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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar 

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) merupakan salah satu fakultas yang berada 

pada naungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), diawali dari tahun 1963 yang waktu itu 

masih bernama Fakultas Keguruan dan Ilmu Teknik (FKIT) dibawah Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (IKIP) Bandung. Sejalan dengan perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(IKIP) Bandung, yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan status 

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN), FPTK secara konsisten dan 

berkesinambungan menempatkan pendidikan sebagai kiprah dan pengabdian utamanya kepada 

Negara dan Bangsa Indonesia, khususnya dibidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Bidang 

tersebut tetap menjadi perhatian utama dan ini tetap dipegang teguh dan dikokohkan dalam setiap 

kebijakan dan program yang dikembangkan di lingkungan lembaga ini. Dalam menjalankan 

kiprahnya, FPTK senantiasa sejalan dengan kebijakan UPI dan dengan aktif melakukan 

perubahan secara internal dan responsif terhadap pembukaan dan penutupan. Hal ini dilakukan 

agar lembaga FPTK dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan yang secara dinamis terjadi di 

masyarakat.  

Sejak penetapan UPI sebagai PT BHMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 

2004, dimana UPI dengan penetapan visi untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (a 

leading and outstanding university) sebagai acuan kebijakan dan program. Dari Tahun 2011 arah 

pengembangan UPI tertuang dalam RENSTRA UPI 2011-2015, hal tersebut menjadi basis 

kebijakan untuk pengembangan kebijakan dan program di FPTK yang dituangkan dalam 

RENSTRA FPTK 2011-2015 dalam menunjang visi FPTK yaitu ; Menjadi  Fakultas Pelopor dan 

Unggul dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan serta pendidikan teknik yang 

produktif, berwawasan nasional dan global, serta berpijak pada pilar kepakaran dan 

profesionalitas. FPTK telah melakukan upaya perbaikan mutu dan layanan akademik secara terus 

menerus, peningkatan kualitas riset dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan organisasi dan 

kegiatan kemahasiswaan, penataan tata pamong dan kelembagaan, modernisasi fasiltas, 

peningkatan kapasitas teknologi informasi, penataan manajemen dan sumber daya manusia, 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan aspek pendukung lainnya. Sementara itu, adaptasi dan 

respon aktif terhadap berbagai tantangan eksternal telah dilakukan FPTK melalui upaya 

pemenuhan terhadap tuntutan akan kualitas lulusan. 

Pengembangan FPTK selama lima tahun terakhir yang dipedomani oleh Rencana Strategis 

(Renstra) UPI serta Renstra FPTK 2011-2015 merupakan proses pendewasaan dan pengokohan 

jati diri sebagai fakultas dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan. Kondisi objektif 

fakultas saat ini  menunjukkan bahwa FPTK telah berada pada tatanan kelembagaan dan 

manajemen yang kokoh, program dan layanan akademik yang bermutu, serta aset dan fasilitas 

yang modern. Akan tetapi, sejalan dengan visi fakultas, tuntutan untuk menjadi fakultas yang 

memfokuskan pada pendidikan teknologi dan kejuruan masih merupakan tantangan yang harus 

diwujudkan.  

Berdasarkan kepada kondisi di atas, dalam lima tahun ke depan FPTK akan melakukan upaya 

pengembangan dengan berfokus kepada: 1) peningkatan mutu kinerja akademik, riset, dan 

pengabdian kepada masyarakat, 2) pemantapan pendidikan profesi guru, 3) peningkatan mutu 

manajemen dan sumber daya, 4) penataan kelembagaan, 5) peningkatan citra, kemitraan, dan 

internasionalisasi, dan 6) peningkatan mutu pembinaan dan layanan kemahasiswaan. Keenam 
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fokus pengembangan FPTK dalam lima tahun ke depan ini dituangkan dalam naskah Renstra 

FPTK 2016-2020. 

Dilihat dari substansinya, nampak bahwa kebijakan yang dituangkan dalam Renstra FPTK 2016-

2020 ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dan penguatan dari kebijakan yang telah 

direalisasikan pada Renstra FPTK 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa esensi tugas dan 

tanggung jawab institusi pendidikan tinggi khususnya di fakultas tidak akan bergeser jauh dari 

misi utamanya dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yang diperkaya dengan 

tugas-tugas dan tanggung jawab tambahan lainnya sesuai dengan dinamika yang terjadi di 

lingkungan internal dan eksternalnya. Pada Renstra FPTK 2016-2020 ini, dikembangkan 

program-program baru yang secara kuat diyakini akan mampu membawa FPTK lebih cepat dan 

terarah dalam mewujudkan visinya. Dengan demikian, untuk mencapai target tersebut, sangat 

dimungkinkan program-program dapat dikembangkan dan tersebar dalam berbagai wujudnya di 

bawah payung kebijakan yang dikembangkan dalam Renstra 2016-2020.  

 

B. Landasan Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia 

sebagai Badan Hukum Milik Negara 

2. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 001/Tap/MWA UPI/2009 tentang Perubahan atas 

Anggaran Rumah Tangga UPI 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

 

C. Struktur Isi Rencana Strategis 

Di samping bagian Pendahuluan ini, Renstra FPTK 2016-2020 ini terdiri atas lima bagian pokok 

lainnya. Capaian kinerja Renstra UPI 2006-2011 disajikan pada bagian awal setelah bagian 

Pendahuluan ini untuk memberikan gambaran tentang capaian dan kinerja yang telah dicatatkan oleh 

FPTK UPI selama lima tahun terakhir. Sisi-sisi keberhasilan dan program-program yang belum 

sepenuhnya terealisasi digambarkan secara utuh pada bagian ini. Selanjutnya, analisis situasi dan 

kondisi strategis serta asumsi-asumsi pada FPTK disajikan pada bagian ketiga. Pada bagian ini, 

analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi tantangan (threats) FPTK di masa yang akan 

datang, peluang (opportunities) yang dapat tersedia dan diyakini dapat diperoleh oleh lembaga ini, 

kelemahan (weaknesses) apa yang dimiliki dan harus ditutupi sehingga tidak menjadi kendala dalam 

upaya mewujudkan cita-cita besar lembaga ini, serta kekuatan (strenghts) apa yang dimiliki FPTK 

UPI dan dapat dikelola sehingga menjadi daya dorong yang kuat dalam memanfaatkan peluang tadi. 

Pada bagian ke empat berikutnya tentunya hasil analisis mendalam itu dirumuskan menjadi Kebijakan 

dan Program dari FPTK yang harus dicapai serta bagaimana strategi implementasi dan pencapaian 

target yang harus diambil yang dipaparkan pada bagian ke lima. Paparan tentang indikator 

keberhasilan kebijakan dan program kerja disajikan pula pada bagian ini, di samping paparan yang 

menggambarkan target tahunan yang ingin dicapai. Pada Renstra ini pun ditunjukkan model 

koordinasi yang harus dilakukan dalam implementasi setiap kebijakan dan program. Model koordinasi 

ini disajikan dalam wujud penjelasan tentang unit penanggung jawab implementasi kebijakan, 

sehingga diperoleh kejelasan koordinasi yang harus dilakukan oleh masing-masing unit yang ada. 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA FPTK PADA RENSTRA 2011-2015 

 

Pengembangan Renstra UPI 2016-2020 tidak terlepas dari hasil analisis terhadap kinerja selama lima 

tahun terakhir mengimplementasikan rencana strategis UPI 2011-2015. Dengan demikian Renstra 

2016-2020 merupakan kesinambungan dari Renstra sebelumnya. Pada bagian ini digambarkan 

capaian implementasi Renstra UPI 2011-2015, yang terdiri dari dua belas kebijakan.  

 

A. Pendidikan 

Peningkatan mutu dan kinerja akademik merupakan salah satu fokus pada implementasi kebijakan 

pendidikan pada Renstra UPI 2011-2015. Capaian kinerja dalam bidang peningkatan mutu kinerja 

pendidikan ditunjukkan oleh berbagai indikator capaian seperti penyempurnaan kurikulum, 

pengembangan standar mutu akademik, dan monitoring pembelajaran. Dalam kurun waktu tahun 

2011-2015 telah terjadi penambahan program studi di FPTK  yaitu Prodi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri (2008) , Prodi Teknik Sipil (2010), dan Prodi Teknik Arsitektur (2010) sehingga jumlah 

prodi yang ada seluruhnya menjadi 16 Prodi. Pada kurun waktu ini juga , terdapat penambahan jumlah 

prodi yang terakreditasi yaitu Prodi Teknik Elektro (D3), Prodi Pendidikan Teknik Elektro (S1) dan 

Prodi Pendidikan (Tata Boga), ketiganya terakreditasi A. Dengan demikian sudah 6 dari 16 prodi 

(37,5 %) yang sudah terakreditasi. Pada tahun 2010 dua prodi yaitu Prodi Pendidikan Tata Busana 

(S1) dan Prodi Arsitektur Perumahan (D3) sudah menngirimkan berkas ke BAN PT untuk 

diakreditasi. Beberapa prodi yang belum mengajukan akreditasi karena prodi tersebut baru berdiri dan 

belum saatnya untuk mengajukan akreditasi. Sekaitan dengan itu, akreditasi prodi masih akan 

merupakan prioritas program. 

Untuk menjamin keterlaksanaan perkuliahan, FPTK sudah mengembangkan sistem 

monitoring perkuliahan dengan cara petugas mendatangi ruang kuliah. Selain itu FPTK juga sudah 

menerapkan sistem informasi penjadwalan berbasis komputer sehingga memudahkan pengelolaan 

ruang kuliah. 

Jumlah mahasiswa FPTK pada tahun 2011 sebanyak 2.459 meningkat menjadi 2.941 pada 

tahun 2015. Jumlah lulusan selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) sebanyak 2.320. Pada tahun 

2010, rata-rata IPK sebesar 2, 89 (D3) dan 3,02 (S1) dengan lama studi 3,5 tahun (D3) dan 5,5 tahun 

(S1). Pada tahun 2015 rata-rata IPK meningkat menjadi 3,05 (D3) dan 3,29 (S1) dengan lama studi 

3,3 tahun (D3) dan 4,6 tahun (S1). Walaupun demikian peningkatan IPK dan penurunan lama studi 

masih harus menjadi prioritas program pada lima tahun yang akan datang. 

Upaya meningkatkan mutu dan layanan akademik juga dilakukan lewat pemanfaatan layanan 

internet bagi civitas akademika dan tenaga administrasi universitas, dan terbangunnya infrastruktur 

ICT di gedung-gedung FPTK. 

Kerjasama kelembagaan dalam bidang akademik dengan universitas dan lembaga lain baik di 

dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan. Kerjasama yang terjalin selama ini adalah dengan 

APTEKINDO (Asosiasi LPTK PTK Se-Indonesia), sekolah-sekolah dan industri mitra untuk 

keperluan PLP dan PLA. Sedangkan kerjasama dengan luar negeri diantaranya dengan ITB, 

University of Bremen, UTHM Malaysia, Beijing Normal University dan RCP (Regional Cooperative 

Platform) on Vocational Education and Training negara-negara Asia Tenggara, China dan Jerman. 

Implementasi dari kerjasama ini diantaranya berupa kerjasama studi lanjut  program S3 dosen FPTK 

di UTHM Malaysia, penelitian bersama dengan ITB University of Bremen dan pengembangan 

platform bersama bidang TVET. Selain itu, FPTK juga sejak tahun 2009 memiliki seorang tenaga ahli 

dari CIM bernama Dr. Joachim Dittrich yang membantu FPTK dalam pengembangan kurikulum, riset 

dan SDM. FPTK UPI juga sejak Agustus 2010 dipilih sebagai Unesco-Unevoc Center dengan tugas 



 

4 

utama menjadi pusat penyebaran informasi TVET di Indonesia dan berpeluang diperlukan untuk 

kawasan di Asia Tenggara. 

Pada tahun 2015 juga seorang mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga mengikuti program 

student exchange ke Universiti Malaya dan seorang mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik 

Elektro yang melakukan praktek industri di industri perkapalan di Jerman. 

Tiga pogram studi di FPTK juga telah disiapkan untuk melaksanakan program (Pendidikan 

Profesi Guru) PPG, yaitu Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dan 

Departemen PKK. Untuk keperluan itu, telah disiapkan dokumen persiapan penyelenggaraan dan 

ruang Micro Teaching dan training calon pengajar di FPTK. 

Untuk melakukan upaya penjaminan mutu akademik dan mutu manajemen, Pimpinan 

Universitas memiliki komitmen yang sangat kuat dan diwujudkan dalam kebijakan mutu dan sistem 

penjaminan mutu. Penjaminan mutu UPI secara internal berada di bawah koordinasi Satuan 

Penjaminan Mutu (SPM) dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 

Tinggi (BAN-PT) dan/atau lembaga lain yang kompeten. Pada tingkat fakultas, penjaminan mutu 

dilaksanakan oleh Satuan Kendali Mutu dan pada Departemen serta program studi, penjaminan mutu 

dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu. Walaupun unit penjaminan mutu sudah terbentuk dan berbagai 

Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dikembangkan, dalam implementasinya masih mengalami 

kendala. Oleh karena itu, penguatan implementasi penjaminan mutu di tingkat prodi, Departemen dan 

fakultas masih terus perlu ditingkatkan. 

 

B. Penelitian dan Pengembangan 

Kesungguhan FPTK dalam meningkatkan mutu penelitian tergambar dalam  keberhasilan 

meningkatkan kemampuan dosen dalam manajemen dan metodologi penelitian serta pembuatan 

proposal penelitian yang bermutu. Setiap tahun, melalui kegiatan RKAT dilakukan seminar dan 

lokakarya pengembangan proposal penelitian dan penulisan artikel ilmiah pada jurnal. Upaya ini 

menunjukkn hasil berupa peningkatan jumlah penelitian yang didanai baik oleh P2M Ditjen Dikti, 

maupun Kementrian Ristek dan dana internal UPI. Pada tahun 2011 jumlah penelitian dosen FPTK 

yang didanai sebesar 29 judul dengan total dana 339,3 juta rupiah, meningkat tajam menjadi 49 judul 

tahun 2010 dengan total dana 3.433. juta rupiah. Peningkatan jumlah proposal yang didanai masih 

belum diimbangi dengan peningkatan yang signifikan antara jumlah publikasi pada jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional terujuk. 

Terkait dengan pengembangan penelitian, FPTK juga mengembangkan jurnal baik di tingkat fakultas 

maupun Departemen dan program studi. Total jumlah jurnal yang ada di FPTK sebanyak 8 jurnal. 

Pada tahun 2010, FPTK  merencanakan untuk mengakreditasi Jurnal Invotec dari Ditjen Dikti. 

 

C. Pengabdian kepada Masyarakat 

Implementasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mewujudkan pengabdian 

yang bermutu dan sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan 

juga merupakan arah kebijakan pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Implementasi kebijakan 

pengabdian kepada masyarakat ini mencakup kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan berbagai 

bentuknya, program pengabdian berdasarkan rencana RKAT, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan 

pengabdian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan 

Tinggi (DP2M DIKTI), dan pengabdian melalui kegiatan inovasi dan kerjasama. 

Walaupun masih relatif sedikit dibandingkan aktivitas penelitian, dosen FPTK UPI juga 

terlibat secara aktif memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh DP2M DIKTI melalui berbagai 

skema kegiatan pengabdian. Berbagai inovasi kegiatan pengabdian juga telah dilakukan seperti 

melalui program pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada tahun 2015 terdapat 19 
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judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen FPTK, terdiri dari 3 judul dengan dana 

Dikti, 2 judul dana DIPA UPI dan sisanya didanai RKAT Prodi dan dana mandiri. 

D. Kemahasiswaan 

Jumlah mahasiswa FPTK dalam lima tahun terakhir terus bertambah dari kisaran 2459 pada 

tahun 2011 menjadi 2951 pada tahun 2015. Selain jumlah mahasiswa, jumlah prodi pun berkembang. 

Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan 

FPTK UPI. Meningkatnya kepercayaan masyarakat ini merupakan tantangan bagi pimpinan fakultas, 

para dosen, dan staf administrasi untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Berbagai 

program pembinaan kemahasiswaan yang telah dijalankan pada kurun waktu 2011-2015 mengalami 

peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi 

peningkatan layanan kemahasiswaan, beasiswa bagi mahasiswa, dan pelayanan santunan mahasiswa. 

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan tersebut telah membuahkan hasil yang terlihat dari semakin 

besarnya partisipasi mahasiswa dalam menyelenggarakan dan mengikuti berbagai kegiatan 

kemahasiswaan, serta banyaknya prestasi yang diraih oleh mahasiswa FPTK  pada berbagai lomba 

tingkat nasional, diantaranya bidang robotika dan lomba-lomba karya arsitektur.  

 

E. Modernisasi Kampus dan Fasilitas 

Sejak tahun 2008, FPTK sudah menggunakan gedung baru yang dibangun dengan bantuan 

dana dari Islamic Development Bank (IDB) lengkap dengan fasilitas kantor dan laboratorium di 

dalamnya. Selain itu, gedung baru ini sudah difasilitasi dengan infrastruktur internet, kamera CCTV 

dan fasilitas ruang kantor pribadi untuk tiap dosen yang kondusif untuk perkuliahan dan 

pembimbingan mahasiswa. Selain itu penerapan sistem manajemen aset dan fasilitas dengan prinsip 

sentralisasi pengelolaan dan desentralisasi pemanfaatan yang memungkinkan dilakukannya upaya 

resource sharing fasilitas lintas unit kerja akademik. Sebuah isu penting lain yang perlu memperoleh 

perhatian dalam pengelolaan fasilitas adalah penataan jalan dan lalu-lintas di lingkungan kampus 

beserta sistem perparkiran. Selain itu, FPTK membangun gedung baru  untuk perkuliahan, 

laboratorium, ruang prodi dan dosen. Pada akhir tahun 2011 gedung baru  tersebut sudah dapat 

digunakan. 

 

F. Peningkatan Jaringan ICT 

Pengelolaan jaringan ICT dan pengembangan manajemen sistem informasi UPI berada di bawah 

koordinasi Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada kurun waktu 2011-2015, 

telah dilakukan upaya peningkatan bandwidth yang sangat signifikan dari 11,5 Mbps pada tahun 2007 

menjadi 55 Mbps pada tahun 2010, dan tahun 2015 sudah menjadi 85 Mbps. Selain itu dilakukan 

penambahan server jaringan, penambahan hotspot, koneksi ke jaringan pendidikan nasional 

(jardiknas) untuk teleconference, serta peningkatan jaringan fiber optic untuk koneksi internet ke 

delapan gedung baru. Peningkatan fasilitas ini telah berdampak pada kemudahan dan kecepatan akses 

internet untuk mendukung kegiatan manajemen universitas dan pembelajaran. Sebagian penyebaran 

informasi sudah dilakukan melalui website dan e-mail. Dampaknya mulai nampak, yaitu dosen dan 

mahasiswa sudah mulai memanfaatkan internet untuk mencari referensi kuliah dan penelitian. 

Implementasi program e-learning oleh beberapa unit/prodi diharapkan jadi model pengembangan e-

learning yang dapat diikuti oleh unit-unit lainnya. 

FPTK saat ini sudah memanfaatkan ICT baik untuk keperluan manajemen maupun 

pembelajaran. Untuk keperluan manajemen, FPTK melaksanakan desentralisasi layanan SIAK, 

diantaranya kontrak kredit, pencetakan transkrip nilai dan registrasi akademik. Selain itu untuk 

keperluan ketersediaan informasi akademik, FPTK sudah memiliki aplikasi komputer Sumber Data 

Informasi (SDI) dan sistem informasi penjadwalan. Fakultas dan Departemen sudah memiliki website 
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resmi untuk keperluan penyebaran informasi tentang kegiatan di fakultas dan Departemen masing-

masing. 

 Pengembangan konten pembelajaran elektronik dan multimedia serta hasil penelitian dosen 

dan mahasiswa telah memperkaya referensi yang dapat dimanfaatkan untuk konten perkuliahan 

elektronik. 

 

G. Penataan Kelembagaan dan Sistem Manajemen 

Implementasi penataan kelembagaan dan sistem manajemen FPTK sesuai RENSTRA 2011-2015 

tidak terlepas dari ‘grand design’  universitas yang mengusung visi pelopor dan unggul serta 

berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga ART).  Penataan kelembagaan 

di FPTK dengan mengacu pada AD dan ARTmengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama 

terkait dengan restrukturisasi organisasi eselon III dan IV. Kepala Bagian dihilangkan dan muncul 2 

kasie yakni akademik kemahasiswaan, dan  keuangan dan sumber daya serta 1 kasubbag aset, fasilitas 

dan TIK. Pejabat struktural eselon IV tersebut disamping memiliki garis komando dan koordinasi di 

tingkat fakultas ke dekan, pembantu dekan, ketua Departemen dan ketua program studi namun juga 

mempunyai garis koordinasi langsung ke masing-masing direktorat di tingkat universitas. 

Koordinasi horizontal fungsional memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan 

proses perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat, layanan kemahasiswaan, pengembangan 

sumber daya manusia serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan koordinasi 

vertikal berfungsi harmonisasi dan penyamaan program kerja seluruh unit yang ada sesuai visi dan 

misi universitas.  

Dalam pengembangan sistem keuangan FPTK sepenuhnya menjalankan ‘rule of conduct’ 

yang dianut universitas. Mekanisme perencanaan, pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban 

memakai pola Rencana Kegiatan Anggaran dan  Tahunan  (RKAT) yang dikembangkan universitas. 

Termasuk dalam konteks pengawasan internal dan eksternal. Secara reguler Satuan Audit Internal tiap 

tahun anggaran melakukan proses audit secara komprehensif meliputi aspek akademik, keuangan dan 

SDM serta aset fasilitas. Demikian juga dari eksternal terjun melakukan pemeriksaan dan pengawasan 

yakni dari Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional dan Kantor Akuntan Publik. Pada 

tahun 2009 dan 2010 RKAT mulai mengembangkan sistem secara ‘Online’ yang dikenal dengan 

SIKU. Out put dari SIKU ada dua aspek yakni terkait dengan penggunaan besaran anggaran dan daya 

serap yang langsung berhubungan dengan direktorat keuangan serta pencapaian kinerja kegiatan yang 

berkepentingan adalah direktorat perencanaan dan pengembangan.  

 

H. Penataan SDM 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan FPTK telah menjadi prioritas utama 

dalam 5 tahun terakhir ini sesuai dengan komitmen lembaga dan regulasi-regulasi baru tata kelola di 

era UPI BHMN. Salah satu nya adalah peningkatan kualifikasi akademik di semua unit kelembagaan 

baik struktural maupun fungsional. Tenaga edukatif terus dipacu meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi. Menaikan prosentase jumlah guru besar dan jumlah doktor menjadi target utama FPTK 

dalam 5 tahun terakhir ini. Sampai tahun 2010 jumlah dosen di FPTK mencapai 178 dengan 

komposisi S3 (34), S2 (127) dan S1 (17) yang tersebar di 5 Departemen data ini belum termasuk 3 

dosen baru 2010. Secara umum profil SDM edukatif FPTK masih belum memenuhi persyaratan 

RENSTRA UPI, hanya 34 yang bergelar doktor atau hanya 19,10 % sedangkan sisanya S2 bahkan 

masih ada yang bergelar S1 sebanyak 17 orang. Upaya fakultas untuk meningkatkan kualifikasi SDM 

ini telah dilakukan dengan berbagai cara melalui pendekatan kelembagaan, Departemen/program studi 

serta pendekatan personal. Demikian juga dosen-dosen yang sedang menempuh studi jumlahnya terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Dosen yang sudah bergelar S3 secara sistematis telah dibantu guna 
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mempercepat pencapaian guru besar. Sehingga di tahun 2015 ada seorang dosen yang usulan guru 

besarnya sudah mendapat SK DIKTI. Demikian juga dosen-dosen yang sedang menempuh dan 

terlambat dalam penyelesaian studinya terus diberi motivasi yang akhirnya di tahun 2015 FPTK 

menghasilkan 9 doktor baru. Profil SDM edukatif FPTK UPI berdasarkan golongan dapat sudah 

cukup proporsional , hanya 8 orang yang bergelar guru besar dari 178 dosen, sehingga hanya (4,5%) 

dari presentase keseluruhan, 82 orang dosen telah lulus sertifikasi profesi. 

Satu nilai plus bidang SDM adalah kehadiran expert dari CIM Jerman Dr. Joachim Dicttrih, 

yang perannya sangat luar biasa, baik internal terkait pengembangan kurikulum dan eksternal dalam 

membangun jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga international. Disamping tenaga edukatif 

FPTK juga dibantu tenaga administrasi sebanyak 60 orang yang terdiri dari 49 PNS dan 11 tenaga 

honorer. Tenaga yang terbatas ini tersebar tidak hanya di subbagian atau seksi tapi berada di 

Departemen, laboratorium dan workshop. Secara umum tenaga administrasi di FPTK ini sangat 

kurang, terutama terkait dengan dua kompetensi yang sangat diperlukan. Pertama tenaga akuntansi 

yang akan membantu pengelola keuangan, baik di tingkat fakultas maupun Departemen/program 

studi. Kedua tenaga teknisi/laboran untuk laboratorium yang ada di FPTK. Laboratorium FPTK 

jumlahnya sangat banyak, namun tenaga teknisi/laboran sama sekali tidak ada. Seperti di Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro, Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur dan Departemen PKK. 

 

I. Pengembangan Usaha 

Di level fakultas pengembangan usaha secara struktural belum dikembangkan secara optimal. Semua 

potensi sumber daya dan aktivitas yang berpeluang besar ke arah pengembangan usaha baru sebatas 

pendataan, penyusunan direktori dan penyiapan regulasi terbatas di lingkungan FPTK. Apabila 

diperhatikan secara cermat dan seksama unit-unit di FPTK memiliki  kemampuan luar biasa untuk 

melakukan pengembangan usaha melalui kompetensi di masing-masing program studi seperti unit 

produksi otomotif, pendingin, tata boga dan tata busana serta yang lainnya. Tentu saja semua 

pengembangan usaha tersebut akan merujuk dan berkoordinasi dengan Direktorat Kerjasama dan 

Pengembangan Usaha (DKPU). 

 

J. Peningkatan Kesejahteraan 

Pengembangan kesejahteraan karyawan dan dosen di lingkungan FPTK tidak terlepas dari kebijakan 

universitas seperti yang dituangkan dalam diktum RKAT 2010. Semua dosen dan staf administrasi 

disamping mendapat gaji rutin, gaji ke-13 dan uang makan dari APBN, sedangkan pihak universitas 

memberikan kesejahteraan dalam bentuk, THR, tunjangan tengah tahun dan terakhir gaji ke 14. 

Implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi dosen dan karyawan UPI pada periode 2011-

2015 telah dilakukan melalui skema pemberian insentif secara langsung maupun berbagai skema 

insentif yang berbasis kinerja. Pengelolaan dana kegiatan pengembangan memungkinkan terjadinya 

berbagai aktivitas akademik pada unit kerja dan membuka peluang implementasi performance based 

incentive pada kegiatan tersebut. Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bulanan dan tunjangan manajemen 

merupakan bentuk nyata upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan universitas. Tunjangan 

tengah tahunan, tunjangan pensiun, dan berbagai insentif lainnya merupakan bentuk lain upaya 

peningkatan kesejahteraan yang diharapkan mampu menimbulkan peningkatan kinerja. Disamping itu 

dalam skala kecil fakultas juga mengembangkan kesejahteraan berupa peningkatan layanan kesehatan 

melalui fasilitas kebugaran, olahraga dan rekreasi walaupun sifatnya hanya tentatif. Demikian pula 

untuk pengembangan rohani ada tim yang khusus menangani kegiatan ini dan telah melakukan 

pengajian rutin bulanan. 
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K. Pengokohan Kehidupan Beragama 

Dalam pengembangan kehidupan beragama FPTK mengacu pada kegiatan yang dilakukan di tingkat 

universitas baik yang reguler maupun insidental dengan sentral dilaksanakan di Tutorial Islamic 

Centre. Walaupun demikian lingkungan FPTK ada juga yang dilakukan secara struktural dengan 

adanya tim yang khusus menangani kegiatan ini secara reguler. Mulai dari kegiatan pengajian rutin 

bulanan, pengajian rutin ibu-ibu IIK, kegiatan ramadhan dan kegiatan di hari raya Idhul Adha. 

  

L. Peningkatan Citra UPI 

Dalam pengembangan citra kelembagaan, FPTK melakukan berbagai skema aktivitas mulai dari 

promosi kelembagaan lewat program ‘road show’ ke SMK-SMK, pameran yang diselenggarakan 

pihak ketiga, mengikuti berbagai kegiatan seminar/konvensi/kongres oleh asosiasi/lembaga. 

Disamping itu dalam kegiatan yang terkait dengan akademik dan keilmuan diselenggarakan juga 

seminar nasional dan international. Kejasama kelembagaan dengan berbagai instansi dan lembaga 

termasuk PEMKAB di berbagai provinsi menjadi salah satu  garapan penting dalam membentuk 

‘brand’ FPTK yang baik. Kerjasama dengan lembaga/asosiasi seperti DPD Asosiasi Kontraktor 

Mekanikal Indonesia (AKLI) Jawa Barat dan Banten kemudian dengan Kabupaten Landak, Papua dan 

Pasir. Bidang publikasi ilmiah tidak terlepas juga menjadi salah satu ‘icon’ promosi melalui 

penerbitan berbagai jurnal seperti INVOTEC, ELECTRANS, TERAS, TORSI, KOKOH, MEDIA 

PENDIDIKAN GIZI DAN KULINER, FESYEN PERSPEKTIF, dan FAMILY EDU yang dikirim ke 

perguruan tinggi mitra di seluruh Indonesia.    
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BAB III 

ANALISIS SITUASI DAN KONDISI SERTA ASUMSI-ASUMSI 

 

A. Analisis Situasi dan Kondisi 

Melalui analisis atas situasi dan kondisi objektif universitas pada tahun 2015 berdasarkan target 

Renstra 2011-2015, teridentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai 

berikut.  

 

1. Kekuatan 

a. Visi dan Misi FPTK  menggambarkan unsur-unsur strategis dan telah tersosialisasikan dengan 

baik. 

b. FPTK telah memiliki program studi yang dibutuhkan pada bidang pendidikan dan telah 

memiliki berbagai program studi nonkependidikan yang kompetitif 

c. Budaya penelitian di kalangan dosen sudah tumbuh dengan baik seperti ditunjukkan dengan 

tingginya raihan dana penelitian eksternal yang bersifat kompetitif. Kultur ini merupakan 

potensi untuk penaiktarafan posisi universitas pada tingkat internasional. 

d. Fasilitas gedung dan sarana perkuliahan memadai, bertaraf internasional, dan didukung oleh 

infrastruktur ICT dengan kapasitas tinggi. Potensi ini perlu diberdayakan dengan 

menumbuhkan kesadaran akan pemanfaatan dan pemberdayaan fasilitas secara optimal.  

e. Berdasarkan jumlah, ketersediaan sumber daya manusia FPTK relatif sudah memadai. Saat 

ini jumlah dosen FPTK yang berstatus PNS mencapai 178 orang, jumlah tenaga administrasi 

60 orang. 

f. Jumlah lembaga mitra dalam dan luar negeri semakin bertambah yang menunjukkan 

kepercayaan dan kesetaraan FPTK dengan lembaga mitra. Selanjutnya kesepahaman yang 

sudah dibangun akan berdampak melalui implementasi berbagai program kerjasama.  

g. Pencitraan melalui penyelenggaraan seminar dan konferensi baik nasional maupun 

internasional telah berlangsung secara intensif. 

h. Wadah organisasi dan kreativitas mahasiswa yang didukung oleh berjalannya mekanisme 

penyaluran dana kemahasiswaan, layanan kemahasiswaan, beasiswa, pelayanan santunan 

mahasiswa, pelayanan poliklinik, serta layanan bimbingan konseling dan karier telah 

termanfaatkan dengan baik. 

i. Jaringan alumni cukup luas dan tersebar secara nasional bahkan di beberapa negara, dan ini 

merupakan potensi bagi pengembangan universitas.  

2. Kelemahan 

a. Pada sistem dan layanan adminstrasi akademik, budaya paperless belum tumbuh dan 

berkembang meskipun fasilitas TIK telah cukup tersedia. 

b. Tingkat relevansi keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu. 

c. Pada periode 2011-2015, implementasi sistem penjaminan mutu pengelolaan program studi 

belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah prodi yang 

belum terakreditasi sehingga target yang ditetapkan dalam Renstra belum tercapai. 

d. Penurunan masa studi mahasiswa yang menjadi target Renstra belum mencapai hasil yang 

signifikan. 

e. Budaya penelitian yang telah tumbuh di kalangan dosen UPI ternyata masih belum disertai 

dengan jumlah publikasi yang tinggi terutama pada jurnal ilmiah yang terakreditasi dan jurnal 

internasional. Selain itu, aktivitas penelitian belum terhimpun dalam sebuah kerangka 

pemikiran yang utuh untuk pengembangan ilmu dan kepakaran. 

f. Publikasi hasil-hasil karya ilmiah dosen dalam jurnal ilmiah, perolehan HKI, dan digitalisasi 
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pembelajaran dalam konten e-learning masih rendah. 

g. Berbeda dengan minat dosen dalam melakukan penelitian, animo dosen untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih relatif rendah. 

h. Dosen FPTK masih belum sepenuhnya merespon program-program pengembangan seperti 

program Pengembangan Dosen Non Guru Besar. 

i. Peningkatan ketersediaan aset dan fasilitas ternyata tidak didukung oleh perubahan mindset di 

kalangan dosen dan/atau tenaga administrasi. Mindset korporat belum tumbuh dan 

terinternalisasi dalam setiap individu (dosen dan tenaga administrasi). Hal ini berdampak 

pada kinerja pemberdayaan aset dan fasilitas yang tersedia. Intensitas dan/atau efektivitas 

dosen/tenaga administrasi (termasuk unsur manajemen) dalam memanfaatkan aset dan 

fasilitas tersebut relatif masih rendah. 

j. Fasilitas laboratorium teknik yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun 

kualitas. 

k. Implementasi manajemen/penjaminan mutu masih lemah dan/atau belum ada kegiatan yang 

memiliki atau memenuhi persyaratan standar mutu internasional. 

l. Sumber daya dosen banyak diberdayakan dalam kegiatan akademik dan/atau kegiatan 

tridharma PT lainnya secara internal maupun eksternal. Akan tetapi aktivitas ini tidak berbasis 

mekanisme dan aturan yang baku, sehingga dampaknya bagi pengembangan institusi belum 

efektif. 

m. Penguasaan bahasa asing dan kesiapan bekerja di bawah standar global belum merata di 

kalangan civitas akademika. 

n. Kultur kerja dosen dan staf administrasi dalam bidang akademik dan manajemen masih belum 

mendukung optimalnya pemanfaatan fasilitas ICT yang tersedia.  

o. Mahasiswa UPI telah memiliki wadah organisasi dan pengembangan yang secara kuantitas 

sudah cukup banyak. Akan tetapi, produk-produk kegiatan mahasiswa terutama pada aspek 

kreativitas dan karya ilmiah masih sangat rendah, seperti ditunjukkan oleh kecilnya jumlah 

keterlibatan mahasiswa dalam PIMNAS dan lomba kreativitas mahasiswa lainnya. 

p. Program internal dan kemitraan dengan lembaga pemakai lulusan terutama lulusan program 

studi nonkependidikan masih relatif sedikit dan belum efektif. 

 

3. Peluang 

a. Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di  FPTK terus meningkat dan akan 

berdampak pada meningkatnya kualitas input, terutama terkait dengan rencana pemerintah 

rasio SMA:SMK menjadi 30:70. 

b. Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya dengan 

berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, sangat terbuka. Berbagai program 

hibah kompetitif yang diluncurkan berbagai instansi merupakan tantangan bagi FPTK untuk 

mengembangkan berbagai rencana program yang berkualitas hingga mampu bersaing dengan 

perguruan tinggi lain. 

c. Terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang pendidikan 

mendorong penyelenggaraan perguruan tinggi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan 

mandiri, serta mampu beradaptasi terhadap program-program pendidikan. 

d. Sponsor dan beasiswa bagi mahasiswa relatif banyak, baik jenis maupun jumlahnya, termasuk 

skema pembiayaan penelitian dan/atau kegiatan akademik lainnya. 

e. Perkembangan TIK memungkinkan pengelolaan perguruan tinggi untuk lebih efektif dan 

efisien. 

f. FPTK telah membuat MoU dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi dalam dan luar 
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negeri. Keberadaan MoU ini merupakan peluang bagi universitas untuk menyelenggarakan 

berbagai program peningkatan mutu akademik, manajemen, dan lainnya dengan 

mengimplementasikannya ke dalam program-program kerjasama. 

g. Tuntutan lapangan kerja yang menginginkan lulusan berketerampilan tinggi dan berwawasan 

global merupakan peluang bagi program-program studi untuk merintis program bertaraf 

internasional.  

h. Rintisan program credit transfer dari Dikti dan program pertukaran mahasiswa merupakan 

peluang bagi FPTK UPI dalam rangka pengembangan program internasionalisasi universitas. 

 

4. Tantangan 

a. Pertumbuhan dan peningkatan jumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri menyebabkan 

tingkat persaingan perguruan tinggi cukup tinggi baik dalam rekrutmen mahasiswa, 

peningkatan mutu proses pendidikan, maupun peningkatan mutu lulusan. 

b. Meningkatnya minat terhadap profesi guru membuat beberapa perguruan tinggi non Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tertarik untuk mengembangkan program 

kependidikan. 

c. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan domestik bagi 

pekerja asing mengakibatkan alumni UPI menghadapi tantangan persaingan yang semakin 

meningkat. 

d. Para pemangku kepentingan eksternal menuntut akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi 

yang semakin meningkat, transparan, dan akuntabel. 

e. Kemitraan dan kerjasama sponsorship dengan berbagai lembaga belum menjamin 

keberlanjutan berbagai program. 

f. Pertumbuhan ekonomi relatif lamban dan/atau daya beli masyarakat relatif rendah. 

g. Citra UPI sebagai universitas pendidikan dan pemahaman publik tentang mandat ganda yang 

dimiliki UPI belum sepenuhnya dapat diterima para pemangku kepentingan. 

h. Penetrasi budaya luar (asing) terhadap kehidupan kampus berdampak pada kultur akademis di 

universitas. 

i. Peraturan tentang pengelolaan perguruan tinggi sangat dinamis. 

 

Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di atas, FPTK memiliki 

kesempatan yang besar untuk mewujudkan visi ‘pelopor dan unggul’ dan menjadi universitas kelas 

dunia dalam bidang pendidikan dengan mengarahkan pengembangan universitas kepada posisi 

research-based teaching university. Untuk mencapai kondisi ini, dalam lima tahun ke depan UPI 

harus mengarahan kebijakan pengembangannya pada: 

a. Penguatan mutu dan kinerja pada bidang akademik dan penelitian yang mengarah pada 

standar mutu internasional. 

b. Penguatan pendidikan profesional dan profesi lain yang dikembangkan ke arah penguatan 

model pendidikan profesional yang harus menjadi rujukan pembangunan pendidikan nasional. 

c. Penguatan kapasitas manajemen untuk mendukung ketercapaian kinerja akademik dan 

penelitian dengan menerapkan prinsip GUG. 

d. Kelanjutan upaya penataan kelembagaan agar terjadi keseimbangan dan sinergi antar unit 

baik unit akademik maupun nonakademik. 

e. Kelanjutan dan realisasi berbagai bentuk kerjasama dan kemitraan, penguatan citra universitas 

melalui peningkatan mutu akademik dan penelitian, serta pencapaian standar internasional 

pada berbagai program akademik. 

f. Penempatan kegiatan kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan kreativitas yang pada 
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gilirannya dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. 

 

Pemikiran ini merupakan arah pengembangan kebijakan dan program pada Renstra UPI 2016-

2020. Kebijakan, program, dan aktivitas yang dikembangan ini harus didasarkan pada nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam ungkapan kearifan lokal silih asah, silih asih, dan silih asuh yang senantiasa 

diwarnai oleh keagungan nilai-nilai hakiki agama dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. Nilai-nilai tersebut 

lebih jauh tercermin dalam cita-cita luhur institusi untuk terus berkiprah membangun bangsa melalui 

pendidikan yang utuh, yang menyatukan nilai-nilai luhur di atas. Kesadaran inilah yang kemudian 

tertuang dalam motto institusi yakni sebagai kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius. Cita-cita ini 

senantiasa menjiwai arah kebijakan, program, dan aktivitas yang dikembangkan dalam Renstra UPI 

2016-2020.  

 

 

B. Asumsi-asumsi 

 

Sejalan dengan Renstra UPI 2016-2020, pengembangan Renstra FPTK 2016-2020 dilandasi oleh 

asumsi-asumsi berikut:  

1. Daya saing memasuki perguruan tinggi akan meningkat karena pertumbuhan penduduk usia 

pendidikan tinggi dalam periode lima tahun ke depan mengalami lonjakan yang tajam. Sementara 

itu, daya tampung pendidikan tinggi relatif konstan dalam jumlah yang terbatas. 

2. Kualitas dan layanan akademik akan menjadi dasar pertimbangan untuk pemilihan perguruan 

tinggi oleh calon peserta didik.  

3. Pendidikan profesional akan menjadi tujuan dan orientasi calon peserta didik pendidikan tinggi 

sebagai respon atas pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo 

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU tentang Guru dan Dosen. 

4. Pasca pembatalan UU BHP, otonomi perguruan tinggi akan tetap menjadi dasar dan 

kecenderungan dalam pengelolaan perguruan tinggi pada kurun 2016-2020. 

5. Pembiayaan universitas dari komponen dana masyarakat dapat tetap dilaksanakan. 

6. Citra universitas sangat dipengaruhi oleh kualitas dan layanan akademik, kualitas penelitian, 

produk unggulan universitas, dan hubungan baik dengan pihak eksternal. 

7. Kesadaran akan pentingnya standar mutu dan layanan akademik, kinerja penelitian, dan layanan 

pendukung lainnya akan tumbuh dan berkembang di kalangan dosen dan karyawan FPTK UPI. 

8. Pemanfaatan TIK dalam pengelolaan perguruan tinggi dan proses akademik akan menjadi 

tuntutan seluruh pemangku kepentingan universitas. 

9. UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada UPI untuk melakukan 

diversifikasi program studi dan layanan pendidikan.  

10. Orientasi kegiatan kemahasiswaan akan semakin bervariasi sesuai dengan dinamika kehidupan 

kampus. 

11. Persaingan dan kemitraan global akan berpengaruh dan harus diadaptasi dalam berbagai 

pengembangan perguruan tinggi. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

 

A. Visi 

Menjadi Fakultas Pelopor dan Unggul dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan 

pada tahun 2020 di tingkat ASEAN dan tahun 2025 di tingkat regional Asia. 

 

B. Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, FPTK menetapkan misi sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik berkualitas dalam Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

serta bidang rekayasa.   

2. Memberikan layanan pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing global dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek.  

3. Mengembangkan riset dalam bidang iptek dan pendidikan kejuruan yang dilandasi profesionalisme 

untuk diterapkan pada masyarakat dan dunia pendidikan.  

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan teknologi dan 

kejuruan serta bidang rekayasa.  

5. Menjadikan FPTK sebagai pusat pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan. 

6. Mengembangkan kerjasama kemitraan di tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan 

pendidikan teknologi kejuruan dan rekayasa. 

 

C. Tujuan 

Secara umum tujuan pendidikan FPTK mengacu pada tujuan pendidikan UPI yang bermuara pada 

upaya pengembangan manusia yang beriman, bertakwa, bermoral, berakhlak mulia, berilmu, 

profesional, religius, dan memiliki integritas serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan 

Republik Indonesia. Tujuan yang lebih rinci adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dan Sarjana Teknik yang unggul dan 

relevan dengan kebutuhan pasar kerja.  

2. Menghasilkan karya penelitian dan pengkajian dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

serta rekayasa.  

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat masyarakat dalam bidang pendidikan 

teknologi dan kejuruan serta bidang rekayasa.  

4. Menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

dan rekayasa.  

5. Mengokohkan eksistensi FPTK dengan menjalankan program-program kemitraan dalam bidang 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan serta rekayasa. 

 

D. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan sasaran pengembangan UPI 5 (lima) 

tahun ke depan sebagai berikut: 

1. Peningkatan mutu lulusan calon guru profesional yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan 

stakeholder (SMK, dunia usaha dan industri) baik nasional maupun global.  

2. Peningkatan produk penelitian dan karya inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan teknologi 

kejuruan dan disiplin ilmu teknik yang berguna untuk peningkatan sumberdaya manusia dalam 

pembangunan nasional. 

3. Peningkatan mutu layanan pengabdian masyarakat dalam bidang Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan serta rekayasa.  
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4. Peningkatan sumber informasi dan referensi ilmiah bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

serta rekayasa.  

5. Peningkatan citra kelembagaan FPTK melalui kerjasama kemitraan agar FPTK lebih dikenal 

dengan citra yang baik atas kiprah nyata dan kontribusinya dalam pengembangan Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan serta rekayasa. 

 

E. Strategi 

 

Sasaran 1 : Peningkatan mutu lulusan calon guru profesional yang memiliki kompetensi sesuai 

tuntutan stakeholders (SMK, dunia usaha dan industri) baik nasional maupun global.  

Strategi:  

1. Melakukan reviu, revisi dan restrukturisasi  kurikulum  dan perangkatnya (deskripsi,     silabi, 

SAP), sesuai Standar KKNI.  

2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan.  

3. Melakukan reviu dan revisi Prosedur Operasional Baku (POB) untuk pelaksanaan kegiatan 

akademik bersertifikat  ISO 9001 : 2008.  

4. Mengusahakan FPTK bersertifikat ISO 9001 : 2008.  

5. Mengusahakan seluruh program studi terakreditasi A.  

6. Menyelenggarakan proses pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.  

7. Mengembangkan iklim akademik yang kondusif, dinamis, serta mengakomodasi dan 

mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa.  

8. Meningkatkan persentase dosen berpendidikan S3, dan keahlian profesi di dalam dan luar negeri.  

9. Meningkatkan peran dosen sebagai pembimbing dan fasilitator dalam pencapaian kompetensi 

keilmuan mahasiswa.  

10. Meningkatkan rata- rata IPK lulusan > 3.28. 

11. Meningkatkan kualitas dan jumlah peminat calon mahasiswa baru yang mendaftar. Posisi saat ini 

rasio calon mahasiswa baru yang mendaftar dengan yang diterima 1 : 17.  

12. Memfasilitasi pengembangan kreativitas mahasiswa yang diarahkan untuk pembentukan budaya 

dan karakter bangsa.   

13. Mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai lomba ilmiah: Mahasiswa Berprestasi, Lomba 

Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Lomba Robotik, Lomba Fashion Desain, Lomba Desain Arsitektur,  

di tingkat lokal,  regional dan nasional dan internasional.  

14. Memfasilitasi dan bekerjasama dengan himpunan mahasiswa untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan soft skill mahasiswa. 

15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana akademik serta fasilitas penunjang kegiatan 

perkuliahan dan praktikum untuk mendukung peningkatan kualitas  proses pembelajaran secara 

berkesinambungan.  

16. Melakukan pengembangan jejaring ICT dan LAN serta updating data, maintenance, dan  

pengadaan tambahan sarana pendukungnya. 

17. Reviu, revisi dan optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan sistem administrasi akademik.  

18. Melaksanakan berbagai kegiatan yang diluncurkan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas 

guru teknologi dan kejuruan, seperti program PLPG dalam rangka sertifikasi guru, program PPG 

bidang teknologi dan kejuruan.   
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Sasaran 2. Menghasilkan produk penelitian dan karya inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan 

teknologi kejuruan dan disiplin ilmu teknik yang berguna untuk peningkatan sumberdaya 

manusia dalam pembangunan nasional. 

Strategi:  

1. Melakukan reviu dan revisi payung penelitian sesuai Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dosen di 

FPTK.  

2. Mengembangkan budaya meneliti berdasarkan payung penelitian.  

3. Melakukan pelatihan dan workshop manajemen dan metodologi penelitian serta    bimbingan 

penulisan proposal penelitian, karya inovatif, dan karya rekayasa teknologi. 

4. Meningkatkan jumlah penelitian dosen, jumlah rancangan  karya inovatif dan karya rekayasa 

teknologi. 

5. Menyediakan dana stimulan untuk penyusunan proposal penelitian dosen.  

6. Mendorong dosen membuat rancangan rekayasa teknologi yang dipatenkan dan meningkatkan 

persentase capaian HaKI.  

7. Meningkatkan riset pengembangan di bidang pendidikan teknologi dan rekayasa.  

8. Menerbitkan jurnal ilimiah terakreditasi.  

9. Mendorong mahasiswa membuat rancangan karya rekayasa teknologi tepat guna. 

 

Sasaran 3: Peningkatan mutu layanan pengabdian masyarakat dalam bidang Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan serta rekayasa. 

Strategi:  

1. Melakukan pelatihan dan bimbingan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat.  

2. Menyediakan dana stimulan untuk penyusunan proposal  pengabdian masyarakat.  

3. Memfasilitasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan bekerjasama 

dengan pemerintah daerah.  

4. Memfasilitasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan bekerjasama 

dengan industri.  

5. Memfasilitasi dosen untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam forum 

ilmiah.  

 

Sasaran 4. Menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan dan rekayasa. 

Strategi :  

1. Melakukan pelatihan dan bimbingan penulisan artikel yang dimuat di jurnal nasional 

terakreditasi dan  internasional.  

2. Meningkatan jumlah artikel yang dimuat  di jurnal ilmiah, jurnal nasional terakreditasi dan  

jurnal internasional.    

3. Melakukan pelatihan dan bimbingan penulisan buku teks. 

4. Meningkatkan persentase jumlah buku teks. 

5. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar ilmiah, workshop, symposium bertaraf 
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nasional dan internasional. 

6. Memberikan bantuan dana untuk kegiatan orasi ilmiah, seminar di dalam dan di luar negeri.  

 

Sasaran 5: Mengokohkan eksistensi FPTK dengan menjalankan program-program kemitraan dalam 

bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan serta rekayasa.    

Strategi:  

1. Melaksanakan kegiatan akademik yang mendukung pencitraan FPTK, seperti seminar nasional 

dan internasional, simposium, lokakarya, pameran dan jobfair bekerjasama dengan Dinas 

Pendidikan, Pemda, SMK, industri, alumni dan mitra terkait.  

2. Membangun kerjasama dengan dinas pendidikan dalam rangka pengembangan pendidikan dan 

penelitian.  

3. Membangun kerjasama dengan SMK dalam rangka pelaksanaan PPL mahasiswa, 

menyebarluaskan program lesson studi pada guru-guru SMK, dan kegiatan penelitian tindakan 

kelas di SMK.  

4. Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pendidikan 

kejuruan di daerah. 

5. Membangun kerjasama dengan instansi/ lembaga, dunia usaha dan industri. 

6. Memperluas jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. 

Membangun kerjasama dengan UNESCO-UNIVOC, TVET, RCP Network. 

 

 

F. Kebijakan dan Program 

Dalam upaya mencapai cita-cita besar seperti tergambar dalam visi, misi, tujuan, dan target yang telah 

ditetapkan di atas, UPI mengembangkan kebijakan dan program yang diyakini dapat menjadi 

perantaranya. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap sistuasi internal 

dan eksternal Universitas terkait dengan tantangan (threats) nyata yang dihadapi di depan, besarnya 

peluang (opportunities) yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan, kelemahan (weaknesses) yang 

diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing dan kekuatan (strengths) 

yang dapat dioptimalkan institusi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan target yang telah ditetapkan. 

Akan nampak bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program ini saling terkait satu sama lain, 

sebab semuanya merupakan rumusan gagasan yang utuh dalam upaya mencapai cita-cita UPI. Berikut 

ini kebijakan dan program yang dibuat untuk 5 (lima) tahun mendatang, yang merupakan pokok 

Renstra UPI 2016-2020. 

 

1. Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 

1.1 Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: 

a. Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal; 

b. Pengembangan kultur akademik; 

c. Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum; 

d. Penguatan program studi pendidikan dan nonkependidikan melalui penerapan konsep cross-

fertilization; 

e. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik; 

f. Pengembangan pembelajaran berbasis TIK; 

g. Pengembangan arah kebijakan penelitian fakultas; 

h. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis penelitian; 
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i. Peningkatan sarana dan sumber belajar yang beorientasi penelitian; 

j. Penyediaan dukungan fasilitas penelitian, publikasi internasional, dan pemerolehan HKI; 

k. Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi 

dan hasil-hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. 

1.2 Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 

a. Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal: 

1) Jumlah program studi yang sudah mempunyai lulusan terakreditasi BAN PT 100%; 

2) 1 Prodi memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi internasional yang relevan  

3) 60% unit dasar (Departemen/Prodi) memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 

4) 75% mahasiswa merasa puas atas layanan fakultas 

5) Paling sedikit 3 program studi menerapkan program credit transfer dengan 

universitas lain 

b. Pengembangan kultur akademik:  

1) 30% Jur/Prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masing-

masing; 

2) 90% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses SNP; 

3) Rata-rata kinerja PBM dosen menurut mahasiswa 3,50 (pada skala 5); 

4) Rata-rata jumlah artikel yang dihasilkan dosen per tahun minimal 2;  

5) Rata-rata indeks kutipan dosen 1 per artikel; 

6) Rata-rata judul buku yang dihasilkan oleh setiap dosen  per tahun 0,4; 

c. Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum:  

1) 75% pengguna lulusan menyatakan puas atas kinerja lulusan; 

2) Tingkat kepuasan lulusan terhadap manfaat perkuliahan yang dilakukan sebesar 4,5 

pada skala 5 

3) 75% masa tunggu kerja lulusan di bawah 1 tahun; 

4) 75% lulusan memperoleh IPK di atas 3,3 (pada skala 4); 

5) 95% lulusan S1 melanjutkan studi atau bekerja; 

6) 50% lulusan S1 merasa puas atas penghasilan pertama yang diperolehnya; 

7) 75% mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu (D III 6 semester, S1 8 

semester, S2 4 semester, dan S3 6 semester) 

d. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu nonkependidikan untuk 

memperkaya keilmuan kependidikan; 

e. Minimal 80% kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik terpenuhi; 

f. 90% pembelajaran sudah memanfaatkan ICT; 

g. 60% terselenggaranya aktivitas penelitian yang mendukung pencapaian research-based 

teaching university;  

h. Dihasilkannya 25 buah inovasi pembelajaran yang dipublikasikan minimal pada jurnal 

nasional; 

i. Terbangunnya 1 sarana (laboratorium, bengkel kerja) dan sumber belajar yang berorientasi 

penelitian; 

j. Tersedianya dukungan fasilitas penelitian, publikasi internasional, dan pemerolehan HKI:  

1) Diperolehnya 40 hibah penelitian kompetitif nasional per tahun; 

2) Diperolehnya 5 publikasi internasional; 

3) Diperolehnya 1 HKI; 

k. Dilaksanakannya 5 program pengabdian pada masyarakat yang berbasis inovasi dan hasil-

hasil penelitian per tahun. 
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2. Pemantapan Pendidikan Profesi Guru dan Profesi Lainnya 

2.1 Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut: 

a. Pengembangan sistem pendidikan profesi guru; 

b. Penyelenggaraan program pendidikan profesi guru yang dirujuk pada tingkat nasional dan 

regional; 

c. Penyelenggaraan program pendidikan profesi lainnya.  

2.2 Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 

a. Pengembangan sistem pendidikan profesi guru: 

1) Tersedianya perangkat kurikulum pendidikan profesi guru untuk 6 prodi ; 

2) Tersedianya panduan penyelenggaraan pendidikan guru sesuai dengan tuntutan 

profesionalisme sehingga menjadi rujukan di tingkat nasional dan regional; 

3) Terdapatnya paling sedikit 90% dosen pada tiap prodi yang memiliki kualifikasi 

standar sebagai dosen pengajar program pendidikan profesi guru; 

4) Tersedianya dua  sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pendidikan 

profesi guru; 

5) Tersedianya sistem penilaian  kompetensi  dan kinerja profesional guru secara 

berkelanjutan; 

b. Penyelenggaraan program pendidikan profesi guru yang dirujuk pada tingkat nasional dan 

regional: 

1) Terbentuknya jejaring kemitraan dengan lembaga penyelenggara pendidikan termasuk 

sekolah; 

2) Terjalinnya  24 kesepakatan melalui nota kesepahaman dengan sekolah unggulan 

yang menjadi tempat praktik mahasiswa; 

3) Terakreditasinya 100 % program pendidikan profesi guru oleh BAN - PT; 

4) Teraplikasinya 3 hasil penelitian kependidikan dan nonkependidikan untuk 

mendukung pengembangan pendidikan profesi guru; 

5) Terpublikasinya 1 temuan – temuan model pendidikan profesi guru secara 

berkelanjutan; 

c. Terselenggaranya 2 program pendidikan profesi nonkeguruan. 

3. Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya 

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut: 

a. Peningkatan mutu kinerja manajemen SDM, keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang 

efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik; 

b. Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem 

manajemen informasi UPI yang terintegrasi dengan berbasis TIK; 

c. Peningkatan efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen seperti manajemen SDM, 

keuangan, fasilitas, ICT, dan kegiatan lain, dan/atau antarunit kerja/unit akademik, secara 

sinergis untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik; 

d. Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, fasilitas, dan ICT; 

e. Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan 

fakultas dan profesi; 

f. Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara 

konsisten; 

g. Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (dosen, pustakawan, 

laboran, teknisi, dan tenaga administrasi); 
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Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 

a. Seluruh manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas/sarana/ICT menerapkan prinsip Good 

University Goverment (GUG); 

b. Seluruh sistem manajemen terintegrasi berbasis ICT secara efektif diterapkan paling sedikit 

pada kegiatan dalam setiap bidang manajemen; 

c. Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, dan fasilitas; 

1) Paling sedikit 80% SDM yang tersedia mencapai rasio standar antara sumber daya yang 

tersedia dengan kebutuhan layanan 

2) 100% sumber daya dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2; 

3) Paling sedikit 40% dosen memiliki kualifikasi doctor; 

4)   Paling sedikit 15 orang dosen memiliki jabatan guru besar; 

5)   Kapasitas sumber daya fasilitas/sarana meningkat 20%; 

6)   Kapasitas ICT meningkat 20%; 

7)   Kapasitas sumber daya keuangan meningkat 20% 

d. Paling sedikit 90% dosen menempuh pengembangan karir sesuai kebutuhan fakultas dan 

profesi; 

e. Tersedia sistem rekruitmen dan penugasan dosen yang memenuhi standar; 

f. Pengukuran kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi) 

terlaksana secara periodik. 

 

4. Penataan Kelembagaan 

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut: 

a. Peningkatan pemahaman sivitas akademika dan karyawan terhadap struktur organisasi; 

b. Peningkatan kualitas pengelolaan fakultas untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang 

berdaya saing dan akuntabel; 

c. Perintisan SMK  laboratorium; 

d. Penguatan tata pamong dan tata kelola usaha fakultas; 

e. Penguatan pengokohan kehidupan beragama; 

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 

a. Tersosialisasikannya struktur organisasi dan statuta fakultas kepada setiap unit kerja; 

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan fakultas untuk mendukung tridharma yang berdaya 

saing dan akuntabel; 

1) Terlaksananya pembukaan 1 prodi unggulan yang berdaya saing; 

c. Terlaksananya perintisan SMK laboratorium: 

1) Terbentuknya SMK laboratorium 

d. Terkoordinasinya 1 program pengelolaan usaha fakultas dalam bidang akademik, 

penunjang, dan komersial yang terintegrasi dan akuntabel: 

e. Terlaksananya penguatan pengokohan kehidupan beragama: 

1) Terlaksananya 1 paket berbagai kegiatan keagamaan; 

f. Terlaksananya 1 program revitalisasi tata pamong: 

 

5. Peningkatan Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi 

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut: 

a. Pengokohan keunggulan fakultas yang ditopang oleh keunggulan spesifik prodi; 

b. Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akademik (community of scholars); 

c. Peningkatan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan 
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memperpendek masa tunggu alumni; 

d. Perluasan dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui 

berbagai modus program; 

e. Perintisan  program studi internasional; 

f. Penguatan fungsi kehumasan; 

g. Peningkatan partisipasi masyarakat internasional dalam program pengabdian kepada 

masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat; 

h. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni; 

 

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 

a. Dihasilkannya 1 produk unggulan akademik fakultas; 

b. Terbangunnya 1 media komunikasi akademik yang terpercaya; 

c. Meningkatnya intensitas kemitraan dengan lembaga pengguna lulusan; 

d. Terselenggaranya 2 joint program seperti international certificate, twin program/double 

degree, credit transfer, sandwich program, dan job training; 

e. Terbentuknya satu program studi yang mencapai kriteria program studi internasional; 

f. Terkuatkannya fungsi kehumasan: 

1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi universitas;  

2) Terbangunnya kerjasama dengan media massa; 

g. Meningkatnya jumlah program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan 

masyarakat nasional dan internasional; 

h. Terbangunnya kerjasama dengan alumni. 

 

6. Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan 

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut: 

a. Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi; 

b. Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan; 

c. Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat, bakat, dan kewirausahaan 

mahasiswa; 

d. Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa; 

e. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan peningkatan akses masuk FPTK bagi 

mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi; 

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 

a. Meningkatnya raihan juara dalam berbagai kompetisi kreativitas mahasiswa; 

b. Tertatanya organisasi dan terpenuhinya kebutuhan fasilitas organisasi kemahasiswaan; 

c. Meningkatnya raihan program kreativitas mahasiswa sebesar 5%.  

d. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya. 

 

Tabel xx.Target Capaian Tahunan Program-program Renstra FPTK UPI 2016-2020 

 

No Kebijakan  Program  Target 5 Tahun   
Target Tahun  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

  

  

  

  

  

  

  

Peningkatan Mutu 

Kinerja Akademik, 

Penelitian, dan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

  

  

  

a Peningkatan layanan 

dan penjaminan mutu 

akademik baik secara 

internal maupun 

eksternal; 

  

  

  

1 Semua program studi terakreditasi 

BAN PT  (Baseline: 50%) 

50% 75% 90% 100% 100% 

  2 1 prodi memperoleh akreditasi dari 

asosiasi profesi internasional yang 

relevan  

Penyiapan  Penyiapan Penyiapan Implementasi Implementasi 

  3 60% unit dasar memperoleh 

sertifikat ISO 9001:2008 (Baseline: 

5 atau 3%) 

0% 20% 40% 50% 60% 
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No Kebijakan  Program  Target 5 Tahun   
Target Tahun  

2016 2017 2018 2019 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4 75% mahasiswa merasa puas atas 

layanan universitas (Baseline: 40%  

pada skala 4)  

50% 60% 65% 70% 75% 

  5 3 program studi menerapkan 

program credit transfer dengan 

universitas lain (Baseline: 1) 

persiapan 1 prodi  2 prodi  3 prodi  3 prodi  

b Pengembangan kultur 

akademik; 

  

  

  

  

  

1 30%  Jur/Prodi memiliki kelompok-

kelompok kajian dalam bidang 

keilmuan masing-masing(Baseline: 

5%) 

10% Jur/Prodi 15% Jur/Prodi 20% 

Jur/Prodi   

25% 

Jur/Prodi   

30% 

Jur/Prodi   

  2 90% dosen menyelenggarakan 

perkuliahan di atas standar proses 

SNP (Baseline: 60%) 

65% dosen  75% dosen  80% dosen  85% dosen  90% dosen  

  3 Rata-rata kinerja PBM dosen 

menurut mahasiswa 3,50  

(Baseline: 2,89 pada skala 5) 

3,00  3,15  3,25 3,35 3,50 

  4 Rata-rata jumlah artikel yang 

dihasilkan dosen per tahun minimal 

2(Baseline: N/A) 

minimal 0.5  minimal 1  minimal 1.5 minimal 1,75  minimal 2 

  5 Rata-rata indeks kutipan dosen 1 per 

artikel(Baseline: N/A ) 

Rata-rata indeks 

kutipan dosen 

0.2 per artikel 

Rata-rata 

indeks kutipan 

dosen 0,4  per 

artikel 

Rata-rata 

indeks 

kutipan 

dosen 0,6 per 

artikel 

Rata-rata 

indeks 

kutipan 

dosen 0,8 per 

artikel 

Rata-rata 

indeks 

kutipan 

dosen 1 per 

artikel 

  6 Rata-rata judul buku yang dihasilkan 

oleh setiap dosen  per tahun 0,4 

(Baseline:0,1) 

Rata –rata setiap 

dosen 

menghasilkan 

0,15 buku 

pertahun 

Rata –rata 

setiap dosen 

menghasilkan 

0,20 buku 

pertahun 

Rata –rata 

setiap dosen 

menghasilkan 

0,25 buku 

pertahun 

Rata–rata 

setiap dosen 

menghasilka

n 0,30 buku 

pertahun 

Rata –rata 

setiap dosen 

menghasilkan 

0,40 buku 

pertahun 

c Peningkatan relevansi 

dan daya saing 

kurikulum; 

  

  

  

  

  

  

1 75 % pengguna lulusan menyatakan 

puas atas kinerja lulusan(Baseline: 

40%) 

50% 55% 60% 65% 75% 

  2 Tingkat  kepuasan lulusan  terhadap 

manfaat perkuliahan yang dilakukan 

sebesar 4,75 (Baseline: 3,64 pada 

skala 5) 

3,75   4,00  4,25  4,40  4,50 

  3 75% masa tunggu kerja lulusan di 

bawah 1 tahun (Baseline: 40%) 

 45% 55%   60% 65%   75% 

  4 Lulusan memperoleh IPK rata-rata di 

atas 3,30 (Baseline: 2,99) 

3,05 3,15 3,20 3,25 3,30 

  5 95% lulusan S1 melanjutkan studi 

atau bekerja (Baseline: 80%) 

80% 85% 90% 93% 95% 

  6 50% lulusan S1 merasa puas atas 

penghasilan pertama yang 

diperolehnya 

(Baseline: N/A) 

20% 25% 30% 40% 50% 

  7 75% mahasiswa menyelesaikan studi 

tepat waktu (DIII 6 semester, S1 8 

smt,) 

(Baseline:S1= 8,5 smt) 

40% 45% 50% 60% 75% 

d Penguatan program 

studi pendidikan dan 

nonkependidikan 

melalui penerapan 

konsep cross-

fertilization; 

 Termanfaatkannya hasil-hasil 

penelitian nonkependidikan untuk 

memper-kaya keilmuan 

kependidikan (Baseline: N/A) 

5% hasil 

penelitian 

nondik 

termanfaatkan  

7.50% 10% 12,5% 15% 

e Peningkatan 

kompetensi dosen dan 

tenaga pendukung 

akademik; 

  Minimal 80% kompetensi dosen dan 

tenaga pendukung akademik 

terpenuhi  

25% 40% 60% 70% 80% 

f Pengembangan 

pembelajaran berbasis 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

 90% pembelajaran sudah meman-

faatkan ICT; 

(Baseline: 50%) 

50% 60% 70% 80% 90% 

g Pengem-bangan arah 

kebijakan penelitian 

universitas; 

 60% terselenggara aktivitas 

penelitian yang mendukung 

pencapaian research-based teaching 

university 

(Baseline: 30%) 

35%  40% 45% 50% 60% 

h Pengembangan inovasi 

pembelajaran berbasis 

penelitian; 

 Dihasilkannya 25 buah inovasi 

pembelajaran yang dipublikasikan 

minimal pada jurnal nasional; 

(Baseline: N/A) 

5 buah  5 buah  5 buah  5 buah   5 buah  
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i Peningkatan sarana dan 

sumber belajar yang 

beorientasi penelitian; 

 Terbangunnya  1 sarana 

(laboratorium, bengkel kerja) dan 

sumber belajar berorientasi 

penelitian; (Baseline: 0) 

rintisan rintisan implementasi implementasi implementasi 

j Penyediaan dukungan 

fasilitas penelitian, 

publikasi internasional, 

dan pemerolehan HKI; 

1 Diperolehnya 20 hibah penelitian 

kompetitif nasional (Baseline: 10 per 

tahun) 

12 hibah 

penelitian  

14 hibah 

penelitian  

16 hibah 

penelitian  

18 hibah 

penelitian  

20 hibah 

penelitian  

 2 Diperolehnya   5 publikasi 

internasional (Baseline: N/A) 

1 publikasi  1 publikasi 1 publikasi 1 publikasi 1 publikasi 

 3 Diperolehnya 1 HKI (Baseline: 0)  0 0   1  1 1  

k Pengembangan arah 

kebijakan dan program 

pengabdian kepada 

masyarakat berbasis 

inovasi dan hasil-hasil 

penelitian untuk 

pemberdayaan 

masyarakat 

 Dilaksanakannya program 

pengabdian pada masyarakat yang 

berbasis inovasi dan hasil-hasil 

penelitian per tahun (Baseline: 1 per 

tahun) 

1  program 2  program 3  program 4  program 5  program 

2 

  

  

  

Pemantapan 

Pendidi-kan 

Profesional Guru 

dan Profesi Lainnya 

  

  

  

  

a 

  

  

  

  

Pengembangan system 

pendidikan 

professional guru; 

  

  

  

  

1 Tersedianya perangkat kurikulum 

pendidikan profesi guru untuk   6 

Prodi  

Tersedianya 

perangkat 

kurikulum 

pendidikan 

profesi guru 

untuk 3 Prodi  

Tersedianya 

perangkat 

kurikulum 

pendidikan 

profesi guru 

untuk 3 Prodi  

Tersedianya 

perangkat 

kurikulum 

pendidikan 

profesi guru 

untuk 4 Prodi  

Tersedianya 

perangkat 

kurikulum 

pendidikan 

profesi guru 

untuk 5 Prodi  

Tersedianya 

perangkat 

kurikulum 

pendidikan 

profesi guru 

untuk   6 

Prodi   

2 Tersedianya pedoman 

penyelenggaraan pendidikan guru 

sesuai dengan tuntutan 

profesionalisme sehingga menjadi 

rujukan di tingkat nasional dan 

regional (Baseline: Panduan untuk 

Prodi tk.UPI) 

Tersedianya 

panduan 

penyelengaaraan 

pendidikan 

professional 

guru yang 

menjadi  

panduan untuk 

Prodi tk.UPI 

Terimplementsi

kannya 

panduan 

penyelengaaraa

n pendidikan 

professional 

guru yang 

menjadi  

panduan untuk 

Prodi tk.UPI 

Terimplemen

tsikannya 

panduan 

penyelengaar

aan 

pendidikan 

professional 

guru yang 

menjadi 

panduan 

untuk Prodi 

tk.UPI 

Terimplemen

tsikannya 

panduan 

penyelengaar

aan 

pendidikan 

professional 

guru yang 

menjadi 

panduan 

untuk Prodi 

tk.UPI 

Terimplemen

tsikannya 

panduan 

penyelengaar

aan 

pendidikan 

professional 

guru yang 

menjadi 

panduan 

untuk Prodi 

tk.UPI 

  

3 Terdapatnya paling sedikit 90% 

dosen pada tiap prodi yang memilki 

kualifikasi standar sebagai dosen  

pengajar program pendidikan profesi 

guru (Baseline: 30% per Prodi) 

30% memenuhi 

kualifikasi 

standar 

45% memenuhi 

kualifikasi 

standar 

60% 

memenuhi 

kualifikasi 

standar 

80% 

memenuhi 

kualifikasi 

standar 

90% 

memenuhi 

kualifikasi 

standar 

4 Tersedianya 2 sarana dan prasarana 

untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan professional guru 

(Baseline:1) 

1 1 2 2 2 

  5 Tersedianya sistem penilaian 

kompetensi dan kinerja professional 

guru secara berkelanjutan 

Tersedianya 1 

sistem penilaian 

kompetensi dan 

kinerja 

professional 

guru 

Terimplementa

sikannya 1 

sistem 

penilaian 

kompetensi dan 

kinerja 

professional 

guru 

Terimplemen

tasikannya 1 

sistem 

penilaian 

kompetensi 

dan kinerja 

professional 

guru 

Terimplemen

tasikannya 1 

sistem 

penilaian 

kompetensi 

dan kinerja 

professional 

guru 

Terimplemen

tasikannya 1 

sistem 

penilaian 

kompetensi 

dan kinerja 

professional 

guru 

    b Penyelenggaraan 

program pendidikan 

profesional guru yang 

dirujuk pada tingkat 

nasional dan regional 

  

  

  

  

1 Terbentuknya jejaring kemitraan 

dengan lembaga penyelenggara 

pndidikan ternasuk sekolah (Baseline 

:12 sekolah) 

Terselenggarany

a kemitraan 

dengan 12 

sekolah 

termasuk dinas 

pendidikan 

Terselenggaran

ya kemitraan 

dengan 12 

sekolah 

termasuk dinas 

pendidikan 

Terselenggar

anya 

kemitraan 

dengan  

15sekolah 

termasuk 

dinas 

pendidikan 

Terselenggar

anya 

kemitraan 

dengan 20 

sekolah 

termasuk 

dinas 

pendidikan 

Terselenggar

anya 

kemitraan 

dengan 24 

sekolah 

termasuk 

dinas 

pendidikan 

      

  

  

  

2 Terjalinnya 24 kesepakatan melalui 

naskah kesepahaman dengan sekolah 

unggulan yang menjadi tempat 

praktik mahasiswa (Baseline:1) 

12 nota 

kesepahaman 

12 nota 

kesepahaman 

15 nota 

kesepahaman 

20 nota 

kesepahaman 

24 nota 

kesepahaman 

    3 Terakreditasinya 100% program 

pendidikan profesi guru oleh BAN 

PT (Baseline:0) 

Penyiapan 

boring akreditasi 

60 % 

terakreditasi 

BAN PT 

80 % 

terakreditasi 

BAN PT 

100 % 

terakreditasi 

BAN PT 

100 % 

terakreditasi 

BAN PT 
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    4 Terimplementasinya 3 hasil 

penelitian kependidikan untuk 

mendukung pengembangan 

pendidikan professional guru 

(Baseline:0) 

1 aplikasi 

penelitian 

1 aplikasi 

penelitian 

2 aplikasi 

penelitian 

3 aplikasi 

penelitian 

3 aplikasi 

penelitian 

    5 Terpublikasikannya 1 temuan model 

pendidikan professional guru secara 

berkelanjutan (Baseline:0) 

persiapan rintisan rintisan 1 publikasi 1 publikasi 

    c  Penyelenggaraan 

program pendidikan 

profesi lainnya  

 Terselenggaranya 2 program 

pendidikan profesi nonkeguruan 

(Baseline: 0) 

Identifikasi 

Prodi yang 

berpotensi 

mengembangka

n pendidikan 

profesi 

nonkeguruan 

Tidak ada    

3 Peningkatan Mutu 

Manajemen dan 

Sumber Daya 

a Peningkatan mutu 

kinerja manajemen 

sumber daya manusia 

(SDM), keuangan, 

fasilitas, dan kegiatan  

lain yang efisien, 

transparan, dan 

akuntabel untuk 

mendukung 

peningkatan mutu 

kinerja akademik; 

 Seluruh manajemen SDM, keuangan, 

dan fasilitas/sarana/ICT menerapkan 

prinsip Good University Government 

(GUG); 

 

70% 75% 80% 90% 100% 

    b Penerapan sistem 

informasi manajemen 

SDM, keuangan, dan 

fasilitas dalam 

kerangka sistem 

manajemen informasi 

UPI yang terintegrasi 

berbasis teknologi 

informasi dan 

komunikasi; 

 Seluruh sistem manajemen 

terintegrasi berbasis ICT secara 

efektif diterapkan paling sedikit pada 

kegiatan dalam setiap bidang 

manajemen 

(Baseline: 30%) 

Diterapkan  

pada 40% 

kegiatan 

Diterapkan  

pada 50% 

kegiatan 

Diterapkan  

pada 60% 

kegiatan 

Diterapkan  

pada 80% 

kegiatan  

Diterapkan  

pada 100% 

kegiatan  

    c Peningkatan efektivitas 

koordinasi lintas fungsi 

manajemen seperti 

manajemen SDM, 

keuangan, 

fasilitas/ICT, dan 

kegiatan lain, dan/atau 

antarunit kerja/unit 

akademik, yang 

sinergis untuk 

mendukung 

peningkatan mutu 

kinerja akademik; 

 Pola koordinasi antar fungsi (SDM, 

keuangan, dan fasilitas/sarana/ICT) 

dan/atau unit secara efektif dan 

efisien. 

 

Melakukan 

review pola 

koordinasi antar 

fungsi 

kelembagaan  

Melakukan 

review pola 

koordinasi 

antar fungsi 

kelembagaan 

tingkat fakultas 

   

    d Peningkatan standar 

mutu kegiatan 

pengelolaan SDM, 

keuangan, dan fasilitas 

yang berorientasi pada 

standar internasional 

untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen 

dan/atau pemangku 

kepentingan; 

 Paling sedikit 60% kegiatan 

pengelolaan SDM, keuangan, 

fasilitas/sarana/ICT tersertifikasi 

dengan standar internasional; 

(Baseline:  5%) 

20% Tahap 

persiapan  

   

    e Peningkatan mutu 

dan/atau kapasitas 

SDM, keuangan, dan 

fasilitas; 

1 Paling sedikit 80% unit mencapai 

rasio standar antara sumber daya 

yang tersedia dengan kebutuhan 

layanan; 

40%  50%  60%  70%  80%  

        2 100% sumber daya dosen memiliki 

kualifikasi pendidikan minimal S2 

(Baseline:81%) 

85% 95% 97% 100% 100% 

        3 Paling sedikit 40% dosen memiliki 

kualifikasi doktor; 

(Baseline: 19%) 

25% 28% 32% 35% 40% 

        4 Paling sedikit 15 orang dosen 

memiliki jabatan guru besar; 

(Baseline:  7) 

9 orang dosen   12 orang 

dosen  

13 orang 

dosen  

14 orang 

dosen  

15 orang 

dosen  

        5 Kapasitas sumber daya 

fasilitas/sarana meningkat 20%; 

Meningkat 5 % Meningkat 

10% 

Meningkat 

15 % 

Meningkat 

18 % 

Meningkat 

20 % 

        6 Kapasitas ICT meningkat 20%; Meningkat 5 % Meningkat 8 % Meningkat  

10 

Meningkat 

15 % 

Meningkat 

20 % 
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        7 Kapasitas sumber daya keuangan 

meningkat 20%; 

Meningkat 5 % Meningkat 10 

% 

Meningkat 

15 % 

Meningkat 

18 % 

Meningkat 

20 % 

    f Pengembangan sistem 

karir dosen sesuai 

dengan kebutuhan 

universitas dan profesi. 

 Paling sedikit 90% dosen menempuh 

pengembangan karir sesuai 

kebutuhan fakultas dan profesi. 

(Baseline: N/A) 

Identifikasi karir 

dosen sesuai 

dengan 

kebutuhan 

fakultas 

60% dosen  70% dosen  80% dosen  90% dosen  

    g Penyusunan dan 

penerapan mekanisme 

rekrutmen dan/atau 

penugasan dosen 

secara konsisten 

 Tersedia sistem rekruitmen dan 

penugasan dosen yang memenuhi 

standar 

Mengembangka

n model 

rekrutmen calon 

dosen; 

Menerapkan 

model dan 

mekanisme 

rekrutmen 

calon dosen 

Menerapkan 

model dan 

mekanisme 

rekrutmen 

calon dosen 

Seluruh 

dosen yang 

diterima 

memenuhi 

standar mutu; 

Dosen 

memenuhi 

standar mutu; 

    h Peningkatan efektivitas 

dan tindak lanjut hasil 

evaluasi kinerja 

pegawai (dosen, 

pustakawan, laboran, 

teknisi, dan tenaga 

administrasi); 

 Pengukuran kinerja pegawai (dosen, 

pustakawan, laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi) secara periodik. 

Memiliki dan 

melaksanakan 

model/instrumen 

pengukuran 

kinerja pegawai. 

Terlaksananya 

pengukuran 

kinerja 

pegawai. 

Terlaksanany

a pengukuran 

kinerja 

pegawai. 

Terlaksanany

a pengukuran 

kinerja 

pegawai. 

Terlaksanany

a pengukuran 

kinerja 

pegawai 

secara akurat. 

    i Pengembangan 

dan/atau penerapan 

sistem 

kompensasi/remunerasi 

terpadu yang layak dan 

adil; 

 Terlaksananya sistem 

kompensasi/remunerasi terpadu yang 

layak dan adil; 

 

Memiliki 

rancangan 

sistem 

konpensasi/ 

remunerasi 

terpadu; 

Memiliki 

rancangan 

sistem 

konpensasi/ 

remunerasi 

terpadu; 

   

    j Pengembangan 

dan/atau penerapan 

sistem kesejahteraan 

pegawai; 

 Kesejahteraan pegawai (dosen, 

pustakawan, laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi) meningkat 

paling sedikit 20%; 

Pengembangan 

Sistem 

kesejahteraan 

pegawai; 

Pengembangan 

sistem 

kesejahteraan 

pegawai 

   

  k Penyempurnaan sistem 

keuangan dan 

peningkatan mutu 

laporan keuangan; 

1 Terbangunnya sistem keuangan 

universitas yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku  

(Baseline: berdasaran aturan PT 

BHMN ) 

Studi dan 

perancangan 

sistem  

 

   

      2 Laporan keuangan mendapat 

penilaian wajar tanpa pengecualian  

(Baseline: WTP) 

Laporan 

keuangan 

mendapat 

penilaian WTP 

 

   

    l Penerapan kebijakan 

anggaran berbasis 

kinerja sebagai bentuk 

anggaran yang 

disesuaikan dengan 

prestasi yang akan 

dicapai; 

 Implementasi sistem penganggaran 

berbasis kinerja terselenggara secara 

efektif 

(Baseline: Tersedianya sistem 

anggaran berbasis kinerja) 

Terselenggarany

a sistem 

penganggaran 

berbasis kinerja  

    

    m Penguatan fungsi dan 

peran perpustakaan 

sebagai teaching 

library 

 Perpustakaan dikelola dengan 

manajemen berstandar sebagai 

teaching library. 

(Baseline: Rancangan standar 

teaching library) 

 

Penyempurnaan 

rancangan 

manajemen 

perpustakaan 

yang memenuhi 

standar sebagai 

teaching library. 

    

4. Penataan Kelemba-

gaan  

Peningkatan Citra, 

Kemitraan, dan 

Internasionalisasi 

  

  

a. Penataan 

organisasisesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan 

 Tersusunnya  Program tata pamong 

dan tata kelola Universitas  yang 

mendukung visi dan misi dengan 

berdasarkan peraturan perundang-

dangan yang berlaku  

(Baseline: Berdasarkan aturan 

PTBHMN) 

Pengkajian dan 

reviu  struktur 

organisasi 

 

    

b. Pengembangan 

perangkat aturan 

untuk 

memfungsikan 

keseluruhan 

komponen 

manajemen 

kelemba-gaan 

 Tersusunnya dan terimplementa-

sinya 1 program statuta universitas 

(Baseline: ART yang berdasarkan 

aturan PTBHMN ) 

Pengkajian 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

benchmark 

pengelolaan 

universitas 

    

 c. Peningkatan 

pemahaman sivitas 

akademika dan 

karyawan terhadap 

struktur organisasi 

 Terpahaminya 1 program struktur 

organisasi fakultas oleh civitas 

akademik (Baseline:N/A ) 

Sosialisasi 

perundang-

undangan tata 

kelola perguruan 

tinggi 

Sosialisasi struktur organisasi 

fakultas 

Sosialisasi struktur organisasi 

fakultas 
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 d. Peningkatan kualitas 

pengelolaan fakultas 

untuk mendukung 

tridharma yang 

berdaya saing dan 

akuntabel 

1 Perintisan pembukaan 1 prodi 

unggulan 

Perintisan 

pembukaan 1 

prodi unggulan 

Implementasi  

pembukaan 

prodi unggulan 

Implementasi  

pembukaan 

prodi 

unggulan 

Evaluasi dan 

pengembang

an  prodi 

unggulan 

  

 2. Terlaksananya pembukaan  1 fakultas 

baru yang berdaya saing 

 

Pengkajian 

peluang 

pembukaan 

fakultas baru 

    

 e. Penguatan  tata 

pamong, tata kelola, 

dan kewenangan 

akademik kampus 

daerah 

1. Terlaksananya  1 program revitalisasi 

tata pamong dan tata kelola UPI 

kampus daerah 

 

 

Pengkajian dan 

reviu tata pamong 

dan tata kelola 

UPI kampus 

daerah 

    

 2. Dibukanya  1 program studi baru di 

UPI kampus daerah 

Pemetaan 

potensi dan 

kebutuhan 

daerah terhadap 

pengembangan 

akade-mik 

kampus daerah   

    

 f. Pengembangan dan 

peningkatan kinerja 

sekolah laboratorium 

1. Perintisan SMK laboratorium Pengkajian 

fisibilitas 

pembukaan SMK 

Lab 

Penyusunan 

dokumen usul 

pembukaan 

SMK 

laboratorium 

Pengusulan 

pembukaan 

SMK 

laboratorium 

Implementasi SMK 

laboratorium 

 2. Bertambahnya  4 sekolah 

laboratorium di UPI kampus daerah 

 

Pengkajian 

fisibilitas 

pembukaan 

sekolah 

laboratorium di 

kampus daerah 

    

 3. Terlibatnya  60 dosen muda dalam 

penguatan akademik sekolah 

laboratorium 

 

Penyusunan 

aturan pelibatan 

dosen muda 

dalam penguatan 

sekolah 

laboratorium 

Tahap persiapan 

pengembangan 

SMK lan school 

   

 g. Penguatan tata 

pamong dan tata 

kelola usaha 

fakultas 

 Terkoordinasinya 1 program 

pengelolaan usaha fakultas  dalam 

bidang akademik, penunjang, dan 

komersial yang  terintegrasi dan 

akuntabel 

Penguatan 

aturan usaha 

akademik, 

penunjang, dan 

komersial  

Sosialisasi 

aturan usaha 

akademik, 

penunjang, dan 

komersial  

Implementasi koordinasinya pengelolaan usaha 

fakultas dalam bidang akademik, penunjang, dan 

komersial yang akuntabel 

 h. Penguatan 

pengokohan 

kehidupan beragama 

1. Terlaksananya 1 paket berbagai 

kegiatan keagamaan 

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 

 2. Terlaksananya 1 paket berbagai 

kegiatan keagamaan 

Penyelenggaraa

n kegiatan 

keagamaan 

Penyelenggara

an kegiatan 

keagamaan  

   

 i. Penguatan tata 

pamong dan tata 

kelola poliklinik 

 Terlaksananya 1 program revitalisasi 

tata pamong dan tata kelola poliklinik 

sebagai unit layanan dan penunjang 

akademik 

Pengkajian 

revitalisasi 

poliklinik 

    

5 a Pengokohan 

keunggulan 

universitas yang 

ditopang oleh 

keunggulan spesifik 

Prodi; 

 Dihasilkannya 1 produk unggulan 

akademik  fakultas (Baseline: tidak 

ada produk unggulan) 

Analisis potensi 

keuanggulan 

akadmeik 

fakultas 

Persiapan  

produk 

unggulan 

akademik 

fakultas; 

Implementasi

1produk 

unggulan 

akademik 

fakultas 

Evaluasi 

produk 

unggulan 

akademik 

fakultas; 

Pengokohan 

produk 

unggulan 

akademik 

fakultas 

  b Pengembangan 

media komunikasi 

yang terpercaya 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat 

akademik 

(community of 

scholars); 

 Terbangunnya 1 media komunikasi 

akademik yang terpercaya; 

satu 

jurnal/majalah 

ilmiah; 

satu 

jurnal/majalah 

ilmiah; 

satu 

jurnal/majala

h ilmiah; 

satu 

jurnal/majala

h ilmiah; 

Satu 

jurnal/majala

h ilmiah: 

invotec 

terakreditasi 
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  c Peningkatan 

kerjasama dengan 

pengguna lulusan 

untuk meningkatkan 

relevansi dan 

memperpendek masa 

tunggu alumni; 

 Meningkatnya intensitas kemitraan 

dengan lembaga pengguna lulusan; 

(baseline:  N/A) 

dua MoU dan 

dua kerjasama  

dua MoU dan 

dua kerjasama  

dua MoU dan 

dua 

kerjasama  

dua MoU dan 

dua 

kerjasama  

dua MoU dan 

dua 

kerjasama  

  d Perluasan dan 

implementasi 

kerjasama dengan 

perguruan tinggi 

yang bermutu 

melalui berbagai 

modus program; 

 Terselenggaranya 2 joint program 

seperti international certificate, twin 

program/double degree, credit 

transfer, sandwich program, dan job 

training; 

1  joint program 1  joint 

program 

1  joint 

program 

2  joint 

program 

2   joint 

program 

  e Penguatan program 

studi internasional 

 Terbentuknya satu program studi 

mencapai kriteria program studi 

internasional; (Baseline: 0 prodi 

rintisan kelas internasional ) 

Rintisan 

pemenuhan 

kriteria prodi-

prodi 

intenasional 

Rintisan Satu 

prodi 

memenuhi 

kriteria prodi 

intenasional 

Rintisan Satu 

prodi 

memenuhi 

kriteria prodi 

intenasional 

Satu prodi 

memenuhi 

kriteria prodi 

intenasional 

Satu prodi 

memenuhi 

kriteria prodi 

intenasional 

  f Penguatan fungsi 

kehumasan; 

1 Meningkatnya akses masyarakat 

terhadap informasi universitas; 

1 liputan khusus 

FPTK UPI pada 

media massa 

1 liputan 

khusus FPTK 

UPI pada 

media massa 

1 liputan 

khusus FPTK 

UPI pada 

media massa  

1 liputan 

khusus FPTK 

UPI pada 

media massa  

1 liputan 

khusus FPTK 

UPI pada 

media massa 

      2 Terbangunnya kerjasama dengan 

media massa; cetak 

1 kerjasama 

dengan media 

massa 

1 kerjasama 

dengan media 

massa 

1 kerjasama 

dengan 

media massa 

1 kerjasama 

dengan 

media massa 

1 kerjasama 

dengan 

media massa 

        3 Terbangunnya kerjasama dengan 

media elektronik 

Terbangunnya 

kerjasama 

dengan media 

elektronik 

Terbangunnya 

kerjasama 

dengan media 

elektronik 

Terbangunny

a kerjasama 

dengan 

media 

elektronik 

Terbangunny

a kerjasama 

dengan 

media 

elektronik 

Terbangunny

a kerjasama 

dengan 

media 

elektronik 

    g Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

internasional dalam 

program pengabdian 

kepada masyarakat 

yang berfokus pada 

pemberdayaan 

masyarakat; 

 Meningkatnya jumlah program 

pengabdian kepada masyarakat yang 

melibatkan masyarakat internasional; 

Analisis potensi 

PPM 

internasional 

Persiapan Satu program Satu program Satu program 

    h Pengembangan 

museum pendidikan; 

 Terbangunnya 1 museum 

pendidikan; 

 

Rencana 

pembangunan  

    

    i Peningkatan 

kerjasama dan 

pemberdayaan 

alumni 

  Terbangunnya kerjasama dengan 

alumni; 

1 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 

6 

  

  

  

Peningkatan Mutu 

Pembinaan 

Kemaha-siswaan 

  

  

  

a Pemberian dukungan 

terhadap keterlibatan 

mahasiswa dalam 

berbagai kompetisi   

Meningkatnya jumlah raihan juara 

dalam berbagai kompetisi kreativitas 

mahasiswa. 

meningkat 5% meningkat 5% meningkat 

5% 

meningkat 

10% 

meningkat 

10% 

b Pengembangan 

organisasi dan 

fasilitas kegiatan 

kemahasiswaan 

  

Tertatanya organisasi dan 

terpenuhinya kebutuhan fasilitas 

orgranisasi kemahasiswaan. 

1 kegiatan 

penataan 

organisasi 

kemahasiswaan 

1 kegiatan 

penataan 

organisasi 

kemahasiswaan 

1 kegiatan 

penataan 

organisasi 

kemahasiswa

an 

1 kegiatan 

penataan 

organisasi 

kemahasiswa

an 

2 kegiatan 

penataan 

organisasi 

kemahasiswa

an 

c Pemberdayaan 

program-program 

kreativitas, 

penalaran, minat 

bakat, dan 

kewirausahaan 

mahasiswa.   

Meningkatnya raihan program 

kreativitas mahasiswa sebesar 5%. 

Program 

kreativitas 

mahasiswa 

meningkat 

sebesar 2%  

Program 

kreativitas 

mahasiswa 

sebesar 3%; 

Program 

kreativitas 

mahasiswa 

sebesar 4%; 

Program 

kreativitas 

mahasiswa 

sebesar 5%; 

Program 

kreativitas 

mahasiswa 

sebesar 5%; 

d Pengembangan 

program layanan 

bimbingan karir 

mahasiswa; 

 Implementasi career development 

Center (CDC); tingkat fakultas 

 

Persiapan 

kegiatan CDC di  

fakultas  

Implementasi 

kegiatan CDC  

tingkat fakultas  

Implementasi 

kegiatan 

CDC  tingkat 

fakultas  

Implementasi 

kegiatan 

CDC  tingkat 

fakultas  

Implementasi 

kegiatan 

CDC  tingkat 

fakultas  



 

27 

No Kebijakan  Program  Target 5 Tahun   
Target Tahun  

2016 2017 2018 2019 2020 

    e Peningkatan 

kesejahteraan 

mahasiswa dan 

peningkatan akses 

masuk FPTK UPI 

bagi mahasiswa 

yang kurang 

beruntung    

Meningkatnya jumlah penerima 

beasiswa/bantuan pendidikan lainnya 

Jumlah 

penerima 5% 

dari mahasiswa 

baru  

Jumlah 

penerima 7% 

dari mahasiswa 

baru 

Jumlah 

penerima  

10% dari 

mahasiswa 

baru 

Jumlah 

penerima  

15% dari 

mahasiswa 

baru 

Jumlah 

penerima  

20% dari 

mahasiswa 

baru 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas 

Pendidikan Indonesia tahun 2016-2020 merupakan upaya fakultas untuk melanjutkan berbagai 

program pengembangan dalam rangka mewujudkan UPI sebagai universitas pelopor dan unggul 

dalam bidang pendidikan di kawasan Asia sebagaimana telah dirintis melalui berbagai program 

yang didasarkan pada RENSTRA 2011-2015. Target strategis pengembangan program pada 

periode 2016-2020 adalah menjadikan FPTK UPI sebagai fakultasyang memiliki kinerja akademik 

dan penelitian di bidang pendidikan yang bermutu tinggi, dengan didukung oleh kinerja dan 

kapasitas manajemen yang baik yang mencerminkan prinsip good university governance. 

Selain merupakan kesinambungan dari pengembangan fakultas pada periode 2011-2015, 

RENSTRA FPTK  UPI 2016-2020 juga merupakan bagian tak terpisahkan dari target dan posisi 

yang dicita-citakan universitas pada tahun 2025 yaitu menjadi sebuah world class university in 

education.  

RENSTRA FPTK UPI 2016-2020 ini harus dijabarkan menjadi rencana strategis pada setiap 

Departemen dan Program Studi. Dengan demikian Program Studi akan memiliki acuan 

pengembangan program yang lebih spesifik sesuai dengan karakter dan keunggulannya, juga dapat 

secara bersama-sama dan bersinergi mencapai visi dan misi Fakultas maupun universitas. Sebagai 

rujukan dalam penyusunan kegiatan setiap Program Studi/Departemen di lingkungan FPTK UPI, 

RENSTRA ini telah dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Dalam hal terjadi ini perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, sehingga kebijakan 

dan program yang telah dirumuskan dalam rencana strategis menghadapi kendala untuk 

dilaksanakan, maka pimpinan Fakultas melalui pimpinan universitas dapat melakukan perubahan 

dengan persetujuan Majelis Wali Amanat. 

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, 

keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, serta dukungan pemerintah 

dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi 

pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap sivitas 

akademika FPTK UPI hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang 

digariskan dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan sungguh-sungguh seraya berdoa kepada 

Allah SWT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


