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Kata Pengantar 

 

Kedudukan. 

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat 

(Unlam)2014–2018ini disusun sebagai panduan yang memuat arahan dan capaian serta 

tolok ukur.Renstra ini merupakan hasil perencanaan jangka menengah (RPJM), yaitu 4 

tahunan yang menyesuaikan dengan periode kepemimpinan di Fakultas.Selain itu juga 

merupakan bagian dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP 20 tahun).RPJP 

Fakultas Teknikdiarahkan untuk mewujudkan tujuan Unlam.Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Fakultas Teknik hingga tahun 2034. 

 

Acuan 

Renstra Fakultas Teknik Unlam disusun dengan memperhatikan panduan 

penyusunan Rencana Strategis Perguruan Tinggi Kementrian Pendidikan 

Nasional.Renstra merupakansuatu alat manajemen (management tools) yang bertujuan 

membantuorganisasi membuat rencana untuk masa yang akan datang. Merencanakan 

masa depan melalui penyusunan program, penyiapan sumber daya, dan pengaturan yang 

sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. 

 

Dasar  

 Perencanaan strategis dilaksanakan/disusun karena terjadinya perubahan 

eksternal secaracepat dan tidak menentu yang menuntut organisasi untuk melakukan 

penyesuaian atau perubahaninternal agar mampu mempertahankan fungsi dan 

peranannya dalam memberikan pelayananyang baik dan tepat kepada kelompok 

sasarannya dalam periode waktu tertentu.Disebutstrategis karena disusun dengan cara-

cara yang sistematis dalam menganalisis lingkungan,menilai kekuatan internal 

organisasi, serta dalam mengidentifikasikan peluang-peluang dimana organisasi 

mempunyai keuntungan kompetitif.Penyusunan Renstra adalah awal dari aktivitas 

pengelolaan sebuah organisasi.Dari penyusunanyang kemudian ditetapkan pembagian 

tugas, pengarahan dan penggerakan personalia,pengalokasian sumber daya, dan 

pengevaluasian keberhasilan organisasi.Ringkasnya Perencanaan Strategis adalah suatu 

usaha disiplin yang menghasilkan keputusan-keputusandan aksi-aksi fundamental yang 

mengarahkan dan memandu pencapaian tujuandan sasaran, bagaimana mengerjakan, 

siapa yang mengerjakan, dan bagaimana menghadapiperubahan. 

Gambaran kerangka logis perencanaan strategis ditunjukkan dalam gambar 

berikut: 
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Gambar: Kerangka logis perencanaan strategis 

(Sumber: dikembangkan dari panduan penyusunan renstra di lingkungan Kementrian Pendidikan 

Nasional, hal. 14) 

 

Pendekatan Penyusunan 

Dokumen Renstra Fakultas Teknik pada dasarnya merupakan hasil proses 

pemikiran strategis berdasarkan upayauntuk memenuhi pendidikan tinggi yang 

berkualitas. Oleh karena itu, kualitas dokumen Renstra Fakultas Teknik sangat 

ditentukan oleh seberapa jauh Renstra dapat mengemukakan secara sistematis 

prosespemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses 

menetapkanke mana Fakultas akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak 

dicapai dalam empattahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah 

strategis apa yang perludilakukan agar tujuan tercapai. 

 

Penutup 

Renstra ini Demikian Rencana Strategis Fakultas Teknik UnlamPeriode 2014–

2018 ini disusun. Selanjutnya demi perbaikan rencana, maka segala saran/masukan 

sangat diharapkan untuk kemajuan dan kebermartabatan bersama. 

 

Banjarbaru, Desember 2016 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) didirikan pada tahun 

1965. Fakultas Teknik merupakan Fakultas ke-7 yang didirikan di Unlam setelah 

Fakultas Hukum (1960), Fakultas Ekonomi (1960), Fakultas Sosial (1960), Fakultas 

Pertanian (1961), Fakultas Perikanan (1964), dan Fakultas Kehutanan (1964). Pada saat 

Fakultas Teknik didirikan, Unlam sudah menjadi Universitas Negeri yang memiliki 2 

lokasi, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Fakultas Teknik dibentuk pertama kali di 

Banjarbaru.Fakultas Teknik Unlam berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 296/65 tanggal 27 

Desember 1965, dan disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan nomor 

75/Bikuk/1966 tanggal 25 Juli 1966. Jurusan yang pertama kali dibentuk di Fakultas ini 

adalah Jurusan Teknik Sipil. 

Saat ini Fakultas Teknik Unlam menyelenggarakan 7 Program Studi Sarjana dan 1 

Program Studi Magister dengan jabaran sebagai berikut: 

1. Program Studi Teknik Sipil  (Jenjang pendidikan S1 dan S2) 

2. Program Studi  Arsitektur  (Jenjang pendidikan S1) 

3. Program Studi Teknik Kimia  (Jenjang pendidikan S1) 

4. Program Studi Teknik Pertambangan  (Jenjang pendidikan S1) 

5. Program Studi  Teknik Lingkungan  (Jenjang pendidikan S1) 

6. Program Studi Teknik Mesin  (Jenjang pendidikan S1) 

7. Program Studi Teknik Informatika (Jenjang pendidikan S1) 

Fakultas Teknik sebagai institusi yang menghasilkan ahli di bidang rekayasa, 

dituntut mampu mengikuti dan menyelaraskan perubahan atau dinamika yang sangat 

cepat di bidang teknologi, pengetahuan, lingkungan, sosial, dan lain-lain yang sangat 

berdampak pada kehidupan manusia.Fakultas Teknik dituntut untuk selalu 

meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan baik tingkat 

regional, nasional, maupun internasional. 

Tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Fakultas Teknik Unlam tentunya 

semakin beragam. Namun demikian, disamping tantangan eksternal yang bersifat 

normatif dan umum, juga masih banyak tantangan internal yang dihadapi. Menghadapi 
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dan mengatasi tantangan eksternal dan internal ini diperlukan Rencana Induk 

Pengembangan Fakultas yang merupakan pokok-pokok pengembangan jangka panjang 

(Visi 20 tahun ke depan). RIP yang berisi tahapan-tahapan harus tercapai secara 

bertahap setiap 4 tahun (sasaran pengembangan) mengikuti kepemimpinan fakultas. 

Untuk itu Fakultas Teknik membutuhkan Rencana Strategis sebagai panduan yang 

memuat arahan dan capaian serta tolok ukur.Renstra Fakultas Teknik harus 

berlandaskan pada azas kebenaran, kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab dalam 

mewujudkan visi dan misi yang diemban. 
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1.2. Landasan Hukum 

Renstra Fakultas Teknik Unlam 2014–2018 ini disusun dengan memperhatikan 

beberapa landasan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen 

ke–4, pasal 31 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

PembangunanNasional; 

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 201 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014; 

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

i. Rencana Strategis Universitas Lambung Mangkurat 2010–2014.  

 

1.3. Sistematika 

Sistematika Laporan Renstra ini mencakup enam bab, yaitu: 

Bab 1. Pendahuluan.Berisi latar belakang perlunya keberadaan renstra, faktor yang 

mempengaruhi, hingga kaitannya dengan penyelenggaraan/pembangunan Fakultas 

Teknik.Dibahas juga landasan hukum penyusunan rencana strategis Fakultas 

Teknik.Terakhir dipaparkan sistematika dokumen rencana strategis. 

Bab 2. Kondisi Umum. Bab ini memaparkan ringkasan hasil evaluasi diri Fakultas 

Teknik yang pernah disusun oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik tahun 2012. 

Ringkasan ini merupakan gambaran (kondisi) umum Fakultas Teknik yang dilihat dari 

aspek 10 standar: tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian, SDM, keuangan, 

fasilitas, kerjasama, sistem informasi, dan penjaminan mutu. Selain gambaran umum 

yang bersifat internal, pada bab ini juga diuraikan kondisi eksternal yang mem-

pengaruhi. Berdasar gambaran (kondisi) umum, baik internal maupun eksternal, 
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akhirnya diperoleh informasi tantangan yang masih dihadapi, khususnya periode 2014–

2018. 

Bab 3. Visi, Misi, dan Tujuan. Bab tiga berisi visi Fakultas Teknik untuk jangka 

panjang (2034) dan visi jangka menengah (2018).Visi 2018 merupakan bagian/tahapan 

dari visi jangka panjang.Visi 2018 merupakan visi yang dirumuskan oleh pimpinan 

Fakultas Teknik periode 2014–2018. Selanjutnya dipaparkan pula misi yang akan di-

laksanakan untuk mencapai visi tersebut. Juga tujuan strategis yang ingin dicapai. 

Bab 4. Strategi dan Arah Kebijakan.Bab ini berisi strategi yang diambil dan juga arah 

kebijakan. 

Bab 5. Program. Berisi program-program yang diajukan yang disusun berdasar 10 

standar, yaitu: tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian, SDM, keuangan, fasilitas, 

kerjasama, sistem informasi, dan penjaminan mutu. 

Bab 6. Kerangka Implementasi. Berisi penjelasan tentang: (a) strategi pendanaan, (b) 

koordinasi, tata kelola, dan pengawasan internal, serta (c) sistem dan teknologi 

informasi terpadu.  

Sistematika penulisan Renstra Fakultas Teknik di atas mengacu pada sistematika 

Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. 
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BAB 2. KONDISI UMUM FAKULTAS TEKNIK 

Dalam menyusun rencana strategis Fakultas Teknik 2014—2018, diperlukan 

analisis kondisiinternal dan eksternal sebelum tahun 2014sebagai referensi untuk 

mengetahui capaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi. Rangkuman hasil 

analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

 

2.1. Analisis Kondisi Internal 

2.1.1. Tata Kelola 

Ketentuan yang mengatur tatapamong Fakultas Teknik Universitas Lambung 

Mangkurat, antara lain: 

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2003 tentang Statuta 

Universitas Lambung Mangkurat; 

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/D/C/2004 tentang Rincian 

Tugas Bagian dan Sub bagian di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Lambung Mangkurat. 

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Fakultas Teknik mempunyai badan 

normatif tertinggi, yaitu Senat Fakultas Teknik yang mempunyai tugas melakukan 

pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik 

di lingkungan Fakultas.Keanggotaan Senat Fakultas Teknik diatur dalam Peraturan 

Rektor.Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari: 

1. Anggota Tetap : Guru Besar Fakultas Teknik  

2. Anggota Ex Officio : Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi 

3. Anggota Tidak 

Tetap 

: Wakil Dosen setiap Program Studi yang dipilih melalui 

Rapat Dosen Program Studi, dengan jumlah yang 

ditetapkan oleh keputusan tersebut. 

Dalam menjalankan fungsinya, unsur Pimpinan dibantu oleh staf administrasi 

yang dipimpin seorang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian 

(Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Barang Milik Negara dan Keuangan dan 

Kepegawaian). Selain itu dilengkapi pula UPT dan Laboratorium yang mempunyai 

tugas pokok untuk memberikan pelayanan kemudahan di dalam proses belajar mengajar 

maupun dalam konteks administrasi perguruan tinggi. 
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Dalam pelaksanaan akademik, Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan 

dibantu tigaWakil Dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang 

Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dekan 

dan Wakil Dekan ini dipilih dari staf dosen  yang memenuhi syarat dan ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Rektor.Unsur pimpinan Fakultas ini dibantu pula oleh staf 

administrasi yang ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 

masing-masing. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas beserta 

stafnya dikontrol oleh Senat Fakultas melalui mekanisme rapat senat fakultas yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. 

Mekanisme pengambilan kebijakan ditingkat Fakultas dapat dibedakan menjadi 

2 macam, yaitu yang sifatnya strategis dan yang sifatnya operasional. Kebijakan yang 

bersifat strategis, mekanisme pengambilan kebijakan adalah melalui rapat senat 

fakultas, sedangkan yang sifatnya operasional melalui kebijakan Dekan.Mengacu pada 

Statuta Universitas Lambung Mangkurat, SOTK Universitas Lambung Mangkurat, 

maupun Rincian TUPOKSI Bagian dan Sub Bagiandalam organisasi di Universitas 

Lambung Mangkurat, maka struktur organisasi, koordinasi, dan cara kerja di Fakultas 

Teknik dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.Struktur organisasi Fakultas Teknik 

Dalam operasionalnya,  Fakultas Teknik menganut sistem perencanaan, peng-

organisasian, penempatan staf, pengawasan serta operasional yang bersifat internal 

maupun eksternal secara terbuka, musyawarah melalui rapat pada tingkat Fakultas. 

Sebagai pedoman, Fakultas Teknik menyusun Rencana Strategis dan Operasional yang 
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disusun berdasarkan acuan rencana di atasnya.Selanjutnya dalam pengelolaan rencana 

kegiatan dan pembiayaannya, Fakultas Teknik telah melakukan perencanaan dengan 

melibatkan program studi maupun unit-unit secara transparan, efektif dan efisien, 

sehingga pemanfaatan anggaran menjadi optimal dan terarah, sedangkan kontrol 

terhadap operasional kegiatan dan keuangan ini dilakukan oleh Wakil Dekan sesuai 

dengan bidang masing-masing.Rencana ini selanjutnya dievaluasi per triwulan untuk 

dilihat pencapaiannya, kendala dan hambatan yang dihadapi, dan pada akhirnya 

bagaimana solusi yang bisa dilaksanakan, sehingga program tersebut dapat berjalan 

dengan baik.Untuk pengorganisasian staf dalam operasional dilakukan oleh penanggung 

jawab kegiatan, dalam hal ini yaitu Wakil Dekansesuai dengan bidang masing-masing. 

Namun jika kegiatan tersebut bersifat antar bidang-bidang, maka penanggung jawab 

adalah Dekan. Bentuk dan sistem pengelolaan ini telah dijalankan secara konsekuen dan 

konsisten. Hasil yang didapat tentunya memudahkan pertanggungjawaban, dan khusus 

untuk operasional eksternal menjadi domain Dekan, dengan dibantu oleh Wakil 

Dekansesuai bidangnya. Walaupun sistem sudah terbentuk, namun masih banyak 

persoalan yang dihadapi pada sistem pengelolaan Fakultas Teknik, terutama persoalan 

sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai kemampuan/keahlian dengan 

kebutuhan untuk Pendidik dan peta jabatan pada Tenaga Kependidikan. 

 

2.1.2. Pendidikan 

Pelaksanaan proses pembelajaran di Fakultas Teknik diorganisir oleh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Perkuliahan agar pengelolaan perkuliahan dapat lebih efektif 

dan efisien serta dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Tahap-tahap 

pelaksanaan perkuliahan yang diorganisas UPT Perkuliahan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Perkuliahan 

UPT Perkuliahan mempersiapkan POS Perkuliahan dalam rangka melaksanakan 

kegiatan perkuliahan, yang diawali dengan POS Penyusunan Dosen Pengajar, 

GBPP/SAP yang dibuat prodi, kemudian UPT menyusun Jadwal 

Perkuliahan/Persiapan Daftar Kehadiran/Kebutuhan sarana prasarana perkuliahan 

(LCD/Laptop dan penyiapan ruang kelas). 

2. Tahap Evaluasi Bulanan 

Evaluasi bulanan merupakan rekapitulasi perkuliahan setiap bulan, mencakup tatap 

muka dan evaluasi materi perkuliahan. Evaluasi ini dilakukan oleh Kepala UPT dan 

dilaporkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi. Jika 
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dinilai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik keadaannya cukup krusial, maka akan 

dapat dilanjutkan dengan rapat UPT Perkuliahan, misalnya jika banyak matakuliah 

yang belum memulai perkuliahannya setelah 1 bulan pertama. 

3. Tahap Evaluasi Akhir Semester  

Evaluasi Akhir Semester merupakan rekapitulasi perkuliahan yang menentukan. 

Kecukupan tatap muka berdasarkan pedoman akademik, serta evaluasi materi kuliah 

melalui ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh UPT Perkuliahan.  

4. Evaluasi Kinerja Proses Belajar Mengajar 

Selanjutnya pada akhir pelaksanaan ujian, dilaksanakan pula evaluasi kinerja proses 

belajar mengajar, yang substansi isinya adalah pandangan mahasiswa mengenai: 

kedisiplinan dosen, materi perkuliahan, metoda mengajar, pengendalian kelas, dan 

pemanfaatan teknologi dalam perkuliahan, melalui proses kuesioner yang diberikan 

kepada mahasiswa, baik melalui prasarana intranet maupun proses manual 

(terlampir contoh kuesioner kinerja proses belajar mengajar). 

5. Bahan Ajar 

Bahan Ajar juga menjadi perhatian bagi Fakultas Teknik Universitas Lambung 

Mangkurat guna memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mempelajari 

matakuliah yang diberikan. Upaya yang dilakukan adalah mendorong semakin 

banyak bahan atau buku ajar yang dibuat oleh Dosen melalui penyiapan anggaran 

penyusunan bahan/buku ajar ini per semester.  

6. Sarana prasarana penunjang perkuliahan 

Dengan adanya UPT Perkuliahan yang telah berjalan sekitar 2 tahun terakhir ini, 

maka tampak efektifitas dan efisiensi sarana prasarana dapat ditingkatan. 

Keterbatasan ruang kuliah dapat teratasi, tingkat pemakaian laptop, LCD, dan OHP 

sangat tinggi. Saat ini setiang ruang kelas telah dilengkapi dengan LCD beserta 

kelengkapannya, sehingga cukup memberikan kemudahan bagi dosen/perkuliahan 

yang memanfaatkannya.Selain itu pula saat ini untuk menunjang proses belajar 

mengajar dilengkapi pula dengan sarana prasarana praktikum. Hampir semua 

program studi telah memiliki laboratorium yang memadai yang sesuai dengan 

bidang keahliannya untuk melaksanakan kegiatan praktikumnya, kecuali untuk 

matakuliah dasar menggunakan laboratorium dasar Universitas Lambung 

Mangkurat. Namun demikian standarisasi dan kalibrasi peralatan harus dapat 

ditingkatkan secara bertahap, sehingga laboratorium dan peralatan tersebut dapat 

diakui dan valid hasilnya.  

7. Sistem pelayanan 



9 

 

UPT Perkuliahan juga memberikan layanan kepada setiap perkuliahan melalui 

adanya tenaga piket setiap saat untuk membantu penyiapan penunjang perkuliahan. 

Kondisi ini cukup memberikan tekanan kedisiplinan pada dosen dan mahasiswa, 

sehingga tidak ada alasan pada optimalnya pelayanan perkuliahan. 

Hasil yang diperoleh dari proses evaluasi pembelajaran ini selanjutnya akan 

dibahas bersama antara Pimpinan Fakultas dan Program Studi serta pejabat struktural di 

Fakultas Teknik. Rapat ini menginformasikan berbagai persoalan yang sarana dan 

prasarana, kinerja dosen serta kinerja pelayanan perkuliahan yang diberikan, untuk 

kemudian dirumuskan solusi bersama untuk perbaikan lebih lanjut.  

Beberapa hasil dan tindak lanjut yang dapat dirasakan dari proses evaluasi ini 

antara lain: 

1. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi sangat optimal, 

semakinmeningkat. 

2. Peningkatan kinerja dosen dalam mengajar, tingkat rata-rata pertemuan tatap muka 

sudah lebih dari 12 kali pertemuan. 

3. Sistem pendataan proses pembelajaran sudah baik, dimana daftar kehadiran dosen 

dan mahasiswa dapat direkapitulasi secara rutin, proses ujian menjadi pekerjaan 

yang rutin, soal ujian dapat diinventarisasi dengan baik, hingga inventarisasi kinerja 

pembelajaran oleh dosen. 

Bagi dosen yang mempunyai kinerja pembelajaran kurang baik, menjadi perhatian 

Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Fakultas dapat langsung melakukan respon dan 

teguran tertulis, sehingga kinerja dosen juga cendrung meningkat. 

 

2.1.3. Penelitian 

Dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir dosen-dosen Fakultas Teknik telah 

melakukan beberapa penelitian. Data Penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen 

Fakultas Teknik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Kegiatan Penelitian Dosendi Lingkungan Fakultas Teknik Unlam dalam 3 

Tahun Terakhir 

 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Penelitian merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang 

melengkapi pilar pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian mempunyai 

pengaruh strategis bagi peningkatan kualitas perguruan tinggi, terutama bagi 

Universitas Lambung Mangkurat secara umum dan Fakultas Teknik  secara khususnya, 

yang berupaya menjadi Institusi unggulan bidang rekayasa dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam Kalimantan berbasis teknologi hijau.  

Penelitian menjadi indikator kinerja dan salah satu tolak ukur kemampuan 

Fakultas dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

hasil-hasil penelitian berkualitas.  Sesuai dengan Rencana Strategis Universitas 

Lambung Mangkurat 2010–2014 pada tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas 

penelitian, publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional guna 

menghasilkan berbagai kekayaan intelektual dan inovasi baru serta menjadikan 

Lingkungan Lahan Basah sebagai Program Unggulan, maka Fakultas Teknik untuk 

menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan tersebut.  

Dalam tahap operasional penelitian, Fakultas Teknik telah mengacu pada  

pedoman pengelolaan penelitian yang dibuat oleh Lembaga Penelitian yang mencakup 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Kebijakan dasar penelitian, diantaranya tentang arah dan dharma, jenis dan rekam 

jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan dan sistem 

kompetisi; 

2. Hak kekayaan intelektual; 
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3. Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan; 

4. Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya. 

Disamping itu, pedoman pengelolaan penelitian ini diperkuat dengan prosedur 

operasional standar (POS). Program penelitian unggulan dianggarkan melalui DIPA 

secara berkesinambungan. Komitmen pendanaan dalam jangka menengah diperoleh 

melalui hibah kompetisi, seperti PUPT IDB 7 in 1 Unlam dan BOPTN. Selain 

pendanaan yang bersumber dari DIPA dan hibah kompetisi, juga diperoleh  dana 

melalui skema program penelitian yang disediakan oleh Direktorat Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti. Diseminasi hasil penelitian 

dilaksanakan dalam bentuk seminar dan publikasi (jurnal dan prosiding), baik 

internasional, nasional, maupun lokal.  Fakultas Teknik juga telah mengelola Jurnal 

Ilmiah Info Teknik, disamping beberapa jurnal ilmiah lainnya sesuai dengan program 

studi–program studi yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Unlam, diantaranya: 

Lanting, Konversi, Geosapta, Jukung dan Kinematika yang telah memiliki ISSN 

Adapun kebijakan internal Fakultas Teknik  dimana penelitian diarahkan untuk 

melibatkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi) dan hasil penelitian 

dapat memperkaya materi kuliah yang diampu oleh dosen yang melaksanakan 

penelitian.  Pada penelitian hibah kompetisi desentralisasi seperti Hibah Bersaing, 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Hibah Doktor, dan pada hibah kompetisi 

nasional seperti Kerjasama Luar Negeri,  dan MP3EI. Keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian adalah merupakan persyaratan sebagaimana tertuang dalam juklak atau 

manual prosedur.  Satu judul penelitian harus melibatkan minimal tiga orang mahasiswa 

untuk penelitian skripsi atau tugas akhir. 

 

2.1.4. Pengabdian 

Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 

menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.). 

Dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir dosen-dosen Fakultas Teknik telah 

melakukan beberapa Pengabdian Kepada Masyarakat. Data Pengabdian Kepada 

Masyarakat oleh dosen-dosen Fakultas Teknik dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyrakat Dosendi Lingkungan Fakultas 

Teknik Unlam dalam 3 Tahun Terakhir 

 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar tridharma perguruan 

tinggi selain pendidikan dan penelitian. Untuk menjabarkan Renstra Universitas 

Lambung Mangkurat pada tujuan ke empat, yaitu memanfaatkan hasil-hasil penelitian 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat, Fakultas Teknik berusaha untuk melakukan penerapan 

teknologi, pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan program 

pengembangan kewirausahaan dalam kerangka pengembangan kualitas sumberdaya 

manusia serta pemberdayaan masyarakat. 

Dalam pengelolaan pengabdian masyarakat, Fakultas Teknik telah mengikuti 

pedoman yang dibuat oleh LPM Universitas Lambung Mangkurat yang mencakup 

aspek-aspek berikut: 

1. Kebijakan dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya tentang 

arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pelaksanaan pengabdiankepada masyarakat 

unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan dan sistem kompetisi; 

2. Hak kekayaan intelektual; 

3. Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda 

tahunan; 

4. Peraturan pengusulan proposal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan 

pelaksanaannya. Pedoman pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

ini diperkuat dengan prosedur operasional standar (POS) oleh Lembaga Pengabdian 
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Masyarakat (LPM) Universitas Lambung Mangkurat. Kebijakan dasar yang disusun 

mengacu kepada Renstra Universitas Lambung Mangkurat.  

2.1.5. Sumber Daya Manusia 

Jumlah dosen tetap pada Fakultas Teknik sampai dengan periode akhir 

bulanDesember 2014 berjumlah sebanyak 117 orang, dosen tetap tersebut terbagi ke 

dalam 7 (tujuh) Program Studi sesuai dengan kreteria pendidikan dan bidang ilmu yang 

relevan dari masing-masing dosen atau (homebase) yang ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Dekan No 35/H8.1.31/PS/2007 tanggal  12 Mei 2007 tentangHomebase 

Dosen Fakultas Teknik.Untuk memenuhi kriteria sebagai dosen tetap, Fakultas Teknik 

memberlakukan aturan dengan memberikan beban kerja pada setiap dosen minimal 

sebanyak 40 jam/minggu atau kalau dikonversi 12 sampai dengan 16 SKS. Setiap dosen 

tetap pada akhir semester diwajibkan membuat laporan pelaksanaan beban kerja dosen 

untuk dievaluasi oleh pimpinan.   

Sampai dengan saat ini, Fakultas Teknik mempunyai enam Program Studi Strata 

1 (S1) dan 1 (satu) Program Studi Strata 2 (S2), untuk rincian jumlah dosen tetap pada 

masing-masing Program Studi berdasarkan jabatan fungsional dan jenjang pendidikan 

tertinggi, dan penggantian, perekrutan serta pengembangan dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan program studi dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Sumber Daya Manusia (Dosen) di Lingkungan Fakultas Teknik Unlam 

S1 Teknik

Sipil
S1 Arsitektur

S1 Teknik 

Pertambangan

S1 Teknik

Kimia

S1 Teknik

Lingkungan

S1 Teknik

Mesin

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

1 Tenaga Pengajar 2 1 1 1 1 0 6

2 Asisten Ahli 11 7 8 4 5 5 40

3 Lektor 18 7 1 8 4 3 41

4 Lektor Kepala 17 8 0 2 0 1 28

5 Guru Besar / Profesor 2 0 0 0 0 0 2

TOTAL 50 23 10 15 10 9 117

1 S1 4 1 5 0 0 1 11

2 S2 / Profesi / Sp-1 40 20 5 10 8 7 90

3 S3 / Sp-2 6 2 0 5 2 1 16

TOTAL 50 23 10 15 10 9 117

B. PENDIDIKAN TERTINGGI

No. Hal

Jumlah Dosen Tetap Yang Bertugas

Pada Program Studi Total di 

Fakultas

A. JABATAN FUNGSIONAL

 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Dalam menentukan rasio kecukupan jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah 

mahasiswa pada tiap Program Studi mengacu dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bahwa untuk 
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bidang eksakta perbandingan (nisbah) antara dosen dengan jumlah mahasiswa adalah 

maksimum 1 : 20. 

Jumlah kecukupan dosen tetap dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada 

Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik  khususnya untuk Program Studi yang 

sudah lama berdiri seperti Teknik Sipil, dan Arsitektur, sudah dapat memenuhi rasio 

kecukupan dosen. Sedangkan untuk Program Studi yang relatif masih baru seperti 

Teknik Kimia, Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan, dan Teknik Mesin jumlah 

dosen tetap dirasakan masih kurang dan akan dipenuhi secara bertahap.  

Kualifikasi dosen tetap pada Fakultas Teknik berdasarkan tabel diatas secara 

makro dapat diketahui bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang atau 5,98% tenaga dosen tetap 

pada Fakultas Teknik masih belum mempunyai jabatan fungsional dosen (tenaga 

pengajar yang berstatus CPNS dan PNS), dan sebanyak 11 (sebelas) orang atau 9,40% 

dengan kualifikasi jenjang pendidikan tertinggi S1. Dilihat dari aspek kualifikasi dosen, 

lebih dari 90% dosen sudah berpendidikan S2 dan S3, dan dengan posisi sekarang yang 

sudah S3 adalah 16 orang. 

Berdasarkan asal lulusan dosen tetap yang berpendidikan terakhir S3 tersebut 4 

(empat) orang dari perguruan tinggi dalam negeri dan 8 (delapan) orang dari perguruan 

tinggi luar negeri, sedangkan untuk kualifikasi pendidikan terakhir S2 90 (sembilan 

puluh) orang dari perguruan tinggi dalam negeri luar negeri. Dan sampai dengan saat ini 

terdapat beberapa tenaga dosen yang masih menempuh pendidikan S2/S3 dalam atau 

luar negeri. 

Program pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan untuk dosen meliputi 

karier akademik (fungsional) dan struktural (tugas tambahan). Pengembangan karier 

dalam jabatan fungsional, mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 43 tahun 1999 

tentang perubahan atas UU No 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PP 

Nomor 30 Tahun 1990, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 

1999, dan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2006. Selain itu tenaga dosen dan tenaga 

kependidikan dapat diangkat dalam jabatan eselon sebagamana diatur pada PP Nomor 

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. 

Lebih lanjut dalam upaya pengembangan karir dosen, Fakultas Teknik  telah 

mengeluarkan Surat Keputusan Dekan No. 085a/H8.1.31/KP/2009 tanggal 17 Juli 2009 

tentang Panduan Rekrutmen, Pengembangan Karir dan Kompetensi Dosen Fakultas 

Teknik, yang isinya meliputi: 

1. Prosedur Rekrutmen Dosen Baru 
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2. Program Studi Lanjut Dosen 

3. Program Pendidikan Tambahan 

4. Alih kompetensi dosen 

5. Penilaian Kinerja Dosen 

6. Kenaikan jabatan dosen 

7. Prosedur penetapan usul sertifikasi dosen 

Dengan adanya panduan rekrutmen, pengembangan karir dan kompetensi dosen 

Fakultas Teknik  ini, tentunya dapat memberikan arah yang optimal dalam upaya 

pemberdaya-an dosen di lingkungan Fakultas Teknik. Untuk melaksanakan 

pengembangan karir dan kompetensi dosen ini, maka Fakultas Teknik  selalu 

merencanakan kegiatannya dan mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut, baik 

untuk pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat maupun 

penunjang kegiatan tridharma tersebut. Alokasi dana untuk kegiatan ini dapat dilihat 

dari Rencana Kegiatan dan Keuangan Fakultas per semester. 

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan dosen, selain dengan mengikuti 

pendidikan formal, juga dilaksanakan pendidikan singkat, seperti: 

1. Pelatihan-pelatihan dan kursus singkat untuk meningkatkan kemampuan di bidang 

pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

2. Seminar, simposium dan lokakarya. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang dilakukan dosen akan memperkaya materi pengajaran, sehingga proses belajar 

mengajar menjadi relevan dengan kondisi kekinian masyarakat dan tuntutan dunia 

kerja, dan meningkatnya mutu dan daya saing dosen dan alumni. Pola 

pengembangan karier dosen di tingkat fakultas, jurusan dan program studi 

didasarkan pada strategi pengembangan karier dosen yang sudah ditetapkan oleh 

program studi, jurusan dan fakultas. 

Kendala atau hambatan yang sering ditemui pada pengembangan dosen tetap 

adalah sebagai berikut: 

1. Rekrutmen Dosen 

a. Kurang seimbangnya antara kebutuhan dosen (sesuai dengan rasio 

dosen:mahasiswa) dengan formasi dosen yang diberikan oleh Universitas 

Lambung Mangkurat. 

b. Adanya keharusan (standar) rekrutmen dosen berkualifikasi minimal S2 

linearitas menjadi kesulitan untuk memenuhi formasi. 
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c. Implikasi dari poin b di atas, maka tingkat persaingan menjadi rendah, pilihan 

menjadi minimal, dosen yang direkrut terkadang kurang mempunyai altitude 

dalam pengembangan dirinya. 

2. Pengembangan Karir dan Kompetensi Dosen 

a. Khususnya dosen senior, untuk melakukan studi lanjut sudah tidak bergairah. 

b. Masih rendahnya kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

c. Dukungan infrastruktur, khususnya laboratorium, dalam berkegiatan di institusi 

masih kurang. 

d. Suasana akademik relatif masih harus ditingkatkan, sehingga budaya mengajar 

yang berbasis penelitian, semangat mengabdi kepada masyarakat yang berbasis 

pengetahuan dan keilmuan, dapat menjadi suasana perilaku kecendikiawan 

sehari-hari. 

3. Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional (berstatus tenaga 

pengajar); 

4. Keterlambatan dosen dalam kenaikan jabatan fungsional sehingga berpengaruh 

terhadap kenaikan pangkat atau golongan; 

5. Masih rendahnya persentasi dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

Dengan memperhatikan kendala di atas, maka tampak ada kendala yang bersifat 

eksternal dan ada yang bersifat internal. Yang bersifat internal ini tentu menjadi 

perhatian Fakultas untuk dilakukan upaya perbaikan di kemudian hari. Fakultas Teknik 

pada tahun 2014/2015 telah dan akan terus mengembangkan SIMPEG, sehingga kinerja 

akademik, kinerja kepangkatan dosen akan lebih dapat termonitor dengan baik. 

Berdasarkan jumlah tenaga kependidikan tersebut diatas dirasakan masih sangat 

kurang terutama dengan dibukanya beberapa Program Studi dan Laboratorium baru di 

lingkungan Fakultas Teknik, dan pada tahun 2014 ini terdapat beberapa orang tenaga 

kependidikan yang akan memasuki batas usia pensiun. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut diatas pihak Fakultas Teknik  melakukan perekrutan pegawai honorer dengan 

sistem kontrak dan mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil baru 

dengan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan.Sedangkan mengenai kualifikasi 

pendidikan tenaga kependidikan sebagian besar masih didominasi dengan kualifikasi 

jenjang pendidikan SMA sederajat sebanyak 38,64% dan Sarjana sebanyak 43,18% 

sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Sumber Daya Manusia (Administrasi) di Lingkungan Fakultas Teknik 

Unlam 

S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1
SMA / 

SMK
SMP SD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pustakawan *) 0 0 10 0 2 2 0 5 0 0 19

2
Laboran / Teknisi / Analis / 

Operator / Programer
0 0 4 0 7 0 0 2 0 0 13

3 Administrasi 0 1 9 0 1 1 0 5 0 0 17

4
Administrasi / Teknisi Dengan 

Status Honorer Kontrak
0 1 17 0 1 0 0 7 0 0 26

5
Tenaga Kebersihan Honorer 

Kontrak
0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

6
Tenaga Keamanan Honorer 

Kontrak
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

7 Tenaga Sopir Honorer Kontrak 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

TOTAL 0 2 40 0 11 3 0 34 0 0 90

No. Jenis Tenaga Kependidikan
Total di 

Fakultas

Jumlah Tenaga Kependidikan di Fakultas Dengan Pendidikan Terakhir

 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Ditinjau dari segi pembinaan mengacu kepada peraturan kepegawaian pada 

umumnya yaitu Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No 8 

tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan PP Nomor 30 Tahun 1990, dan 

dari pengembangan mengacu pada PP nomor 100 tahun 2000 tentang 

PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan tenaga 

kependidikan adalah sebagai berikut: 

1. Kecukupannya, di mana dengan jumlah 7 program studi, luas bangunan sekitar 

4.000 m2, jumlah mahasiswa sekitar 2098 orang dan dosen 117 orang, maka jumlah 

tenaga kependidikan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, jelas tidaklah 

mencukupi untuk mengelola aset sebesar itu. 

2. Kualifikasi tenaga kependidikan didominasi oleh lulusan SMU, sehingga arah 

pengembangan tenaga kependidikan kurang fokus, kemampuan adaptasi terhadap 

perkembangan juga rendah.  

3. Kemampuan ketrampilam tenaga kependidikan tergolong masih rendah. 

Kemampuan menggunakan sistem informasi/komputer masih banyak yang belum 
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bisa mengoperasikannya, sedangkan semangat untuk belajar bagi tenaga 

kependidikan masih rendah. 

4. Dedikasi, semangat kerja untuk memberikan layanan yang optimal harus lebih 

ditingkatkan 

5. Faktor kemampuan tenaga kependidikan dirasakan masih kurang dengan tuntutan 

pekerjaan terutama dengan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi); 

6. Faktor Usia tenaga kependidikan yang sebagian besar sudah berusia lebih dari 40 

tahun; 

7. Faktor Kemampuan penguasaan teknologi dirasakan juga masih kurang, hal ini 

dikarenakan kurangnya minat dalam mempelajari teknologi yang sifatnya baru 

seperti komputer dan program-program aplikasi pada umumnya. 

Guna memecahkan persoalan tenaga kependidikan di atas yang dihadapi oleh 

Fakultas Teknik, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Rekrutmen tenaga kependidikan honorer 

2. Memanfaatkan dosen muda yang belum mempunyai jabatan fungsional untuk 

dikaryakan sebagai tenaga kependidikan. 

3. Melakukan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus. 

4. Membuat panduan dan sistem kerja pelaksanaan tugas yang teratur. 

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam memantau kinerja 

pegawai yang ada. 

Namun demikian kendala yang dihadapi lebih lanjut adalah kendala klasik yaitu 

minimnya dana yang dimiliki untuk dipergunakan mendapatkan/rekrutmen tenaga 

kependidikan yang berkualitas, sehingga persoalan tenaga kependidikan belum teratasi 

sepenuhnya secara berkesinambungan. 

 

2.1.6. Keuangan 

Pengelolaan keuangan dan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan 

pelaksanaan berbagai program pengembangan pendidikan dituangkan dalam dokumen 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dijabarkan kedalam dokumen Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL). Mekanisme pengelolaan 

keuangan (DIPA) Universitas Lambung Mangkurat selama ini menggunakan aturan 

yang berlaku yakni dengan mengacu pada UU No.1 tahun 2004. Adapun mekanisme 

pengelolaan keuangan yang dijalankan sebagaimana gambar berikut: 
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Gambar 2. Mekanisme pelaksanaan belanja/pengeluaran negara 

 

Untuk menjalankan mekanisme tersebut diatas, dijalankan oleh unsur-unsur 

pengelola keuangan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pembuat Komitmen 

(PK), Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran. Semua unsur pengelolaan keuangan 

tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Untuk mendekatkan 

pada pengelolaan keuangan yang akuntabel semua pengelola keuangan adalah personal 

yang telah memiliki sertifikasi sesuai peruntukannya. 

 Pimpinan Fakultas bersama-sama Progam Studi merencanakan penyelenggaraan 

dan pengelolaan anggaran  baik ditingkat Program Studi maupun Fakultas. Dimana 

perencanaan kegiatan dan anggarannya disusun diawal semester. Kemudian anggaran 

yang disetujui dalam rapat fakultas menjadi acuan kegiatan fakultas dan program studi 

selama satu tahun ke depan. Dalam penyelenggaran pengelolaan dana program studi 

bertanggung jawab kepada bendaharawan DIPA Fakultas, seterusnya dipertanggung 

jawabkan kepada DIPA Universitas Lambung Mangkurat. 

Adapun dana dari Pemerintah Pusat (APBN) adalah berupa gaji PNS, dan 

Hibah-hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui kompetisi. Sedangkan dana 

dari Pemda merupakan hasil dari bentuk kerjasama berupa penelitian, studi dan 

pengabdian pada masyarakat antara Fakultas Teknik dan Pemerintah Setempat, begitu 

pula dengan dana swasta.Dana Mandiri adalah dana yang digunakan oleh dosen untuk 

pelaksanaan kegiatan penelitian atau P2M secara mandiri. Berikut gambaran sumber 

dana dan penggunaannya.   
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Tabel 5. Sumber KeuanganFakultas Teknik Unlam dalam Kurun 3 Tahun 

Terakhir 

Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana (Dalam Juta Rupiah) 

  2012 2013 2014 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PT sendiri PNBP 2.723 2.504 3.379 
 BOPTN - 200,6 654,3 

Kemdikbud Gaji 9.996 10.687 11.075 
 Penelitian 202,3 272,6 687,5 
 Pengabdian Masyarakat 135 477 776,5 

 Beasiswa Peningkatan Prestasi 
Akademik (PPA) 

541,8 340,2 399 

 Beasiswa Bantuan Belajar 
Mahasiswa 

705,6 445,2 455,2 

 Beasiswa AFIRMASI Dikti - 48 36 
 Beasiswa Bidik Misi APBN 492 828 1.344 
 PKM 17,8 139,3 74,5 

Pemerintah 
Daerah 

Penelitian 472 818 - 

 Pengabdian Masyarakat 365 65 - 
 Beasiswa Bidik Misi APBD 144 144 144 
 Beasiswa Kab. Banjar 5,7 - - 

Yayasan Beasiswa SUPERSEMAR 21,6 14,4 12 
 Beasiswa TOYOTA ASTRA 3,6 18 - 
 Beasiswa INDOCEMENT 7,2 4,8 4,8 

 Beasiswa VDMS (Van Deventer 
Maas Stiching) 

- 3,6 - 

 Beasiswa LEIGHTON 22 - - 
 Beasiswa KOSGORO 7,2 - - 
 Beasiswa KOMATSU 9 9 - 

 Beasiswa Yayasan Pondok Islam 
Darul Azhar Bersujud Batulicin 

1,8 - - 

BI Beasiswa BANK BI 7,2 10,8 10,8 

BUMN Penelitian 44,6 1.916 - 
 Beasiswa BANK MANDIRI 7,2 7,2 - 
 Beasiswa  BANK BNI - 3 15 

IM-HERE Alat Pendukung Kegiatan PBM 299,9 - - 

LIPI Penelitian - 100 100 

IDB Penelitian - - 792,5 

Sumber Lain Penelitian 1.887 1.274 795.5 
 Pengabdian Masyarakat 4 26,2 14 

Total 18.123 20.357 20.750 

 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 
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Tabel 6. Pengeluaran Keuangan Fakultas Teknik dalam Kurum 3 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penggunaan 

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase 

2012 2013 2014 

Rp % Rp % Rp % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pendidikan 11.288 62,3 11.598 56,98 12.296 59,26 

2 Penelitian 2.596 14,33 2.690 13,22 2.654 12,79 
3 Pengabdian kepada 

Masyarakat 
510 2,81 568,2 2,79 790,5 3,81 

4 Investasi prasarana 240 1,32 100 0,49 348,9 1,68 
5 Investasi sarana  264,2 1,46 69 0,34 124 0,60 
6 Investasi SDM 111,5 0,62 234,5 1,15 318,5 1,53 
7 Lain-lain 3.112 17,2 5.096 25,04 4.217 20,3 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Dana DIPA Fakultas digunakan untuk kegiatan operasional kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi, yang penggunaannya didistribusikan ke Prodi-Prodi dan Fakultas 

seperti digambarkan pada tabel dibawah ini. Sedangkan Dana yang berasal dari APBN 

(Diknas) seluruhnya digunakan untuk gaji serta kesejahteraan dosen dan tenaga 

akademik. Adapun penggunaan dana dari PNBP Fakultas Teknik Universitas Lambung 

Mangkurat difokuskan pada kegiatan rutin, pembangunan dan rehabilitasi fisik kampus 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pendidikan, seperti 

pembangunan Student Centre, Laboratorium Teknik Mesin/Pertambangan, rehabilitasi 

kampus Banjarbaru dan peningkatan kapasitas pelayanan internet dan intranet Fakultas 

Teknik. 

Penggunaan dana terbesar masih terfokus pilar pendidikan dan investasi sumber 

daya manusia, sedangkan pilar penelitian dan pilar pengabdian pada masyarakat 

tergolong memiliki prosentase yang sangat rendah. Idealnya kedua porsi ini minimal 

harus di atas 10%. Oleh sebab itu pemikiran ke depan diperlukan suatu terobosan yang 

menggiatkan penelitian dan sekaligus pendanaannya. Kendala yang sering dihadapi 

dalam pengelolaan Dana DIPA Fakultas adalah prosedur yang tidak berjalan dengan 

lancar, atau dana yang diajukan tidak sesuai dengan pencairannya, sehingga 

menghambat proses distribusi dana tersebut hingga ketingkat prodi. Begitu pula dengan 

sumbangan IKOMA Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang masih di 

bawah target pencapaiannya, sehingga antara anggaran dan realisasi masih terdapat 

kesenjangan. 
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2.1.7. Fasilitas 

Dalam upaya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban 

Fakultas untuk memberikan kecukupan/ketersediaan sarana yang diperlukan, baik 

sarana untuk pelaksanaan dharma pendidikan pengajaran maupun dharma penelitian dan 

dharma pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencukupi ketersediaan berbagai upaya 

dilakukan oleh Fakultas Teknik secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun 

beberapa kondisi sarana yang telah dipunyai oleh Fakultas Teknik adalah meliputi: 

1. Sarana perkuliahan seperti White board, LCD, Laptop hingga portal sebagai salah 

satu media e-learning. 

2. Sarana laboratorium dan studio gambar. 

3. Sarana buku, jurnal, e-book pada perpustakaan 

4. Sarana pengembangan keolahragaan 

5. Sarana pengembangan kesenian 

6. Sarana sistem informasi Fakultas/Program Studi 

7. Dan sebagainya. 

Dengan memperhatikan kondisi sarana yang telah dimiliki untuk kebutuhan 

dasar telah mencukupi, namun masih diperlukan pengembangannya secara optimal. 

Oleh sebab itu rencana pengembangan sarana dalam 5 (lima) tahun mendatang 

diarahkan dan didasarkan pada upaya untuk mencukupi adanya kebutuhan yang 

disebabkan oleh: 

1. Peningkatan dan kesinambungan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di 

Fakultas Teknik. 

2. Adanya pembukaan program studi baru (Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota, Teknik Elektro, Teknik Industri dan bila dimungkinkan akan memberikan 

kesempatan membuka program magister untuk program studi yang telah memenuhi 

persyaratan) 

3. Pencapaian visi, misi, tujuan Fakultas Teknik sebagaiInstitusi Unggulan Bidang 

Rekayasa dalam Pemanfaatan Potensi Alam Kalimantan Berbasis Teknologi 

Hijau. 

4. Adanya kegiatan internal yang berhubungan dengan kegiatan eksternal, seperti 

pameran, expo karya, dan sejenisnya. 

5. Perkuatan kegiatan internal untuk pencapaian teachingandresearch university. 
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Oleh sebab itu investasi sarana yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh 

Fakultas Teknik dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

 

Tabel 7. Investasi SaranaFakultas Teknik Unlam 

No. 
Jenis Sarana 

Tambahan 

Investasi Sarana 
Selama Tiga Tahun 
Terakhir (Juta Rp) 

Rencana Investasi Sarana dalam 
Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi 
(Juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Mobil Operasional 
Dekan  

240,00 250,00 PNBP 

2 Peralatan 
Pendukung Kegiatan 
Belajar 

433,00 1.000,00 IMHERE, PNBP 
dan BOPTN 

3 Ruang Laboratorium 89,00 1.000,00 PNBP 
4 Peralatan Kantor 35,00 500,00 IM HERE dan 

BOPTN 
5 Alat Lab. 0,00 20.000,00 APBN dan IDB 
6 Buku dan Jurnal 6,00 1.000,00 BOPTN dan PNBP 
7 ICT 125,00 500,00 APBN 
8 Studio Gambar 0,00 1.000,00 BOPTN dan PNBP 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Dalam upaya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang 

pendidikan pengajaran telah terjadi komitmen antara Fakultas dan Program Studi, 

dimana Program Studi lebih berperan dalam pengaturan yang bersifat internal di 

Program Studi, sedangkan Fakultas berperan dalam mengkoordinasikan antara program 

studi yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya prodi 

tentunya memiliki beberapa prasarana yang dikelolanya, yang meliputi: 

1. Ruang Pimpinan Prodi, Ruang Dosen, Ruang Rapat, Ruang Administrasi, berikut 

berbagai peralatan, furniture yang mendukungnya. 

2. Ruang Laboratorium/Studio dan peralatannya. 

3. Prasarana Program Studi lainnya seperti Ruang Baca Program Studi, dan lainnya. 

Sedangkan Fakultas mengelola prasarana yang dipergunakan bersama oleh 

semua Program Studi, yaitu: 

1. Ruang kuliah sebanyak 15 kelas 

2. Ruang Aula 

3. Ruang sidang/seminar/rapat 

4. Prasarana Olahraga, Seni dan Aktivitas Mahasiswa lainnya seperti Student Centre. 
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5. Prasaran untuk kegiatan administrasi Fakultas seperti Ruang Dekan/Pembantu 

Dekan, KTU/Kasubbag/staf, UPT-UPT, Perpustakaan, dan sebagainya. 

6. Student centre 

7. Ruang internet 

8. Gazebo 

9. Lapangan Olahraga: volley, basket, futsal maupun panjat tebing, dan sebagainya 

10. Fasilitas lainnya berupa lapangan sepakbola, kantin dan fasilitas lainnya dikelola 

oleh Universitas. 

Ditinjau dari kelengkapan minimal sebuah fakultas, tampak bahwa prasarana 

yang dimiliki Fakultas maupun Program Studi telah memadai untuk aktivitas akademik 

yang bersifat internal/eksternal, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut 

guna dapat memberikan suasana akademik yang berbasis pengembangan 

kecendekiawan mahasiswa dan dosen. 

Rencana Pengembangan Prasarana Fakultas Teknik dalam beberapa tahun ke 

depan diarahkan dan didasarkan pada upaya untuk mencukupi adanya kebutuhan yang 

berkaitan dengan adanya: 

1. Adanya pembukaan program studi baru (Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota, Teknik Elektro, Teknik Industri dan bila dimungkinkan akan memberikan 

kesempatan membuka program magister untuk program studi yang telah memenuhi 

persyaratan) 

2. Pencapaian visi, misi, tujuan Fakultas Teknik sebagaiInstitusi Unggulan Bidang 

Rekayasa dalam Pemanfaatan Potensi Alam Kalimantan Berbasis Teknologi 

Hijau. 

3. Adanya kegiatan internal yang berhubungan dengan kegiatan eksternal, seperti 

pameran, expo karya, dan sejenisnya. 

4. Perkuatan kegiatan internal untuk pencapaian teachingand research university. 

Berdasarkan kebutuhan di atas ini, maka Fakultas Teknik merencanakan dalam 5 

tahun ke depan melakukan investasi sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Rencana InvestasiFakultas Teknik Unlam 

No. Jenis Prasarana Tambahan 

Investasi 
Prasarana 

Selama Tiga 
Tahun 

Terakhir(Juta 
Rp) 

Rencana Investasi Prasarana 
dalam Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi 
(Juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Lapangan Basket, Futsal, 
Plaza FT 

50,00 300,00 PNBP dan  
Kerjasama pihak 
ketiga 

2 Ruang Dosen dan Administrasi 30,00 1.000,00 PNBP 
3 SLC, Ruang Baca Terpadu, 

Studio Gambar 
44,00 1.000,00 PNBP 

4 Penggantian Atap Kampus 448,00 250,00 PNBP & BOPTN 
5 Perbaikan dan Pemasangan 

Baru Instalasi Listrik 
0,00 200,00 PNBP dan 

BOPTN 
6 Gedung Dekanat dan Ruang 

Kelas Baru 
0,00 4.000,00 PNBP & Pemda 

7 Lapangan Parkir 0,00 500,00 PNBP 
8 Kantin 0,00 200,00 Kerjasama pihak 

ketiga 
9 Lapangan Volley 0,00 50,00 PNBP 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

2.1.8. Kerjasama 

Dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir Fakultas Teknik telah menjalin 

kerjasama dengan beberapa Instansi Dalam dan Luar Negeri.  

 

2.1.9. Sistem Informasi 

Pelaksanaan Sistem Informasi Fakultas Teknik dikoordinasikan di bawah 

Laboratorium Komputasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor 

171/UN8/KP/2003. Sistem Informasi yang dikembangkan memiliki tugas: 

1. Mengelola, memelihara, dan mengembangkan laboratoriuminternet, intranet dan 

portal Fakultas Teknik. 

2. Menjadi sub agen dari koneksitas sistem informasi yang dikembangkan oleh 

Universitas Lambung Mangkurat. 

3. Melakukan sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di 

lingkungan Fakultas Teknik. 

4. Memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan menggunakan software yang 

diperlukan kepada mahasiswa. 
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5. Merancang, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pendataan Fakultas Teknik 

berbasis sistem informasi sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung 

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) pada tingkat Universitas. 

Dalam implementasi tugasnya ini Sistem Informasi ini telah mengembangkan 

sistem sedemikian rupa, yang meliputi e-learning, Portal Akademik, Kepegawaian dan 

e-journal. Selain itu sistemjaringan (LAN) sudah terpasang ke seluruh Program Studi, 

serta hotspots sudah terjangkau di sekitar lingkungan Fakultas Teknik. Dengan 

demikian pada dasarnya sistem informasi yang dimiliki Fakultas Teknik ini telah 

mencukupi untuk dijadikan basis komunikasi sivitas akademika. Adapun pemanfaatan 

sistem informasi ini masih terfokus pada e-learning, Portal Akademik, Kepegawaian 

dan e-journal saja, namun belum dapat termanfaatkan oleh sistem informasi keuangan, 

perpustakaan, dan sarana prasarana. 

 

Tabel 9. Layanan Sistem Informasi Fakultas Teknik Unlam 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 

Manual 

Dengan 

Komputer Tanpa 

Jaringan 

Dengan 

Komputer 

Melalui Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 

Komputer 

Melalui Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa    √ 

2. Kartu Rencana Studi (KRS)    √ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 

4. Nilai mata kuliah    √ 

5. Transkrip akademik    √ 

6. Lulusan    √ 

7. Dosen    √ 

8. Pegawai    √ 

9. Keuangan    √ 

10. Inventaris    √ 

11. Pembayaran SPP    √ 

12. Perpustakaan    √ 

Sumber: Borang dan Evaluasi Diri Fakultas Teknik 2014. 

 

Kebutuhan Sistem Informasi sangat penting untuk memberikan layanan 

akademik/non akademik bagi mahasiswa serta sivitas akademika. Berbagai langkah 
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telah dilakukan untuk menghidupkan dan pengembangan teknologi informasi. serta 

pemeliharaanya. 

Dalam tahun mendatang ini, investasi sarana prasarana akan menjadi berkurang 

dan akan dialihkan pada upaya penanganan sumber daya manusia yang sampai saat ini 

masih  menjadi persoalan. Program pelatihan dan sosialisasi akan menjadi program 

pengembangan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Selanjutnya pengembangan 

pemanfaatan teknologi informasi untuk SIMKEU, SIMPEG, SIMAWA, SIMFA akan 

menjadi program pengembangan pada akhir tahun 2015, dan diharapkan pada tahun 

2015 sudah dapat difungsikan sistem informasi ini untuk kegiatan dan pengambilan 

keputusan Fakultas Teknik. 

Potensi dan kendala yang dihadapi oleh UPT Sistem Informasi dalam 

mengembangkan program ini adalah: 

1. Besarnya dorongan dan kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas untuk 

Sistem Informasi, khususnya dalam hal kemandirian dan dana yang dialokasikan 

oleh Fakultas Teknik untuk pengembangan ICT ini. 

2. Adapun kendalanya: 

a. Masih minimnya pengetahuan dan kemanfaatan sistem informasi bagi seluruh 

sivitas akademika.  

b. Sangat kurangnya tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi di bidang 

ICT ini, yang ada hanya tenaga kontrak (honorer) atau dosen. 

c. Sistem perlistrikan byarpet yang merusak sistem informasi dan juga peralatan 

ICT yang ada. 

Adapun langkah yang akan dilakukan adalah: 

1. Mempersiapkan, mengembangkan sistem informasi untuk keperluan ICT,  

SIAKAD, SIMKEU, SIMPEG, SIMAWA dan SIMFA. 

2. Melakukan rekrutmen tenaga yang berkualifikasi dibidang teknologi informasi. 

3. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan bagi dosen, tenaga kepegawaian dalam rangka 

untuk mengoperasionalkan sistem informasi ini. 

4. Memperbaiki sistem pengadaan daya listrik. 

Mengalokasikan dana DIPA Fakultas untuk pengelolaan sistem informasi ini, sesuai 

dengan pengembangan yang diperlukannya. 
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2.1.10. Penjaminan Mutu 

Dalam rangka untuk menjamin kualitas lulusan di lingkungan Fakultas Teknik, 

maka berdasarkan Surat Keputusan DekanFakultas Teknik Universitas Lambung 

MangkuratNomor 616A/H8.1.31/OT/2008 Tanggal 28 April 2008 telah dibentuk Unit 

Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Unit 

Penjamin Mutu Fakultas Teknik adalah merupakan kepanjangan tangan dari Badan 

Penjamin Mutu (BPM) Universitas Lambung Mangkurat, dimana BPM merupakan 

pelaksana jaminan mutu di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dibentuk 

melalui SK Rektor Unlam Nomor 386/J08/PR/2004 tentang Pembentukan Badan 

Penjamin Mutu (BPM) dan SK Rektor Unlam Nomor 398/J08/PR tentang Pembentukan 

Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas Lambung Mangkurat. Unit Penjamin 

Mutu Fakultas Teknik secara kontinu melaksanakan tugasnya dan terakhir diperbaharui 

keanggotaannya berdasarkan SK Dekan Nomor 008B/UN8.1.31/SP/2015.. Unit ini 

ditugaskan untuk:  

1. Membantu merumuskan langkah-langkah penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan 

Program Studi; 

2. Membantu Fakultas dan Program Studi dalam mengimplementasikan standar 

operasional yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu; 

3. Membantu Fakultas dalam menyusun program peningkatan kualitas input dan 

proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas lulusan; 

4. Membantu Fakultas/Program Studi untuk merumuskan tindak lanjut temuan- 

temuanoleh tim Monevin Universitas terhadap Fakultas atau Program Studi tersebut; 

5. Menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik juga menjadi unit 

pendorong utama untuk upaya peningkatan akreditasi program studi, media informasi 

bagi calon mahasiswa, serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsinya. 

Sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas 

Teknik telah merumuskan Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik dan telah dibahas 

dalam rapat Senat Fakultas dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas 

Teknik No.12/H8.1.31/PS/2009 tanggal 21 Januari 2009. Adapun substansi materi 

dalam standar mutu akademik tersebut mencakup 3 hal, yaitu: 

1. Masalah Input (proses rekrutmen mahasiswa) 
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Standarisasi input adalah merupakan bagian dari upaya saringan dan penyerataan 

mahasiswa baru, sehingga dapat menjadi pendorong persaingan yang sehat di antara 

mahasiswa untuk mendapatkan prestasi yang baik. Ada 2 (dua) hal yang akan 

dilakukan, yaitu standarisasi input berdasarkan test ujian masuk dan standarisasi 

kemampuan berbahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Laboratorium Bahasa 

Universitas Lambung Mangkurat. 

Standarisasi test melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan Pola Mandiri agak sulit 

terlaksana untuk dilakukan karena berada di luar pengelolaan Fakultas Teknik, 

sedangkan penyetaraan kemampuan dasar mahasiswa baru dapat dilakukan melalui 

proses rekrutmen selesai dilakukan. 

2. Proses Pembelajaran 

Standarisasi proses meliputi standarisasi manajemen dan layanan kemahasiswaan, 

standarisasi sarana/prasarana, standarisasi kualifikasi dan kompetensi Dosen, 

standarisasi dukungan pendanaan, standarisasi suasana akademik, dan pemanfataan 

teknologi informasi dalam sistem layanan akademik di Fakultas Teknik. 

Standarisasi proses pembelajaran ini juga sudah dibuat pedomannya, yaitu Surat 

Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor 631/H8/PP/2007 tanggal 

1 Juli 2007 tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di 

Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Dengan demikian Fakultas dan 

Program Studi melaksanakan SOP tersebut, yang setiap akhir semester selalu 

dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev-in) oleh BPM Universitas Lambung 

Mangkurat.  

3. Standar Lulusan 

Fakultas Teknik menerapkan standarisasi out put (lulusan) meliputi: 

a. Standar kompetensi dasar yang terbagi 2 (dua), yaitu: standar kompetensi dasar 

moral, dan standar kompetensi dasar keahlian. Standar kompetensi dasar 

keahlian dilaksanakan oleh Program Studi melalui uji kompetensi dasar. 

b. Standar kompetensi penunjang: kemampuan berbahasa asing, kemampuan 

menggunakan teknologi informasi yang menunjang kompetensi dasar keahlian, 

kemampuan berkomunikasi, pengembangan jiwa kewirausahaan 

Standarisasi out put (lulusan) ini selanjutnya dikembangkan oleh Program Studi, 

sesuai bidang kajian, pendidikan masing-masing. Untuk jelasnya standar mutu 

akademik Fakultas Teknik dapat dilihat dalam SK Dekan Fakultas Teknik di atas. 
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Adapun hal-hal lain yang telah dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas 

Teknik Universitas Lambung Mangkurat, antara lain: 

1. Tersusunnya Pedoman Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik yang berisi tentang 

standarisasi mahasiswa baru, standarisasi proses pembelajaran dan standarisasi 

lulusan; 

2. Tersusunnya berbagai POS–POS sebagai rancangan yang bersifat sistemik dalam 

proses penjaminan mutu lulusan; 

3. Tersusunnya buku katalog, yang berisi informasi peraturan akademik fakultas, 

organisasi dan berbagai informasi bagi mahasiswa baru; 

4. Tersusunnya buku perwalian, sebagai implementasi kebutuhan monitoring dan 

evaluasi akademik mahasiswa; 

5. Evaluasi kinerja proses pembelajaran oleh dosen yang dilakukan secara berkala, 

melalui penyebaran kuisioner kepada mahasiswa; 

6. Membantu tim monevin Universitas Lambung Mangkurat dalam pelaksanaan 

kegiatan di fakultas/program studi; 

7. Medorong evaluasi kurikulum dan perbaikan proses pembelajaran secara berkala. 

Dari standarisasi, hasil monitoring dan evaluasi, baik yang dibuat atau dilakukan 

oleh Universitas Lambung Mangkurat maupun oleh Fakultas Teknik sendiri selalu 

dipresentasikan hasilnya, guna menjadi catatan perhatian terhadap upaya perbaikan 

selanjutnya.Kegiatan unit penjaminan mutu fakultas ini akan terus berkembang dalam 

upaya penerapan pengembangan standarisasi perkuliahan, materi perkuliahan, 

koordinasi peta kurikulum program studi, yang selama ini masih menjadi temuan oleh 

tim monevin. Untuk itu akan dilakukan program sosialisasi metode pembelajaran, 

khususnya yang berbasis kompetensi/praktek, tugas dan tanggung jawab dosen, 

pemahaman seluruh staf pengajar sebagai kesatuan sistem, dan sebagainya.Selanjutnya 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik perlu pula mempertimbangkan penataan 

matakuliah keteknikan umum seperti Kapita Selekta, Etika Profesi, Uji Kompetensi, 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Kerja Praktek/KKL, maupun Metode 

Penelitian Keteknikan, serta Bentuk Tugas Akhir dan Penelitian akhir Mahasiswa. 

 

2.2. Analisis kondisi Eksternal 

Salah satu kondisi eksternal yang berpengaruh adalah lahirnya peraturan 

perundangan di bidang pendidikan tinggi. Salah satunya adalah kebijakan yang tertuang 
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dalam UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 yang menjadi perhatian yaitu 

persoalan ketersediaan layanan Pendidikan Tinggi (mencakup: Peningkatan efisiensi 

internal PT, Pengembangan Program Vokasi/ Akademi Komunitas, Perluasan akses 

melalui PJJ, dan Affirmasi untuk mahasiswa yang tidak mampu) dan Otonomi 

(mencakup: diferensiasi misi, dan penguatan kelembagaan perguruan tinggi). Kondisi 

eksternal tersebut perlu disikapi Fakultas Teknik. 

Selain itu adalah kebijakan, strategi, dan indikator yang relevan untuk diacu dari 

RPJMN 2015–2019dirangkum dalam tabel berikut: 

 

Arah kebijakan Strategi Indikator 

Pemerataan Akses Afirmasi, beasiswa GER of HE 

GER of HE from Q1 and 

Q2 

PJJ berkualitas  

Akademi Komunitas  

Peningkatan Mutu Peningkatan mutu dosen Number of relevan S2 and S3 

lecturer 

Pengembangan fokus 

pengembangan (diferensiasi misi 

PT) 

 

Peningkatan penjaminan mutu PT: 

BAN PT, LAM, and LPUK 

Number of accredited universities 

(PT) 

Number of accredited study 

programs 

Peningkatan anggaran R & D Percentage of HE budget for R&D 

Peningkatan  

relevansi dan daya 

saing PT 

Peningkatan kompetensi lulusan  

Sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja 

Waiting period of graduates until 

starting their first job 

Pengembangan kerjasama PT 

dengan Industri utk kegiatan R&D 

Number of publication of 

scientific journals and citations 

Collaborative R&D with 

industries 

Pemantauan lulusan (tracer study) Number of public PT conducting 

continuous tracer study 

Peningkatan  

Tata kelola 

Pengembangan model/skema  

Pendanaan PT, termasuk PPP 

Established innovative financing 

scheme 

Perbaikan skema alokasi dana 

APBN ke PT 

Percentage of budget channelled 

through innovative scheme 

Otonomi PT Number of public universities 

with legal entity status (PTNBH) 

 

Sehingga berbagai arah kebijakan di atas perlu diperhatikan sebagai bagian dari sasaran 

dan strategi untuk pengembangan Fakultas Teknik Unlam ke depannya..  
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2.3. Tantangan 2014–2018 

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal Fakultas Teknik selama ini, 

dapat diidentifikasi beberapa tantanganpenting yang akan dihadapi dalam kurun waktu 

tahun 2014–2018, yaitu: 

1. Peningkatan dan pengembangankualitas proses pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat pada bidang rekayasa disertai dengan upaya peningkatan 

relevansinya khususnya dalam pemanfaatan potensi alam Kalimantan berbasis 

teknologi hijau. 

2. Pengkondisiandan penyehatan organisasi fakultas yang kuat, transparan dan 

akuntabel. 

3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi dalam dan luar negeri 

dalam peningkatan kegiatan tridharma perguruan tinggi sehingga memiliki daya 

saing nasional. 

4. Pengelolaan sumber daya manusia dan pendanaan secara terperinci, efektif, dan 

efisien dalam rangka penguatan kelembagaan dalam menjalankan tridharma 

perguruan tinggi. 
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BAB 3. VISI, MISI, dan TUJUAN 

3.1. Visi & Misi 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita berdirinya Fakultas Teknik, maka Fakultas 

Teknik mempunyai visi 2025 sbb: 

 

Visi Fakultas Teknik 2025: 

Sebagai Institusi yang memiliki DayaSaing Internasional pada Bidang Rekayasa 

dan Terapan berbasis Sumber Daya Alam Kalimantan 

 

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan: 

• Tahapan I (2014-2018): difokuskan pada Pembangunan Sistem dan Infrastruktur 

serta Peningkatan dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

berkelanjutan. 

• Tahapan II (2018-2022): difokuskan pada penguatan dan kerjasama dalam 

negeri untuk meningkatkan daya saing Nasional. 

• Tahapan III (2022-2025): difokuskan pada penguatan dan kerjasama luar negeri 

untuk meningkatkan daya saing Asia Tenggara. 

 

Sejalan dengan fokus tahap I, maka visi Fakultas Teknik 2018 adalah: 

 

Visi Fakultas Teknik 2018: 

Sebagai Institusi Unggulan Bidang Rekayasa dalam Pemanfaatan Potensi Alam 

Kalimantan Berbasis Teknologi Hijau 

 

Visi ini adalah sebagai arah bagi institusi dalam beraktivitas dengan tetap 

memberikan ruangyang cukup bagi program studi-program studi di Fakultas Teknik 

Unlam yang majemuk untuk menjabarkan visi misinya.  

Orientasi terhadap daerah Kalimantan dikarenakan Kalimantan merupakan pulau 

terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Di Kalimantan juga terdapat tiga 

negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kalimantan memiliki potensi 

pertanian dan perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, perdagangan, wisata, 
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dan properti yang sangat besar. Kalimantan juga memiliki sumber energi baik fosil 

maupun non fosil yang sangat besar yang dalam 50 (lima puluh) tahun kedepan masih 

merupakan primadona baik investor lokal maupun internasional. Dan kita harus sadar 

bahwa kekayaan alam yang terkandung di Kalimantan menjadi sorotan nasional dan 

dunia internasional.Fakultas Teknik Unlam memenuhi kebutuhan lokal dengan potensi 

yang besar seperti disebut di atas dan memerlukan tenaga kerja profesional, terampil, 

dan siap pakai yang sangat besar. 

Fakultas Teknik Unlam kedepannya akan siap bersaing dan go international 

justru karena investor yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah investor asing 

seperti China, India, German, Malaysia, dan negara-negara lain di dunia maka sdm 

ataupun teknologi yang dihasilkan akan dikenal oleh-oleh negara luar sebagai sdm yang 

mampu bekerja, berpengetahuan luas, dan menguasai teknologi baru. Go International 

tidak harus bersaing dengan universitas-universitas besar baik di pulau Jawa, Sumatera, 

maupun Sulawesi yang saat ini lebih unggul baik dalam sumber daya manusia maupun 

aset yang ada. Go international dengan unggul dalam potensi yang besar di Kalimantan, 

publikasi internasional akan mudah dilakukan karena memberikan informasi yang baru 

dan spesifik mengenai Kalimantan. Jika ini tercapai, maka ipteks yang dihasilkan tidak 

hanya menjadi acuan dan rujukan PT–PT lain di Indonesia akan tetapi juga menjadi 

rujukan di dunia internasional. 

Untuk mencapai visi Fakultas Teknik 2018 tersebut, maka dikemas dalam 

Misisebagai berikut: 

1. Mengembangkan pendidikan pada bidang rekayasa khususnya dalam pemanfaatan 

potensi alam Kalimantan berbasis teknologi hijau. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi 

baru khususnya dalam pemanfaatan dan pelestarian alam Kalimantan berbasis 

teknologi hijau. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan hasil-hasil 

penelitian dan inovasi baru oleh dosen dan mahasiswa. 

4. Menciptakan organisasi fakultas yang kuat, transparan dan akuntabel. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi dalam dan luar 

negeri dalam peningkatan kegiatan tridharma perguruan tinggi. 
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3.2. Tata Nilai 

Fakultas Teknik menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila 

didukungdengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha 

pelaksanaan misi danpencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi 

sikap dan perilaku seluruhpegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan 

menyatukan hati dan pikiran seluruh civitas dalam usaha mewujudkan layanan yang 

berkualitas. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, 

demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Tata nilai ini sejalan dengan tata nilai yang 

berlaku dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan. 

 

3.3. Tujuan& Sasaran Strategis 2014–2018 

Untuk merealisasikan visi dan misi Fakultas Teknik, perlu dirumuskan tujuan 

dan sasaran-sasaranstrategis tahun 2014–2018 yang lebih jelas guna menggambarkan 

ukuran-ukuranterlaksananya misi dan tercapainya visi.  

Tujuan Strategis Fakultas Teknik 2014–2018 dirumuskan berdasar misi yang 

ada, yaitu: 

a. Tujuan Strategi 1: Membangun relevansi kegiatan tridharma dengan potensi alam 

Kalimantan dengan berbasis teknologi hijau. 

b. Tujuan Strategi 2: Melaksanakan dan mengembangkan penelitian untuk 

menciptakan inovasi-inovasi baru khususnya dalam pemanfaatan dan pelestarian 

alam Kalimantan berbasis teknologi hijau baik di tingkat regional, nasional, 

maupun internasional. 

c. Tujuan Strategi 3: Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai penerapan hasil-hasil penelitian dan inovasi baru oleh dosen 

dan mahasiswa baik di tingkat regional dan nasional. 

d. Tujuan Strategi 4: Membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan 

transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, terutama pada tingkat 

Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan laboratorium secara efektif dan efisien. 

e. Tujuan Strategi 5: Melaksanakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam 

mendukung peningkatan kegiatan tridharma perguruan tinggi. 
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Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Misi Tujuan Sasaran Strategis 

1 1 

1. Meningkatnya akreditasi program studi-program studi di Fakultas 

Teknik 

2. Meningkatnya jumlah program studi baru sesuai dengan kebutuhan 

Kalimantan 

3. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan dengan capaian 

kompetensi sesuai KKNI 

4. Meningkatnya pengetahuan lulusan mengenai potensi alam Kalimantan, 

masalah yang dihadapi, dan tantangan kedepan 

5. Meningkatnya pengetahuan lulusan mengenai teknologi yang ramah 

lingkungan 

6. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di Fakultas 

Teknik 

7. Terciptanya atmosfir akademik yang kondusif 

8. Meningkatnya prestasi mahasiswa dan alumni di tingkat nasional dan 

international 

2 2 

1. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa 

khususnya yang berhubungan dengan potensi di Kalimantan yang 

menghasilkan inovasi baru baik material, teknologi, enegi baru dan 

terbarukan yang ramah lingkungan 

2. Meningkatnya jumlah publikasi internasional, paten, dan HKI. 

3. Meningkatnya jumlah dana yang didapatkan oleh mahasiswa dan dosen 

untuk melakukan penelitian yang didapatkan dari kompetitif nasional 

dan internasional 

3 3 

1. Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa 

khususnya yang berhubungan langsung dengan potensi di Kalimantan 

yang menghasilkan penelitian maupun teknologi baru.  

2. Meningkatnya jumlah dana yang didapatkan oleh mahasiswa dan dosen 

untuk melakukan pengabdian masyarakat yang didapatkan dari 

kompetitif nasional 

4 4 

1. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pengajaran 

di Fakultas 

2. Meningkatnya akreditasi program studi 

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pencapaian SKP bagi dosen dan 

karyawan 

4. Meningkatnya dan lancarnya serapan dana baik APBN, APBN, maupun 

PNBP. 

5 5 

1. Meningkatnya jumlah kerjasama Fakultas Teknik dengan institusi di 

dalam dan di luar negeri 

2. Meningkatnya jumlah dana kerjasama Fakultas Teknik dengan institusi 

di dalam dan di luar negeri 
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Misi Tujuan Sasaran Strategis 

3. Meningkatnya jejaring kerjasama dengan ikatan alumni  

 

Adapun untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis Fakultas 

Teknik di atas maka diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan 

kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018. Sasaran strategis untuk tiap tujuan 

selengkapnya disajikan dalam indikator program (Lampiran 1). 
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BAB 4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Fakultas Teknik tahun 2014–2018 

disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara tridharma 

untukmencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. Strategi dan 

arah kebijakan ini dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan(lihat Bab 3) serta 

mengacu pada kondisi Fakultas Teknik hingga tahun 2014 (Bab 2).  

 

4.1. Strategi Pembangunan Fakultas Teknik 2014-2018 

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang 

telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis 

tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan 

pendidikan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem 

pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan tata kelola yang bermutu dan 

disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.  Strategi 

untuk pengembangan Fakultas Teknik adalah didasarkan pada rumusan visi dan misi 

yang telah dijabarkan secara komprehensif pada pembahasan sebelumnya (Bab 3): 

f. Tujuan Strategi 1: Membangun relevansi kegiatan tridharma dengan potensi alam 

Kalimantan dengan berbasis teknologi hijau. 

g. Tujuan Strategi 2: Melaksanakan dan mengembangkan penelitian untuk 

menciptakan inovasi-inovasi baru khususnya dalam pemanfaatan dan pelestarian 

alam Kalimantan berbasis teknologi hijau baik di tingkat regional, nasional, 

maupun internasional. 

h. Tujuan Strategi 3: Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai penerapan hasil-hasil penelitian dan inovasi baru oleh dosen 

dan mahasiswa baik di tingkat regional dan nasional. 

i. Tujuan Strategi 4: Membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan 

transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, terutama pada tingkat 

Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan laboratorium secara efektif dan efisien. 

j. Tujuan Strategi 5: Melaksanakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam 

mendukung peningkatan kegiatan tridharma perguruan tinggi. 
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4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Fakultas Teknik 

Pencapaian visi dan misi Renstra Fakultas Teknik Unlam 2014–2018 dijabarkandalam 

berbagai program diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengembangkan iklim akademik yang kondusif untuk pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam 

Kalimantansehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berprestasi 

di tingkatregional, nasional dan internasional, serta mempunyai keunggulan 

komparatif dankompetitif. 

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mampu memberi 

kontribusisignifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberbaiki 

kehidupan masyarakat, baik tingkat regional, nasional, daninternasional. 

Pengembangan penelitian dan pengembangan ini dilakukan secaraterpadu dan 

selaras dengan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

padamasyarakat. Disamping itu juaga diiringi dengan meningkatkan publikasi 

karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dosendan mahasiswa baik tingkat lokal, 

regional, nasional, dan internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan berbagai bentuk 

layananprofesional, sebagai sarana penyebarluasan hasil karya dosen, mahasiswa 

terutamayang berkenaan dengan karya teknologi tepat guna untuk membantu 

memecahkanpermasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat menjamin 

kelangsungan dankeberlanjutan pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan 

masyarakat secaraluas. 

4. Menerapkan penjaminan mutu, pengendalian mutu, budaya mutu, 

manajemenstrategis, perencanaan strategis, kepemimpinan transformasional, dan 

tata kelolaFakultas yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsippartisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, dan bertanggungjawab. 

5. Melaksanakan kerjasama yang efektif baik dalam jumlah maupun mutu kerjasama 

sehingga mendukung pelaksanaan misi Fakultas dan naungannya dan dampak 

kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas dan Program Studi. 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan Fakultas Teknik Unlam yang diuraikan 

dalam Bab inidiharapkan menjadi acuan dalam menentukan program bersama indikator 

keberhasilannya sebagaimana yang disajikan dalam Bab V. 
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BAB 5. PROGRAM PEMBANGUNAN 2014-2018 

Program pembangunan Fakultas Teknik untuk kurun waktu 2014–2018 disusun 

dan dikelompokkan berdasar 10 standar: 

4.1. TATA KELOLA 

a. Mengevaluasi visi dan misi Fakultas Teknik. 

b. Mengefektifkan pelayanan terhadap dosen dan mahasiswa untuk mengurangi 

beban dosen dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. 

c. Meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat dan jabatan dosen. 

4.2. PENDIDIKAN 

a. Mengusulkan dan melaksanakan pembukaan program studi baru. 

b. Mengadakan evaluasi terhadap kurikulum secara terus menerus. 

c. Memberikan pengetahuan dasar mengenai dasar amdal dan teknologi ramah 

lingkungan kepada semua mahasiswa Fakultas Teknik. 

d. Mempersiapkan sejak dini bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di luar 

negeri. 

e. Meningkatkan nilai Bahasa Inggris alumni melalui kemampuan TOEFL dengan 

skor di atas 450 (TOEFL Prediction). 

f. Meningkatkan peran mahasiswa dalam penelitian dosen. 

4.3. PENELITIAN 

a. Membentuk tim konsultasi untuk proposal-proposal hibah tingkat fakultas. 

b. Meningkatkan kuantitas hibah-hibah dan dana penelitian kompetitif nasional. 

c. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah hasil-hasil karya dosen 

dan mahasiswa secara nasional dan internasional. 

d. Meningkatkan prestasi akademik secara regional, nasional, dan internasional 

melalui publikasi penelitian yang berkualitas. 

e. Membangun dan mengembangkan “Research Center for International 

Publication” dalam internal Fakultas untuk mendorong Dosen dan Mahasiswa 

mempublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Internasional. 

4.4. PENGABDIAN 

a. Membentuk tim konsultasi untuk proposal-proposal hibah tingkat fakultas. 



41 

 

b. Meningkatkan kuantitas hibah dan dana yang didapatkan oleh mahasiswa dan 

dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat yang didapatkan dari kompetitif 

nasional dan regional melalui kerjasama Pemda dan berhubungan langsung 

dengan potensi di Kalimantan yang menghasilkan penelitian maupun teknologi 

terapan baru. 

c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang mengelola dana 

corporate social responsibility (CSR) untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya 

melanjutkan studi di Fakultas Teknik.  

d. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan melalui pendanaan CSR untuk 

Penelitian, Kerja Praktek, dan KKN mahasiswa. 

e. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki industri dan 

pertambangan sehingga dapat mendorong perusahaan di daerahnya untuk 

mengutamakan Putera–Puteri daerah sebagai tenaga kerja profesional. 

4.5. SUMBER DAYA MANUSIA 

a. Meningkatkan tingkat pendidikan dosen dari S2 ke S3 khususnya luar negeri. 

b. Mengirimkan dosen dan teknisi untuk mengikuti kursus-

kursusyangberhubungan dengan amdal dan teknologi ramah lingkungan. 

c. Memprogramkan, menganggarkan, dan membina seluruh kegiatan mahasiswa 

yang bersifat kompetitif baik lokal, nasional, dan internasional. 

d. Menjadikan aktifitas dosen di masyarakat untuk sebagai kekuatan institusi. 

e. Meningkatkan jumlah dosen di program studi-program studi yang kurang dalam 

jumlah. 

4.6. KEUANGAN 

a. Menerapkan poin dalam akreditasi sebagai acuan untuk pengusulan program dan 

penganggaran di tingkat program studi. 

b. Membuat sistem keuangan yang transparan mulai dari penganggaran, 

pengamprahan, sampai kepada pembayaran. 

c. Bekerjasama dengan unit-unit kegiatan mahasiswa dalam pembuatan program 

kerja dan penganggaran untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan 

mahasiswa. 
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4.7. FASILITAS 

a. Memonitor secara berkala mengenai fasilitas pendukung pendidikan baik ruang, 

laboratorium, LCD, kantin dan prasarana pendukung lainnya. 

b. Mengusulkan dibangunnya student learning centre yang dilengkapi dengan 

studio, ruang baca yang nyaman, dan ruang diskusi bagi mahasiswa.  

c. Melakukan penataan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kampus. 

d. Membuat pusat karir bagi calon lulusan dan alumni. 

e. Mengusulkan Sistem Manajemen Mutu ISO SNI untuk Fakultas dan 

laboratorium di Fakultas Teknik. 

4.8. KERJASAMA 

a. Mengadakan kuliah yang diberikan oleh pemerintah daerah-pemerintah daerah 

di Kalimantan sebagai upaya peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap 

Kalimantan juga peningkatan kerjasama dengan pemda. 

b. Meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi dengan fakultas-fakultas lain 

di Indonesia khususnya di Kalimantan untuk melakukan penelitian bersama 

mengenai potensi alam Kalimantan.  

c. Meningkatkan kerjasama pengabdian masyarakat dengan fakultas-fakultas lain 

di Indonesia khususnya di Kalimantan untuk melakukan penelitian bersama 

mengenai potensi alam Kalimantan.  

d. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah yang mengelola dana 

corporate social responsibility (CSR) untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya 

melanjutkan studi di Fakultas Teknik. 

e. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Kalimantan untuk 

melakukan penelitian bersama untuk kepentingan bersama. 

f. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan melalui pendanaan CSR untuk 

KKN mahasiswa. 

g. Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi dan perusahaan untuk 

pengadaan alat-alat praktik mahasiswa. 

h. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki industri dan 

pertambangan sehingga mendesak perusahaan di daerahnya untuk 

mengutamakan putera puteri daerah untuk kerja praktek. 
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i. Mengadakan kerjasama dengan perusahaan untuk pelaksanaan kerja praktek 

mahasiswa. 

4.9. SISTEM INFORMASI 

a. Mengadakan tracer study lulusan secara online. 

b. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk penyebaran informasi 

adanya hibah-hibah penelitian kompetitif nasional dan internasional dan 

memberikan peringatan dini mengenai tanggal-tanggal penting berkaitan dengan 

penelitian. 

c. Membuat data base penelitian dan publikasi ilmiah hasil-hasil karya dosen dan 

mahasiswa secara online dan cetak. 

d. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk penyebaran informasi 

adanya hibah-hibah pengabdian masyarakat kompetitif nasional dan 

internasional dan memberikan peringatan dini mengenai tanggal-tanggal 

berkaitan dengan pengabdian masyarakat. 

e. Melakukan tracer studi online terhadap kualitas layanan pendidikan di Fakultas 

Teknik. 

f. Membuat data alumni dan questioner alumni secara online. 

4.10. PENJAMINAN MUTU 

a. Membuat dan mengevaluasi Buku Mutu Fakultas dan Program Studi di Fakultas 

Teknik. 

b. Meningkatkan kinerja unit penjamin mutu di Fakultas Teknik. 
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BAB 6. KERANGKA IMPLEMENTASI 

6.1 Strategi Pendanaan Pendidikan 

Pendanaan program pembangunan Fakultas Teknik 2014–2018 bersumber dari: 

APBN, Swasta (kerjasama/CSR), dan Masyarakat.   

 

6.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal 

Fakultas Teknik Unlam merupakan unsur pelaksana akademik yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dengan koordinasi pelaksanaan di bawah 

Dekan dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan Dalam melaksanakan urusan 

akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan 

Fakultas merupakan tugas pada Bagian Tata Usaha. Kegiatan keseluruhan yang 

berlangsung pada Fakultas menuntut implementasi dari tata kelola rencana strategis 

(program) yang melekat pada tupoksi masing-masing bagian/sub-bagian dan seluruh 

civitas. 

 Pengawasan internal pelaksana akademik dilakukan oleh pimpinan (Dekan, 

WakilDekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi) dengan tujuan untuk menjamin kualitas 

proses pendidikan di lingkungan Fakultas dengan terwujudnya organisasi yang efektif 

dan efisien.. 

 

6.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem pemantauan dan evaluasi program direncanakan berbasis Teknologi 

Informasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementsiRenstra 

Fakultas Teknik. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian dankesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan 

hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkalamelalui 

kegiatan dan/atau program. 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-

prinsipsebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;  

2. Pelaksanaandilakukan secara objektif;  
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3. Pelaksanaan dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, danproses serta 

berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnyasahih 

dan handal;  

4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak 

yangberkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara;  

5. Melibatkanberbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif 

(partisipatif);pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan 

eksternal (akuntabel);  

6. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi 

sasaranpemantauan dan evaluasi (komprehensif);  

7. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwalyang telah ditetapkan dan pada saat 

yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedangterjadi;  

8. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;  

9. Berbasis indikator kinerja; dan 

10. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan 

evaluasidicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas 

dan sesuaidenganyang direncanakan. 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut:  

1. Penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing;  

2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikanmenengah dan tinggi;  

3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikandan kebudayaan; 

4. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau BSNP 

 

6.4 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu 

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan strategis yang sudah disusun, 

diperlukan sistem dan teknologiinformasi secara terpadu yang mampu meningkatkan 

pelayanan dan mendukungpenyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu 

kebijakan,pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, 

transparan,akuntabel, dan efisien. Gambar berikut menunjukkan arsitektur Sistem dan 

Teknologi InformasiTerpadu Fakultas Teknik.  



46 

 

 

Gambar 3. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Fakultas Teknik 
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BAB 6. PENUTUP 

Rencana Strategis FakultasTeknik Unlam 2014–2018 ini diharapkan dapat 

memberikan arah gerak Fakultas Teknik Unlam pada tahun-tahun mendatang. Untuk 

kepentingan internal, dokumen Renstra ini, dapat menjadi acuan resmi dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatan operasional unit-unit yang berada di lingkungan 

Fakultas Teknik Unlam.Dengan adanya Renstra, maka akan memudahkan pimpinan 

Fakultas, Jurusan/Program Studi dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. 

Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Renstra yang 

dilakukan setiap tahun oleh Senat Fakultas. Untuk urusan yang berhubungan dengan 

pihak eksternal antara lain: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan 

Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN–PT) dokumen renstra ini dapat dipergunakan 

untuk melengkapi berbagai persyaratan, misalnya antara lain untuk penyusunan 

proposal pengembangan Fakultas dan pembukaan Program Studi baru, proses pelaporan 

kegiatan akademis dan proses akreditasi program studi. 

Renstra Fakultas Teknik Unlam ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan 

program kerja tahunan dengan menetapkan target dan indikator keberhasilan yang akan 

dicapai dan selanjutnya akan dievaluasi pencapainyannya.Pemahaman sivitas 

akademika Fakultas Teknik Unlam terhadap dokumen rencana strategis ini merupakan 

faktor yang sangatmenentukan keberhasilan implementasinya.Untuk itu usaha dan 

kerjasama yang efektif dan efisien dilakukan untuk mensosialisasikan rencana strategis 

dansegala perubahannya dalam menciptakan kesejahteraan, kemajuan, kenyamanan 

dalam suasana akademik yang lebih menyenangkan dan terbuka bagi kita semua.  
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Lampiran : 

Strategi Pengembangan dan Indikator PencapainProgram dan Kerja Tahun 2014—2018 

1. Misi Pertama  (M1)Mengembangkan pendidikan pada bidang rekayasa khususnya dalam pemanfaatan potensi alam 

Kalimantan berbasis teknologi hijau. 

Tujuan Strategi 1 (TS1)): Membangun relevansi kegiatan tridharma dengan potensi alam Kalimantan dengan berbasis 

teknologi hijau. 

Sasaran strategis (S)  

1. Meningkatnya akreditasi program studi-program studi di Fakultas Teknik 

2. Meningkatnya jumlah program studi baru sesuai dengan kebutuhan Kalimantan 

3. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan dengan capaian kompetensi sesuai KKNI 

4. Meningkatnya pengetahuan lulusan mengenai potensi alam Kalimantan, masalah yang dihadapi, dan tantangan kedepan 

5. Meningkatnya pengetahuan lulusan mengenai teknologi yang ramah lingkungan 

6. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Teknik 

7. Terciptanya atmosfir akademik yang kondusif 

8. Meningkatnya prestasi mahasiswa dan alumni di tingkat nasional dan international 

Strategi Pengembangan dan Indikator Pencapaian Kinerjadari Misi, Tujuan dan Strategi 1  

MISI  

& TUJUAN 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
BASE 

LINE 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KINERJA 

SASARAN PENGUKURAN TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 

M1.TS1.S1 

Meningkatnya akreditasi 

program studi-program 

studi di Fakultas Teknik 

Program Studi S1 

Terakreditasi A 
2 0 0 0 1 2 

Program Studi S1 

Terakreditasi B 
5 2 3 3 4 5 

Program Studi S2 

Terakreditasi B 
1 0 0 1 0 0 

M1.TS1.S2 
Meningkatnya jumlah 

program studi baru sesuai 

Pembukaan Program Studi 

Baru S1 
2 0 1 2 2 2 
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dengan kebutuhan 

Kalimantan 

Pembukaan Pendidikan 

Program Studi S2 
2 0 0 0 1 2 

M1.TS1.S3 

Meningkatnya kualitas dan 

daya saing lulusan dengan 

capaian kompetensi sesuai 

KKNI 

Lama menunggu 

mendapatkan pekerjaan 
3 bulan 6 4 4 3 3 

Penguasaan Bahasa Inggris 

(TOEFL) 
450 420 425 430 440 450 

Besarnya gaji pertama pada 

saat bekerja 
Rp. 3,5 jt 2,0 jt 2,5 jt 3,0 jt 3,25 jt 3,5 jt 

M1.TS1.S4 

Meningkatnya pengetahuan 

lulusan mengenai potensi 

alam Kalimantan, masalah 

yang dihadapi, dan 

tantangan kedepan 

Jumlah Dosen 

Berkualifikasi Pendidikan 

S3 

24 16 18 20 22 24 

Meningkatnya alumni 

pertahun yang 

berwirausaha 

10% 2% 2% 2% 2% 2% 

IPK Rata-rata lulusan 3,25 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 

M1.TS1.S5 

Meningkatnya pengetahuan 

lulusan mengenai teknologi 

yang ramah lingkungan 

Jumlah Dosen 

Berkualifikasi Pendidikan 

S3 

24 16 18 20 22 24 

IPK Rata-rata lulusan 3,25 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 

M1.TS1.S6 

Meningkatnya mutu 

pelayanan pendidikan dan 

pengajaran di Fakultas 

Teknik 

Jumlah tenaga 

kependidikan 

berpendidikan S2 

4 1 1 2 3 4 

Pelayanan akademik 

berbasis ICT 
5 3 4 5 5 5 

M1.TS1.S7 
Terciptanya atmosfir 

akademik yang kondusif 

Persentase kesesuaian 

standar rasio dan prasarana 
100 50 60 80 90 100 

Jumlah Guru Besar 4 2 2 2 3 4 

Jumlah Lektor Kepala 40 28 28 30 35 40 

Dosen yang telah 

bersertifikat profesi 
80% 50% 60% 70% 75% 80% 

M1.TS1.S8 

Meningkatnya prestasi 

mahasiswa dan alumni di 

tingkat nasional dan 

Partisipasi mahasiswa 

dalam lomba tingkat 

nasional 

10 4 4 6 8 10 
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international Partisipasi mahasiswa 

dalam lomba tingkat 

internasional 

4 0 1 2 3 4 

Prestasi mahasiswa dalam 

lomba tingkat nasional dan 

internasional 

4 2 2 2 4 4 

 

2. Misi Kedua  (M2)Meningkatkan dan mengembangkan penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi baru khususnya dalam 

pemanfaatan dan pelestarian alam Kalimantan berbasis teknologi hijau. 

Tujuan Strategi 2 (TS2)):Melaksanakan dan mengembangkan penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi baru khususnya 

dalam pemanfaatan dan pelestarian alam Kalimantan berbasis teknologi hijau baik di tingkat regional, nasional, maupun 

internasional. 

Sasaran strategis (S)  

1. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa khususnya yang berhubungan dengan potensi di 

Kalimantan yang menghasilkan inovasi baru baik material, teknologi, energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan 

2. Meningkatnya jumlah publikasi internasional, paten, dan HKI. 

3. Meningkatnya jumlah dana yang didapatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian yang didapatkan dari 

kompetitif nasional dan internasional. 

 

Strategi Pengembangan dan Indikator Pencapaian Kinerjadari Misi, Tujuan dan Strategi 2 

 

MISI  

& TUJUAN 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
BASE 

LINE 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KINERJA 

SASARAN PENGUKURAN TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 

M2.TS2.S1 

Meningkatnya jumlah 

penelitian dan publikasi 

dosen dan mahasiswa 

khususnya yang 

berhubungan dengan 

Jumlah usulan penelitian 

yang diajukan melalui 

simlitabmas 

20 4 8 12 16 20 

Road map Penelitian dan 

P2M dalam Rencana Induk 
Ada 0 Ada Ada Ada Ada 
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potensi di Kalimantan yang 

menghasilkan inovasi baru 

baik material, teknologi, 

energi baru dan terbarukan 

yang ramah lingkungan 

Penelitian yang memenuhi 

visi dan misi Fakultas 

Jumlah pelatihan 

pembuatan proposal 

penelitian yang akan 

diajukan melalui 

simlitabmas 

4 0 1 2 3 4 

M2.TS2.S2 

Meningkatnya jumlah 

publikasi internasional, 

paten, dan HKI. 

Publikasi pada jurnal 

internasional 
10 0 2 4 6 10 

Publikasi pada seminar 

nasional 
20 8 12 14 16 20 

Publikasi pada seminar 

internasional 
10 0 2 4 6 10 

Penelitian berpotensi paten, 

HKI 
2 0 0 0 1 2 

M2.TS2.S3 

Meningkatnya jumlah dana 

yang didapatkan oleh 

mahasiswa dan dosen untuk 

melakukan penelitian yang 

didapatkan dari kompetitif 

nasional dan internasional 

Kerjasama penelitian 

dengan pihak ketiga 

(inkind) 

8 0 2 4 6 8 

Dana hibah desentralisasi Rp. 500 jt 300 jt 350 jt 400 jt 450 jt 500 jt 

Dana hibah kompetitif 

nasional dan internasional 
Rp. 1 M 180 jt 400 jt 600 jt 800 jt 1 M 

Jumlah kegiatan PKM-P 20 11 14 16 18 20 

 

3. Misi Ketiga  (M3)Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru 

khususnya dalam pemanfaatan dan pelestarian alam Kalimantan berbasis teknologi hijau. 

Tujuan Strategi 3 (TS3)):Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan hasil-hasil 

penelitian dan inovasi baru oleh dosen dan mahasiswa baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. 

Sasaran strategis (S)  

1. Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa khususnya yang berhubungan langsung dengan potensi di 

Kalimantan yang menghasilkan penelitian maupun teknologi baru.  

2. Meningkatnya jumlah dana yang didapatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat yang 

didapatkan dari kompetitif nasional. 
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Strategi Pengembangan dan Indikator Pencapaian Kinerjadari Misi, Tujuan dan Strategi 3 

 

MISI  

& TUJUAN 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
BASE 

LINE 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KINERJA 

SASARAN PENGUKURAN TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 

M3.TS3.S1 

Meningkatnya jumlah 

pengabdian masyarakat 

dosen dan mahasiswa 

khususnya yang 

berhubungan langsung 

dengan potensi di 

Kalimantan yang 

menghasilkan penelitian 

maupun teknologi baru.  

Jumlah usulan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

diajukan melalui 

simlitabmas 

10 2 4 6 8 10 

Jumlah pelatihan 
pembuatan proposal 

penelitian yang akan 

diajukan melalui 

simlitabmas 

4 0 1 2 3 4 

Publikasi pada seminar 

nasional 
10 2 4 6 8 10 

M3.TS3.S2 

Meningkatnya jumlah dana 

yang didapatkan oleh 

mahasiswa dan dosen untuk 

melakukan pengabdian 

yang didapatkan dari 

kompetitif nasional 

Kerjasama pengabdian 

dengan pihak ketiga 

(inkind) 

8 0 2 4 6 8 

Dana hibah melalui DIKTI Rp. 500 jt 300 jt 350 jt 400 jt 450 jt 500 jt 

Dosen Tamu pada 

Universitas dalam negeri 
6 2 2 4 6 6 

Dosen Tamu pada 

Universitas luar negeri 
2 0 0 1 1 2 

Jumlah kegiatan PKM-M 8 0 2 4 6 8 
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4. Misi Keempat  (M4)Menciptakan organisasi fakultas yang kuat, transparan dan akuntabel. 

Tujuan Strategi 4 (S4)):Membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan 

keuangan, terutama pada tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan laboratorium secara efektif dan efisien. 

Sasaran strategis (TS) 

1. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pengajaran di Fakultas 

2. Meningkatnya akreditasi program studi 

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pencapaian SKP bagi dosen dan karyawan 

4. Meningkatnya dan lancarnya serapan dana baik APBN, APBN, maupun PNBP. 

 

Strategi Pengembangan dan Indikator Pencapaian Kinerjadari Misi, Tujuan dan Strategi 4 

MISI  

& TUJUAN 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
BASE 

LINE 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KINERJA 

SASARAN PENGUKURAN TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 

M4.TS4.S1 

Meningkatnya tingkat 

kepuasan pelayanan 

pendidikan dan pengajaran 

di Fakultas 

Persentase rata-rata dari 

mata kuliah yang 

dilaksanakan dalam 14 kali 

tatap muka 

100% 80% 80% 90% 100% 100% 

Persentase rata-rata 

kehadiran mahasiswa dari 

minimal 14 kali tatap muka 

pada setiap mata kuliah 

100% 80% 85% 90% 95% 100% 

Tingkat kehadiran dosen 

tetap pada jam kerja dalam 

pelaksanaan tridharma PT 

100% 70% 80% 90% 95% 100% 

M4.TS4.S2 

Meningkatnya akreditasi 

program studi 

Program Studi S1 

Terakreditasi A 
2 0 0 0 1 2 

Program Studi S1 

Terakreditasi B 
5 2 3 3 4 5 

Program Studi S2 

Terakreditasi B 
1 0 0 1 1 1 
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M4.TS4.S3 

Meningkatnya kuantitas 

dan kualitas pencapaian 

SKP bagi dosen dan 

karyawan 

Tersedianya sarana rasio 

luas ruang kerja dosen per 

dosen (minimal3 m2) 

100% 50% 60% 70% 80% 100% 

Terbangunnya sistem 

informasi kepegawaian 
1 0 0 1 1 1 

M4.TS4.S4 

Meningkatnya dan 

lancarnya serapan dana 

baik APBN, APBN, 

maupun PNBP. 

Realisasi penggunaan 

anggaran sesuai 

perencanaan 

100% 70% 80% 85% 90% 100% 

Audit internal untuk 

perbaikan tata 

kelolaorganisasi 

2 0 1 1 2 2 

 

5. Misi Kelima  (M5)Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi dalam dan luar negeri dalam peningkatan 

kegiatan tridharma perguruan tinggi. 

Tujuan Strategi 5 (TS5)):Melaksanakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kegiatan tridharma 

perguruan tinggi.. 

Sasaran strategis (S)  

1. Meningkatnya jumlah kerjasama Fakultas Teknik dengan institusi di dalam dan di luar negeri 

2. Meningkatnya jumlah dana kerjasama Fakultas Teknik dengan institusi di dalam dan di luar negeri 

3. Meningkatnya jejaring kerjasama dengan ikatan alumni  

 

Strategi Pengembangan dan Indikator Pencapaian Kinerjadari Misi, Tujuan dan Strategi 5 

 

MISI  

& TUJUAN 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
BASE 

LINE 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KINERJA 

SASARAN PENGUKURAN TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 

M5.TS5.S1 
Meningkatnya jumlah 

kerjasama Fakultas Teknik 

Jumlah dan implementasi 

MoU dengan perguruan 

tinggi dalam negeri untuk 

100% 50% 70% 80% 90% 100% 
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dengan institusi di dalam 

dan di luar negeri 

peningkatan mutu 

Jumlah dan implementasi 

MoU dengan perguruan 

tinggi luar negeri untuk 

peningkatan mutu 

80% 25% 50% 60% 70% 80% 

Kegiatan kerjasama dengan 

instansi di dalam negeri 

melalui kuliah tamu, 

seminar dan sejenisnya 

10 5 6 8 10 10 

Kegiatan kerjasama dengan 

instansi di luar negeri 

melalui kuliah tamu, 

seminar dan sejenisnya 

2 0 1 1 2 2 

M5.TS5.S2 

Meningkatnya jumlah dana 

kerjasama Fakultas Teknik 

dengan institusi di dalam 

dan di luar negeri. 

Dana hibah melalui DIKTI Rp. 500 jt 300 jt 350 jt 400 jt 450 jt 500 jt 

Kerjasama penelitian 

dengan pihak ketiga 

(inkind) 

5 0 2 3 4 5 

M5.TS5.S3 

Meningkatnya jejaring 

kerjasama dengan ikatan 

alumni 

Lama menunggu 

mendapatkan pekerjaan 
3 bulan 6 4 4 3 3 

Menyediakan Program 

layanan bimbingan karir 

dan informasi kerja bagi 

mahasiswa dan lulusan. 

Ada Belum  Belum  Ada Ada Ada 

Terbangunnya sistem 

tracer studi secara online 

pada setiap semester 

2 0 1 1 2 2 
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2. Misi, Tujuan, dan Program 

MISI TUJUAN PROGRAM 

1 1. Meningkatnya akreditasi program studi-

program studi di Fakultas Teknik 

2. Meningkatnya jumlah program studi baru 

sesuai dengan kebutuhan Kalimantan 

3. Meningkatnya kualitas dan daya saing 

lulusan dengan capaian kompetensi sesuai 

KKNI 

4. Meningkatnya pengetahuan lulusan 

mengenai potensi alam Kalimantan, 

masalah yang dihadapi, dan tantangan ke 

depan 

5. Meningkatnya pengetahuan lulusan 

mengenai teknologi yang ramah lingkungan 

6. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan 

dan pengajaran di Fakultas Teknik 

7. Terciptanya atmosfir akademik yang 

kondusif 

8. Meningkatnya prestasi mahasiswa dan 

alumni di tingkat nasional dan international 

1. Menerapkan poin dalam akreditasi sebagai acuan 

untuk pengusulan program dan penganggaran di 

tingkat program studi 

2. Mengusulkan dan melaksanakan pembukaan program 

studi baru 

3. Mengadakan evaluasi terhadap kurikulum secara terus 

menerus 

4. Mengadakan tracer study lulusan secara online 

5. Meningkatkan tingkat pendidikan dosen dari S2 ke S3 

khususnya luar negeri 

6. Mengadakan kuliah yang diberikan oleh pemerintah 

daerah-pemerintah daerah di Kalimantan sebagai 

upaya peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap 

Kalimantan juga peningkatan kerjasama dengan 

pemda. 

7. Memberikan pengetahuan dasar mengenai dasar 

amdal dan teknologi ramah lingkungan kepada semua 

mahasiswa Fakultas Teknik 

8. Mengirimkan dosen dan teknisi untuk mengikuti 

kursus-kursus yang  berhubungan dengan amdal dan 

teknologi ramah lingkungan 

9. Memonitor secara berkala mengenai fasilitas 

pendukung pendidikan baik ruang, laboratorium, 

LCD, kantin,  

10. Mengusulkan dibangunnya student learning centre 

yang dilengkapi dengan studio, ruang baca yang 

nyaman, dan ruang diskusi bagi mahasiswa. 

11. Melakukan penataan keindahan, kebersihan, dan 

kenyamanan kampus 

12. Memprogramkan, menganggarkan, dan membina 

seluruh kegiatan mahasiswa yang bersifat kompetitif 

baik lokal, nasional, dan internasional. 

13. Membuat pusat karir bagi calon lulusan dan alumni 

14. Mempersiapkan sejak dini bagi mahasiswa yang ingin 

melanjutkan studi di luar negeri  

15. Meningkatkan nilai Bahasa Inggris alumni 
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MISI TUJUAN PROGRAM 

2 1. Meningkatnya jumlah penelitian dan 

publikasi dosen dan mahasiswa khususnya 

yang berhubungan dengan potensi di 

Kalimantan yang menghasilkan inovasi 

baru baik material, teknologi, enerji baru 

dan terbarukan yang ramah lingkungan 

2. Meningkatnya jumlah publikasi 

internasional, paten, dan HKI. 

3. Meningkatnya jumlah dana yang 

didapatkan oleh mahasiswa dan dosen 

untuk melakukan penelitian yang 

didapatkan dari kompetitif nasional dan 

internasional 

1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk 

penyebaran informasi adanya hibah-hibah penelitian 

kompetitif nasional dan internasional dan memberikan 

peringatan dini mengenai tanggal-tanggal penting 

berkaitan dengan penelitian 

2. Membuat data base penelitian dan publikasi ilmiah 

hasil-hasil karya dosen dan mahasiswa secara online 

dan cetak. 

3. Meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi 

dengan fakultas-fakultas lain di Indonesia khususnya di 

Kalimantan untuk melakukan penelitian bersama 

mengenai potensi alam Kalimantan. 

4. Membentuk tim konsultasi untuk proposal-proposal 

hibah tingkat fakultas  

5. Meningkatkan peran mahasiswa dalam penelitian dosen 

3 1. Meningkatnya jumlah pengabdian 

masyarakat dosen dan mahasiswa 

khususnya yang berhubungan langsung 

dengan potensi di Kalimantan yang 

menghasilkan penelitian maupun teknologi 

baru.  

2. Meningkatnya jumlah dana yang 

didapatkan oleh mahasiswa dan dosen 

untuk melakukan pengabdian masyarakat 

yang didapatkan dari kompetitif nasional 

1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk 

penyebaran informasi adanya hibah-hibah pengabdian 

masyarakat kompetitif nasional dan internasional dan 

memberikan peringatan dini mengenai tanggal-tanggal 

berkaitan dengan pengabdian masyarakat 

2. Menjadikan aktifitas dosen di masyarakat untuk sebagai 

kekuatan institusi  

3. Meningkatkan kerjasama pengabdian masyarakat 

dengan fakultas-fakultas lain di Indonesia khususnya di 

Kalimantan untuk melakukan penelitian bersama 

mengenai potensi alam Kalimantan. 

4 1. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan 

pendidikan dan pengajaran 

2. Meningkatnya akreditasi program studi 

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas 

pencapaian SKP bagi dosen dan karyawan. 

4. Meningkatnya dan lancarnya serapan dana 

baik APBN, APBN, maupun PNBP 

1. Mengevaluasi visi dan misi Fakultas Teknik 

2. Mengefektifkan pelayanan terhadap dosen dan 

mahasiswa untuk mengurangi beban dosen dalam 

pelaksanaan administrasi perkantoran 

3. Melakukan tracer studi online terhadap kualitas layanan 

pendidikan di Fakultas Teknik 

4. Meningkatkan jumlah dosen di program studi-program 

studi yang kurang dalam jumlah 

5. Meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat dan jabatan 

dosen 

6. Membuat dan mengevaluasi Buku Mutu Fakultas dan 

Program Studi di Fakultas Teknik 

7. Meningkatkan kinerja unit penjamin mutu di Fakultas 

Teknik 

8. Mengusulkan Sistem Manajemen Mutu ISO SNI untuk 

Fakultas dan laboratorium di Fakultas Teknik 

9. Membuat sistem keuangan yang transparan mulai dari 

penganggaran, pengamprahan, sampai kepada 

pembayaran 

10. Bekerjasama dengan unit-unit kegiatan mahasiswa 
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MISI TUJUAN PROGRAM 

dalam pembuatan program kerja dan penganggaran 

untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan 

mahasiswa 

5 1. Meningkatnya jumlah kerjasama Fakultas 

Teknik dengan institusi di dalam dan di luar 

negeri 

2. Meningkatnya jumlah dana kerjasama 

Fakultas Teknik dengan institusi di dalam 

dan di luar negeri 

3. Meningkatnya jejaring kerjasama dengan 

ikatan alumni 

1. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah yang 

mengelola dana corporate social responsibility (CSR) 

untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya melanjutkan 

studi di Fakultas Teknik 

2. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah di 

Kalimantan untuk melakukan penelitian bersama untuk 

kepentingan bersama 

3. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan melalui 

pendanaan CSR untuk KKN mahasiswa 

4. Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi dan 

perusahaan untuk pengadaan alat-alat praktik 

mahasiswa 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah 

yang memiliki industri dan pertambangan sehingga 

mendesak perusahaan di daerahnya untuk 

mengutamakan putera puteri daerah untuk kerja praktek  

6. Mengadakan kerjasama dengan perusahaan untuk 

pelaksanaan kerja praktek mahasiswa  

7. Membuat data alumni dan questioner alumni secara 

online 
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3. Program dan Sasaran Strategis 

PROGRAM SASARAN STRATEGIS 

1. Menerapkan poin dalam akreditasi sebagai acuan untuk pengusulan 

program dan penganggaran di tingkat program studi 

Strategi 1 

2. Mengusulkan dan melaksanakan pembukaan program studi baru 

3. Mengadakan evaluasi terhadap kurikulum secara terus menerus 

4. Mengadakan tracer study lulusan secara online 

5. Meningkatkan tingkat pendidikan dosen dari S2 ke S3 khususnya luar 

negeri 

6. Mengadakan kuliah yang diberikan oleh pemerintah daerah-pemerintah 

daerah di Kalimantan sebagai upaya peningkatan pengetahuan 

mahasiswa terhadap Kalimantan juga peningkatan kerjasama dengan 

pemda. 

7. Memberikan pengetahuan dasar mengenai dasar amdal dan teknologi 

ramah lingkungan kepada semua mahasiswa Fakultas Teknik 

8. Mengirimkan dosen dan teknisi untuk mengikuti kursus-kursus yang  

berhubungan dengan amdal dan teknologi ramah lingkungan 

9. Memonitor secara berkala mengenai fasilitas pendukung pendidikan 

baik ruang, laboratorium, LCD, kantin,  

10. Mengusulkan dibangunnya student learning centre yang dilengkapi 

dengan studio, ruang baca yang nyaman, dan ruang diskusi bagi 

mahasiswa. 

11. Melakukan penataan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kampus 

12. Memprogramkan, menganggarkan, dan membina seluruh kegiatan 

mahasiswa yang bersifat kompetitif baik lokal, nasional, dan 

internasional. 

13. Pengembangan pelayanan sistem informasi untuk mendukung 

manajemen dalam proses perencanaan danpengendalian kegiatan 

tridharma Perguruan Tinggi. 

14. Membuat pusat karir bagi calon lulusan dan alumni 

15. Mempersiapkan sejak dini bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi 

di luar negeri  

16. Meningkatkan nilai Bahasa Inggris alumni 

17. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk penyebaran 

informasi adanya hibah-hibah penelitian kompetitif nasional dan 

internasional dan memberikan peringatan dini mengenai tanggal-tanggal 

penting berkaitan dengan penelitian 

Strategi 2 

18. Membuat data base penelitian dan publikasi ilmiah hasil-hasil karya 

dosen dan mahasiswa secara online dan cetak. 

19. Meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi dengan fakultas-

Fakultas lain di Indonesia khususnya di Kalimantan untuk melakukan 

penelitian bersama mengenai potensi alam Kalimantan 

20. Membentuk tim konsultasi untuk proposal-proposal hibah 

tingkatFakultas 

21. Meningkatkan peran mahasiswa dalam penelitian dosen 

22. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk penyebaran 

informasi adanya hibah-hibah pengabdian masyarakat kompetitif 

nasional dan internasional dan memberikan peringatan dini mengenai 

tanggal-tanggal berkaitan dengan pengabdian masyarakat 

23. Menjadikan aktifitas dosen di masyarakat untuk sebagai kekuatan 

institusi 
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PROGRAM SASARAN STRATEGIS 

24. Meningkatkan kerjasama pengabdian masyarakat dengan Fakultas-

Fakultas lain di Indonesia khususnya di Kalimantan untuk melakukan 

penelitian bersama mengenai potensi alam Kalimantan. 

Strategi 3 

25. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan 

Mahasiswa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, 

karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk) 

26. Mengembangkan desa binaan sebagai sebuah obyek percontohan dengan 

pelaksanaan bekerjsama dengan institusi Pemerintah Daerah 

27. Meningkatkan sarana dan prasarana pedukung dalam kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 

28. Mengevaluasi visi dan misi Fakultas Teknik 

Strategi 4 

29. Mengefektifkan pelayanan terhadap dosen dan mahasiswa untuk 

mengurangi beban dosen dalam pelaksanaan administrasi perkantoran 

30. Melakukan tracer studi online terhadap kualitas layanan pendidikan di 

Fakultas Teknik 

31. Meningkatkan jumlah dosen di program studi-program studi yang 

kurang dalam jumlah 

32. Meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat dan jabatan dosen 

33. Membuat dan mengevaluasi Buku Mutu Fakultas dan Program Studi di 

Fakultas Teknik 

34. Meningkatkan kinerja unit penjamin mutu di Fakultas Teknik 

35. Peningkatan efektivitas teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kegiatan akademik dan tata kelola fakultas. 
36. Mengusulkan Sistem Manajemen Mutu ISO SNIuntuk Fakultas dan 

laboratorium di Fakultas Teknik 

37. Membuat sistem keuangan yang transparan mulai dari penganggaran, 

pengamprahan, sampai kepada pembayaran 

38. Bekerjasama dengan unit-unit kegiatan mahasiswa dalam pembuatan 

program kerja dan penganggaran untuk menjamin kelancaran seluruh 

kegiatan mahasiswa 

Strategi 5 

39. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah yang mengelola dana 

corporate social responsibility (CSR) untuk mengirimkan putra-putri 

terbaiknya melanjutkan studi di Fakultas Teknik 

40. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Kalimantan 

untuk melakukan penelitian bersama untuk kepentingan bersama 

41. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan melalui pendanaan CSR 

untuk KKN mahasiswa 

42. Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi dan perusahaan untuk 

pengadaan alat-alat praktik mahasiswa 

43. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki 

industri dan pertambangan sehingga mendesak perusahaan di daerahnya 

untuk mengutamakan putera puteri daerah untuk kerja praktek  

44. Mengadakan kerjasama dengan perusahaan untuk pelaksanaan kerja 

praktek mahasiswa  

45. Membuat data alumni dan questioner alumni secara online 

 

 


