutakhiran 

RPS /thn 

Pemutakhiran 

learning 

outcomes 

Pemutakhiran 

learning 

outcomes 

IKSS/ IKP/IKK :  

Pengawasan dan peningkatan kualitas perangkat 

Pengecekan 

Perangkat 

pembelajaran 

1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 1x/semester 

IKSS/ IKP/IKK :  

Penyediaan insentif penulisan proposal penelitian ke badan eksternal, jurnal dan paten 

Sudah 

berlangsung 

30 prop 

penelitian; 1 

proposal 

paten/tahun 

40 prop 

penelitian; 2 

proposal 

paten/tahun 

40 prop 

penelitian; 2 

proposal 

paten/tahun 

40 prop 

penelitian; 3 

proposal 

paten/tahun 

40 prop 

penelitian; 3 

proposal 

paten/tahun 

50 prop 

penelitian; 4 

proposal 

paten/tahun 

50 prop 

penelitian; 4 

proposal 

paten/tahun 

60 prop 

penelitian; 6 

proposal 

paten/tahun 

60 prop 

penelitian; 8 

proposal 

paten/tahun 

60 prop 

penelitian; 10 

proposal 

paten/tahun 

IKSS/ IKP/IKK :  

Evaluasi Kebutuhan alokasi dana masing-masing prodi 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

rapat 

1x/semester 

IKSS/ IKP/IKK :  

Peningkatan promosi fakultas, program studi, SDM, hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat, dan laboratorium melalui website dan dalam bentuk media cetak (brosur, souvenir) 

1 Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating 

IKSS/ IKP/IKK :  

Evaluasi dan perawatan berkala terhadap peralatan yang menunjang pendidikan, penelitian & pengabdian kepada masyarakat 
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0,1 0,15 0,25 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,75 0,8 1 

IKSS/ IKP/IKK :  

Memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan bidang penalaran untuk menunjang prestasi akademik melalui mengikuti Kompetisi Nasional yang diselenggarakan oleh DIKTI maupun PT 

di Indonesia 

Pembentukan 

tim penalaran 

pembinaan pembinaan pendampinga

n 

pendampinga

n 

pendampinga

n 

pendampinga

n 

pendampinga

n 

pendampinga

n 

pendampinga

n 

pendampinga

n 

IKSS/ IKP/IKK :  

Menata kembali dan mengembangkan sarana prasarana 

Penataan 

Aset belum 

sempurna 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,45 0,5 0,6 0,75 1  

IKSS/ IKP/IKK :  

Optimalisasi perencanaan & realisasi gedung Teknik Pengairan, Teknik Kimia & Lab Riset Teknik Kimia, penambahan 1 lantai gedung Teknik Elektro & Teknik Mesin 

0 0,25 0,25 0,3 0,5 0,6 0,75 0,8 1   

IKSS/ IKP/IKK :  

Terwujudnya sistem informasi yang berbasis ICT untuk berbagai bidang: Keuangan, Sarana dan Prasarana, penelitian, pengabdian masyarakat, peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan pengelolaan sistem pendidikan.  

1 Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating Updating 

IKSS/ IKP/IKK :  

Realisasi ruang & media pembelajaran e-learning, v- learning untuk mendukung sistem pembelajaran internasional 

Tersedia 

ruangan di 

Gedung FTUB 

lt 7 (30%) 

0,3 0,4 0,4 0,45 0,45 0,5 0,75 1   

IKSS/ IKP/IKK :  

Menyusun Road Map PPKS yg memenuhi Visi Fakultas. 

Perencanaan 

Riset Group 

tingkat 

Jurusan 

Perencanaan 

Riset Group 

tingkat 

Jurusan 

Perencanaan 

Riset Group 

tingkat 

Jurusan 

Perencanaan 

Riset Group 

tingkat 

Jurusan 

Perencanaan 

Riset Group 

tingkat 

Jurusan 

Perencanaan 

Riset Group 

tingkat 

Jurusan 

1 RG/ jrs/ 

prodi 

1 RG/ jrs/ 

prodi 

2 RG/ jrs/ 

prodi 

2 RG/ jrs/ 

prodi 

2 RG/ jrs/ 

prodi 

IKSS/ IKP/IKK :  

Mengoptimalkan peran Badan Penerbit 

menerbitkan 

Jurnal 

menerbitkan 

8 Jurnal 

menerbitkan 

8 Jurnal 

menerbitkan 8 

Jurnal 

menerbitkan 

10 Jurnal 

menerbitkan 

10 Jurnal 

15 jurnal 16 jurnal 20 Jurnal 21 Jurnal 22 Jurnal 

IKSS/ IKP/IKK :  

Meningkatkan Penelitian yang didanai oleh sumber dana eksternal FT 

25 Judul 30 Judul 35 Judul 40 Judul 41 Judul 43 Judul 45 Judul 46 Judul 50 judul 51 judul 52 judul 
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Rencana Anggaran IKSS/IKP/IKK 

(dalam juta Rupiah) 

IKSS/ IKP/IKK  
Rencana Anggaran 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 

Menaikkan kapasitas website guna 

memberikan penjelasan tentang visi, 

misi dan tujuan dengan lebih baik 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Pengembangan Website multilingual 

dilengkapi dengan fasilitas kolom 

untuk komentar/saran 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Peningkatan tata kelola organisasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Peningkatan implementasi sistem 

penjaminan mutu internal (SPMI) di 

semua unit kerja FTUB 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Peningkatan monitoring dan evaluasi 

sistem dokumen unit kerja FTUB 

untuk mendukung Akreditasi BAN PT 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Pelaksanaan secara periodik Audit 

Internal Mutu (AIM) di semua unit 

kerja FTUB sesuai standar mutu UB 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Memfasilitasi mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuan soft skill 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

hidup 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Peningkatan keterlibatan mhs dalam 

penyusunan proposal PKM, lolos 

didanai, lolos pimnas 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Mengintegrasikan data aktifitas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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IKSS/ IKP/IKK  
Rencana Anggaran 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 

kemahasiswaan dan kompetensi 

lulusan ke dalam database FTUB 

Kerjasama dengan profesi untuk 

pemantapan Learning Outcomes 

Prodi 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Peningkatan kualifikasi dosen 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Peningkatan mutu pelatihan bagi 

tendik untuk mendukung Pelayanan 

Prima. 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Mengembang kan rencana 

pembelajaran serta melakukan 

monitoring dan evaluasi secara 

berkelanjutan 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pengawasan dan peningkatan 

kualitas perangkat 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Penyediaan insentif penulisan 

proposal penelitian ke badan 

eksternal, jurnal dan paten 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

Evaluasi Kebutuhan alokasi dana 

masing-masing prodi 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 

Peningkatan promosi fakultas, 

program studi, SDM, hasil riset dan 

pengabdian kepada masyarakat, dan 

laboratorium melalui website dan 

dalam bentuk media cetak (brosur, 

souvenir) 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Evaluasi dan perawatan berkala 

terhadap peralatan yang menunjang 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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IKSS/ IKP/IKK  
Rencana Anggaran 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 

pendidikan, penelitian & pengabdian 

kepada Masyarakat 

Memfasilitasi mahasiswa untuk 

meningkatkan bidang penalaran 

untuk menunjang prestasi akademik 

melalui mengikuti Kompetisi 

Nasional yang diselenggarakan oleh 

DIKTI maupun PT di Indonesia 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Menata kembali dan 

mengembangkan sarana prasarana  
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Optimalisasi perencanaan & realisasi 

gedung Teknik Pengairan, Teknik 

Kimia & lab riset Teknik Kimia, 

penambahan 1 lantai gedung Teknik 

Elektro & Teknik Mesin 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Terwujudnya sistem informasi yang 

berbasis ICT untuk berbagai bidang: 

Keuangan, Sarana dan Prasarana, 

penelitian, pengabdian masyarakat, 

peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan pengelolaan sistem 

pendidikan. 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Realisasi ruang & media 

pembelajaran e-learning, v- learning 

untuk mendukung sistem 

pembelajaran internasional 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Menyusun Road Map PPKS yang 

memenuhi Visi Fakultas. 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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IKSS/ IKP/IKK  
Rencana Anggaran 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 

Mengoptimalkan peran Badan 

Penerbit 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Meningkatkan Penelitian yang 

didanai oleh sumber dana eksternal 

FT 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 


