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KATA PENGANTAR 
 

  Puji dan syukur  kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT. karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya, Rencana stragis (RENSTRA) Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi Tahun 2016-2020 ini selesai disusun. 

  RENSTRA ini menyajikan  rencana strategis dan program serta kegiatan 

untuk 5 (lima) tahun yang akan datang baik dalam bidang akademik maupun 

administratif yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan fakultas 

dalam Rencana Operasional (Renop).  Program kerja dalam RENSTRA ini 

berdasarkan standard performance dan diharapkan akan menjadi landasan 

penyusunan anggaran berdasarkan standar-standar biaya serta aspek 

pengembangan ke depan.   

  Substansi RENSTRA mencerminkan keadaan dan rencana 

pembangunan/pengembangan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi sesuai dengan 

yang diharapkan dan tuntutan zaman berdasarkan potensi yang dimiliki.  Kami 

berharap, dengan cara ini partisipasi dan peran semua pihak dalam 

mengimplementasikan RENSTRA berjalan maksimal. 

  Disadari sepenuhnya, bahwa RENSTRA masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. 

  Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran 

penyusunan RENSTRA ini, khususnya kepada Tim Penyusun.  Mudah-mudahan 

RENSTRA ini bermanfaat dan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. 

        
 
      Tasikmalaya,  Desember 2018 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Gambaran Umum 

Fakultas Teknik Universitas Siliwangi didirikan dalam upaya memenuhi 

hasrat dan keinginan masyarakat Priangan Timur, khususnya Kabupaten 

Tasikmalaya terhadap adanya pendidikan tinggi bidang teknologi. Universitas 

Siliwangi melalui FKIP Universitas Siliwangi pada tahun akademik 1983/1984 

membuka Program Studi Pendidikan Teknik Sipil.  Pembukaan program studi ini 

merupakan cikal bakal lahirnya Fakultas Teknik Universitas Siliwangi.  Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi diresmikan dengan Surat Keputusan Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi nomor Skep.128/YUS/12/1984 tanggal 31 

Desember 1984 untuk program pendidikan sarjana   (S-1) dalam jurusan: 1) Teknik 

Sipil dan 2) Teknik Elektro.  Selanjutnya, pada tahun 1987, Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi mendapat status terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 

1. 0269/0/1987, tanggal 6 Mei 1987, tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 

jurusan/ program studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik di lingkungan 

Universitas Siliwangi di Tasikmalaya. 

2. 0434/0/1987, tanggal 23 Juli 1987, tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 

jurusan/ program studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik di lingkungan 

Universitas Siliwangi di Tasikmalaya. 

Pada tahun 2000, kedua jurusan yang dikaji di Fakultas Teknik ini telah 

mendapatkan status Terakreditasi.  

Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 2003 telah berdiri Program Studi 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dengan surat Keputusan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor : 3885/D/T2003 tanggal 5 Desember 2003.  

Minat masyarakat akan pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat, 

sehingga daya tampung dan kemampuan penyelenggaraan pendidikan pun harus 

lebih ditingkatkan.  Keadaan ini tidak saja disadari secara khusus oleh Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi, tetapi secara umum juga disadari oleh pemerintah.  



 
 

2 
 

Tabel 1.1 Program Studi yang Dikaji di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi  

No Program Studi Jenjang 

1 Teknik Sipil S1 

2 Teknik Elektro S1 

3 Teknik Informatika S1 

 

Perubahan status Universitas Siliwangi menjadi Universitas Negeri secara 

historis memang merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, hal ini bisa 

kita lihat dari beberapa alasan penting, sebagai berikut: (1) Dilihat dari jumlah 

penduduk Priangan Timur yang sangat besar, kehadiran Perguruan Tinggi Negeri 

sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan proposional, 

peningkatan kualitas SDM, menekan angka pengangguran dan urbanisasi; (2) 

Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri di Priangan Timur diharapkan akan turut 

mempercepat proses dan pemerataan pembangunan dalam arti luas; (3) Perubahan 

status Universitas Siliwangi yang merupakan Monumen Hidup Siliwangi menjadi 

Perguruan Tinggi Negeri akan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat; (4) 

Perguruan Tinggi Negeri saat ini masih mendapat kepercayaan yang cukup tinggi 

dari asyarakat karena alasan kualitas proses pendidikan yang didukung oleh fasilitas 

yang memadai; (5) Memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk bisa 

menikmati pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.  

Selain alasan perubahan status seperti diuraikan di atas penegerian 

Universitas Siliwangi memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

a. Membantu percepatan pencapaian tujuan pendidikan nasional serta berupaya 

memadukan dan menyelaraskan keimanan dan keilmuan masyarakat Jawa Barat 

dalam menghadapi pembangunan;  

b. Menyediakan sarana pendidikan yang lebih baik, bermutu dan terjangkau 

masyarakat dalam upaya memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

budaya;  

c. Memberikan kesempatan yang luas bagi lulusan SLTA untuk menuntut ilmu ke 

jenjang yang lebih tinggi dengan cara mendekatkan institusinya ke Daerah;  
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d. Menyiapkan sumber daya manusia (human capital yang berkualitas (beriman 

dan bertakwa);  

e. Meningkatkan citra pemerintah daerah dalam tataran nasional dan internasional;  

f. Mendorong pemerataan pembangunan di daerah sekaligus mengurangi 

intensitas urbanisasi ke kota-kota besar di Jawa Barat; 

g. Mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, 

melalui investasi di sektor pendidikan di daerah. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka masyarakat dan stakeholder lainnya 

yang berada di wilayah Priangan Timur serta Civitas Akademika Universitas 

Siliwangi berharap agar Pemerintah segera merealisasikan perubahan status 

Universitas Siliwangi menjadi Universitas Negeri. Sebetulnya harapan ini diawali 

dengan pertemuan antara MENDIKNAS Bapak Prof Dr. Malik Fajar, M.Sc. saat 

itu dengan Ketua Yayasan Universitas Siliwangi Bapak H. Mashudi beserta Rektor 

Universitas Siliwangi Bapak Prof Drs. H. Nu'man Sumantri, M.Sc. pada tahun 

2004, yang membicarakan tentang kemungkinan Universitas Siliwangi menjadi 

Negeri. Dengan memperhatikan perkembangan Universitas Siliwangi (UNSIL) 

baik dari sisi sejarah maupun kiprahnya dalam pembangunan daerah, masyarakat 

meminta agar Universitas Siliwangi untuk dinegerikan. Keinginan tersebut diikuti 

pula dengan terbentuknya Presidium Gerakan Masyarakat Peduli UNSIL Negeri 

(GEMA-PUN), yang beranggotakan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai 

lapisan, sebagai wujud pengkristalan kebutuhan masyarakat Priangan Timur dan 

Jawa Barat Selatan terhadap kehadiran PTN di Tasikmalaya. 

Proses untuk mewujudkan keinginan tersebut, diadakanlah pertemuan khusus 

antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, para 

Tokoh Masyarakat, ormas, Onsolpol, LSM, Yayasan UNSIL, Pimpinan Universitas 

dan Fakultas, dosen dan mahasiswa Univeritas Siliwangi, pada tanggal 17 Mei 

2006. Sebagai wujud keseriusan akan keinginan tersebut, akhimya pada tanggal 24 

Juli 2006, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Yayasan 

Universitas Siliwangi dan Rektor Universitas Siliwangi sepakat untuk 

mengeluarkan KEPUTUSAN BERSAMA tentang Pembentukan Panitia Persiapan 

Perubahan status Universitas Siliwangi Menjadi Universitas Negeri Keputusan 

bersama tersebut SKEP.043/YUS/07/2006; bernomor: 421.4 Kep. 136A-Hulk 2006 
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421.4/Kep.537-Huk 2006; 279/US-BUU.3NI 2006. Secara garis besar kronologi 

pejalanan Penegerian UNSIL Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Setelah Keputusan Bersama ditandatangi, Panitia Penegerian melakukan 

koordinasi dengan bebagai pihak, antara lain dengan Pemerintah Kota 

Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, DPRD Kabupaten dan Kota 

Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Priangan Timur, 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat, anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan 

Tasikmalaya-Garut, Komisi X DPR RI, DPD RI, Perguruan Tinggi yang ada 

di Tasikmalaya, dan lain-lain, yang selanjutnya untuk minta dukungannya atas 

rencana Perubahan status Universitas Siliwangi menjadi PTN. Hasilnya sangat 

menggembirakan, mereka semua memberi dukungan yang positif atas usulan 

penegerian Universitas Siliwangi; 

2) Setelah semua dukungan terdokumentasi dengan baik dan proposal Perubahan 

status pun selesai, langkah selanjutnya kami meminta Pemerintah Kota dan 

Kabupaten Tasikmalaya untuk mengusulkan perubahan status ke Menteri 

Pendidikan Nasional melalui Gubernur Jawa Barat. Akhirnya, pada tanggal 25 

Juli 2007 Gubernur Jawa Barat mengusulkan Perubahan status Universitas 

Siliwangi kepada MENDIKNAS RI, melalui Surat No. 421.42749Yansos.  

3) Setelah usulan perubahan status disampaikan sekitar 2 tahun menunggu 

jawaban dari Menteri Pendidikan Nasional, akhirnya pada Tanggal 27 Pebruari 

2009 diadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta 

yang dihadiri Walikota Tasikmalaya, Ketua Yayasan Universitas Siliwangi, 

tokoh masyarakat dan Panitia Penegerian UNSIL. Kesimpulan utama dari 

pertemuan itu adalah UNSIL dan pihak Pemda setempat harus menyediakan 

lahan tambahan minimal 30 hektar (bersertipikat) untuk pengembangan 

UNSIL Negeri, dan lahan ini menjadi syarat utama penegerian UNSIL;  

4) Sebagai respon positif atas syarat yang ditentukan oleh MENDIKNAS, pada 

Tanggal 15 Desember 2009, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat yang 

ditujukan kepada MENDIKNAS RI, dengan Nomor Surat: 421.4/4683/Bapp, 

tentang: Dukungan terhadap Universitas Siliwangi. Inti surat dimaksud adalah 

kesiapan Gubernur untuk menyediakan lahan seluas 30 hektar yang akan 

dianggarkan pada APBD 2010. Selanjutnya, proses pengadaan lahan seluas 30 
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hektar dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini oleh 

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Pengadaan lahan 30 hektar oleh 

Propinsi tidak berhasil, sekaitan kendala teknis di lapangan seperti masalah tata 

ruang, fatwa lokasi dan lainnya; 

5) Pada tahun 2011, Pemerintah Propinsi Jawa Barat menganggarkan kembali 

pengadaan lahan seluas 30 hektar untuk penegerian UNSIL untuk kali kedua, 

dengan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa 

Barat. Rencana ini pun tidak berhasil membebaskan lahan Lokasi di Mugasari 

dan Sumelap Kecamatan Tamansari, karena tidak ada kesepakatan harga hasil 

tim appraisal dengan keinginan masyarakat pemilik lahan; 

6) Walaupun upaya pengadaan lahan belum berhasil, upaya lain dilakukan ke 

pemerintah pusat, dan akhirnya pada tanggal 31 Mei 2011 dilakukan pertemuan 

dengan Menteri Pendidikan Nasional di kantor MENDIKNAS yang dihadiri 

Dirjen DIKTI, Unsur Yayasan UNSIL, Rektor dan Ketua Penegerian. Menteri 

memutuskan bahwa proses perubahan status UNSIL tetap menunggu 

persyaratan lengkap, yakni tambahan lahan seluas 30 hektar harus dipenuhi 

terlebih dahulu. Alternatif alternatif pengadaan lahan yakni bantuan dari 

Pemerintah Propinsi, pihak ke-3 dan lahan Sindang Barang (milik UNSIL). Pak 

Menteri meminta untuk fokus pada alternatif pertama;  

7) Sebelum berhasilnya pembebasan lahan oleh Pemerintah Propinsi di 

Kecamatan Tamansari, Ketua Panitia Penegerian meninggal dunia, akibat 

kecelakaan kendaraan di Limbangan pada hari Selasa, 22 Nopember 2011 

(semoga usaha beliau dalam mewujudkan UNSIL Negeri mendapat pahala dan 

diampuni Allah swt, amien). Sepeninggal almarhum, Ketua Panitia dilanjutkan 

oleh Sekretaris Panitia Penegerian;  

8) Pada tahun anggaran 2012 tidak dianggarkan lagi pengadaan lahan oleh 

Propinsi. Kegiatan penegerian lebih banyak melakukan koordinasi dan 

pendekatan-pendekatan kepada para stakeholder agar di tahun 2013 pengadaan 

lahan berhasil. Kami tidak ingin gagal yang ketiga kalinya, karena syarat utama 

yang sangat menentukan adalah lahan bersertipikat seluas 30 hektar;  

9) Seiring dengan perjalanan waktu dan upaya pendekatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota dan lainnya, akhimya Pemerintah Propinsi bersedian 
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mengalihkan bantuan untuk belanja lahan 30 hektar dimasukkan di APBD 

Mumi 2013 Kota Tasikmalaya. Dengan kebijakan ini, diharapkan proses 

pengadaan lahan akan lebih mudah, karena anggarannya ada di Kota 

Tasikmalaya. Pengadaan lahan seluas 30 hektar untuk pengembangan UNSIL 

akhimya bisa diselesaikan pada tahun 2013. Ini merupakan prestasi yang luar 

biasa dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang dipimpin oleh Bapak Drs. H. 

Budi Budiman, dan juga BPN Kota Tasikmalaya yang telah menghasilkan 

sertipikasi lahan kurang lebih 30 hektar dalam waktu yang cepat, kurang dari 

setahun; 

10) Setelah sertifikat lahan 30 hektar selesai, di akhir tahun 2013 Univeritas 

Siliwangi bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan aset dan SDM 

UNSIL ke Pemerintah Pusat, yang ditandai dengan penandatangan Berita 

Acara Serah Terima (BAST) aset dan SDM ke KEMENDIKNAS yang 

dilaksanakan di kantor KEMENDIKNAS RI pada tanggal 27 Februari 2013;  

11) Setelah BAST aset dan SDM selesai dilaksanakan, akhirnya pada pada tanggal 

1 April 2014, Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Susilo Bambang 

Yudhoyono berkenan menandatangi Perpres Nomor: 24 tahun 2014, Tentang 

Pendirian Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri;  

12) Berselang satu hari setelah keluar Perpres, yaitu tanggal 2 April 2014 

dilaksanakan Penandatanganan prasasti UNSIL menjadi PTN oleh Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono di istana Negara bersama 6 Universitas dan 

politeknik lainnya.  
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1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

 

Visi Fakultas Teknik UNSIL 

Pernyataan Visi Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:  

 

“Menjadi Fakultas Teknik yang tangguh untuk membentuk lulusan unggul 
yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022”. 
 

Misi Fakultas Teknik UNSIL 

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknik untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa  wirausaha.  

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang teknik yang menghasilkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa.  

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi hasil 

penelitian.  

4. Memperluas jejaring kerja sama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan 

dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

 

Tujuan Fakultas Teknik UNSIL 

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang kreatif, berjiwa wirausaha dan kompeten dalam bidang 

kerekayasaan.  

2. Meningkatkan kualitas penelitian yang inovatif berbasis kearifan lokal untuk 

kepentingan nasional. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kemandirian dan daya saing masyarakat. 

4. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 

mutu Tridharma Perguruan Tinggi. 

5. Menerapkan prinsip good governance untuk tata kelola fakultas. 
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1.3 Dasar Hukum 

Fakultas Teknik Universitas Siliwangi setelah Universitas Siliwangi menjadi 

Perguruan Tinggi Negeri mendapat Penetapan kembali izin penyelenggaraan 

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia, Nomor 157/KPT/I/2016. Tentang Penetapan Kembali Izin 

Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Siliwangi Di Tasikmalaya. 

Sedangkan Universitas Siliwangi didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan 

Presiden Nomor 24 tahun 2014, Tentang Pendirian Universitas Siliwangi sebagai 

Perguruan Tinggi Negeri. 

 

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014, Tentang Pendirian 

Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Universitas Siliwangi, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan kegiatan akademikt terutama dalam bidang teknik. 

Selanjutnya struktur organisasi Universitas Siliwangi sesuai dengan OTK UNSIL 

sebagaimana Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

DEKAN
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& Kemahasiswaan
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Keuangan

JURUSAN LABORATORIUM

KELOMPOK KEAHLIAN

DOSEN
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KEPALA BAGIAN 
TATA USAHA

KASUGAB UMUM & 
KEUANGAN

KASUBAG AKADEMIK & 
KEMAHASISWAAN

BENDAHARA 
PENGELUARAN PEMBANTU

STAF ADMINISTRASI

PEMBANTU UMUM
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1.5 Dasar Dokumen Penyusunan Renstra Fakultas Teknik 

Rencana strategis Fakultas Teknik merupakan landasan pengambilan 

keputusan dalam jangka waktu 4 tahun. Penyusunan Fakultas Teknik ini dibangun 

berdasarkan Visi dan Misi Universitas Siliwangi fakultas teknik yang mengacu 

pada Visi dan Misi dan Rencana Strategis Universitas Siliwangi yang mempunyai 

arah kebijakan dan strategi Universitas Siliwangi 1) Meningkatnya kualitas 

pembelajaran yaitu, 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan, relevansi, kualitas, dan 

kuantittas sumberdaya, 3) Meningkatkan relevansi dan produktivitas 

pengembangan, 4) Menguatnya kapasitas inovasi, yaitu meningkatkan jumlah 

produk inovasi. Renstra Fakultas Teknik disusun dengan mempertimbangkan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki, situasi dan kondisi perubahan lingkungan 

internal maupun eksternal yang sedang dan yang akan berjalan, serta permasalahan 

yang dihadapi. 
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BAB II  

ISU AKTUAL DAN ANALISIS LINGKUNGAN 

 

2.1 Isu Aktual 

Perubahan status Universitas Siliwangi menjadi milik pemerintah, berakibat 

pada perubahan orientasi universitas dari yang sifatnya regional menjadi nasional 

bahkan secara bertahap, orientasinya menuju ke tingkat internasional. Fakultas 

Teknik merupakan salah satu unit yang berada di Universitas Siliwangi, tidak dapat 

terlepas dari perubahan tersebut. Pada awalnya fakultas Teknik didirikan untuk 

merespon keinginan masyarakat Priangan Timur Jawa Barat, yang ingin memiliki 

pergururan tinggi dalam bidang ilmu Teknik. Pada perkembangannya, Fakultas 

Teknik mengikuti perubahan yang terjadi sesuai dengan perubahan universitas, 

yakni adanya orientasi baru menuju tingkat lebih tinggi dari pada sebelumnya.  

 

Saat ini, Fakultas Teknik memiliki tiga jurusan/program studi yaitu Teknik 

Sipil, Teknik Elektro dan Informatika. Ketiga jurusan/program studi tersebut 

menjadi ujung tombak Fakultas Teknik dalam penyelenggaraan tri dharma 

perguruan tinggi. Pada rumusan visi dan misi, Fakultas Teknik harus mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul memiliki hardskill dan softskill yang baik, 

sehingga mampu bersaing  dengan lulusan universitas lainnya.  Oleh karena itu, 

pemetaan kondisi perlu dilakukan agar diketahui gap antara kondisi saat ini dan 

kondisi ideal yang diinginkan.   

 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik, maka dapat dipetakan 

beberapa isu aktual sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan peningkatan status akreditasi program studi. 

2. Perlu dilakukan rekonstruksi dan penyesuaian kurikulum dengan melibatkan 

seluruh stakeholder.  

3. Perlu peningkatan budaya kerja yang kondusif dan produktif untuk 

mendukung terciptanya lingkungan akademis yang baik. 

4. Diperlukan peningkatan pemahaman dan kemampuan manajerial, baik dosen 

maupun tenaga kepndidikan.  
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5. Optimalisasi pemberdayaan SDM yang dimiliki oleh Fakultas. 

6. Perlu peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik secara 

kuantitas maupun secara kualitas. 

7. Peningkatan dukungan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan, terutama 

kegiatan-kegiatan yang mendukung kondusifitas suasana akademis. 

8. Perlu peningkatan pemahaman terhadap sistem informasi yang 

dikembangkan dan digunakan oleh universitas. 

9. Peningkatan jejaring kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam negeri 

maupun luar negeri. 

 

2.2 Analisis Lingkungan 

Sebelum strategi diformulasikan, sebagai langkah awal dilakukan identifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal, yang selanjutnya dilakukan analisis dengan 

metode SWOT. Dalam analisis situasi internal, dikaji kekuatan (Strength) dan 

kelemahan (Weakness), sedangkan untuk analisis situasi eksternal, dipaparkan 

peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat).  
 

2.2.1. Faktor-faktor Internal 

Faktor-faktor internal yang terdiri dari faktor-faktor kekuatan dan 

kelemahan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 Faktor-Faktor Internal 

No Faktor-Faktor Internal 
1 Memiliki visi, misi dan tujuan yang sejalan dengan universitas.  
2 Pimpinan memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip good 

governance. 
3 Lembaga dan pimpinan memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan 

kualifikasi SDM Fakultas. 
4 Pemahaman SDM terhadap visi, misi dan tujuan fakultas belum optimal. 
5 Masih terdapat program studi dengan akreditasi C.  
6 Sistem penerimaan mahasiswa baru sudah mengikuti standar nasional. 
7 Kualitas dosen telah memenuhi kualifikasi yang baik dalam pencapaian 

gelar akademik maupun secara professional, sehingga secara langsung dan 
tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengajaran 

8 Pemahaman dan pemanfaatan system informasi belum optimal 
9 Dukungan yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional 
10 Tata pamong sesuai dengan perundang-undangan. 
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11 Kualifikasi SDM terstandarisasi secara nasional melalui rekruitmen CPNS 
dan Non PNS 

12 Dosen berkualifikasi S3 masih sedikit 
13 Kesempatan pengembangan karir masih terbuka lebar. 
14 Memiliki system informasi akademik (SIMAK) yang dapat diakses secara 

online. 
15 Memiliki organisasi TIK secara tersendiri, sehingga layanan berbasis IT 

lebih optimal.  
16 Dukungan untuk penelitian dan publikasi semakin meningkat 
17 Jumlah publikasi karya ilmiah masih rendah 
18 Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, 

relatif rendah. 
19 Memiliki agenda tahunan untuk penyelenggaraan seminar tingkat 

internasional. 
20 Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif untuk kegiatan belajar 

mengajar 
21 Manajemen publikasi ilmiah secara terpusat dan dalam bentuk elektronik 

dengan Open Journal System. 
22 Semakin banyak tawaran Program Hibah Kompeteisi (PHK) 
23 Tersedianya area hotspot atau jaringan wireless untuk mengakses internet 

di lingkungan Fakultas Teknik, baik untuk mahasiswa dosen dan tenaga 
kependidikan. 

24 Perencanaan dan pengendalian dalam kegiatan akademik masih kurang 
optimal. 

25 Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum optimal 
dilakukan secara terrencana, berkesinambungan dan terintegrasi.  

26 Kegiatan kemahasiswaan secara mayoritas belum mendukung atau 
memiliki outcome  yang berdampak pada akreditasi fakultas. 

 

2.2.2 Faktor-faktor Eksternal 

Faktor-faktor eksternal yang teridiri dari faktor-faktor peluang dan 

hambatan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini: 

 

 

 

Tabel 2.2 Faktor-Faktor Eksternal 

No Faktor-Faktor Eksternal 

1 Dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun 
kabupaten atau kota  

2 Kepercayaan masyarakat semakin meningkat 
3 Pembiayaan untuk studi lanjut semakin meningkat dan terbuka. 
4 Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap profil lulusan yang 

berkarakter 
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5 Masuknya budaya asing melalui berbagai media yang tidak sesuai dengan 
kearifan local dan nilai kebangsaan. 

6 Dinamika perubahan lingkungan sangat cepat 
7 Rasio sarana dan prasarana belum sebanding dengan jumlah mahasiswa 
8 Keterbatasan dan ketercapaian kompetensi lulusan yang belum terukur 

secara akurat 
9 Peluang kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun 

swasta terbuka lebar. 
10 Budaya pragmatis akibat kemudahan informasi dan kemajuan teknologi 

semakin meningkat. 
11 Banyak Fasilitas dan kegiatan pengembangan SDM dari Kemristekdikti  
12 Tenaga pendidik asing masuk ke Indonesia 
13 Kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan fasilitas yang 

dimiliki. 
 

Berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal yang terdapat pada Tabel 2.1 dan 

Tabel 2.2, maka dipilih faktor-faktor yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan 

disusun berdasarkan faktor kekuatan (Strength), faktor kelemahan (Weaknesses), 
faktor peluang (opportunity) dan faktor ancaman (threats). Langkah selanjutnya 

adalah memetakan faktor-faktor tersebut pada matrik urgensi faktor internal dan 

matrik urgensi faktor eksternal yang dapat di dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.  
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Tabel 2.3 Matrik Urgensi Faktor Internal 

NO FAKTOR INTERNAL 
FAKTOR YANG LEBIH URGEN 

TOTAL BOBOT 
(%) 

Kekuatan Kelemahan 
  KEKUATAN (Strengths) a b c d e f g h i j k l 

a Memiliki visi, misi dan tujuan yang sejalan dengan 
universitas.    a a a a a g a a a a a 10 15,39 

b Pimpinan memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-
prinsip good governance. a   b b b b g b b b b b 9 13,85 

c Lembaga dan pimpinan memiliki komitmen untuk 
mendukung peningkatan kualifikasi SDM Fakultas. a b   d c c g c c c c c 7 10,77 

d Sistem penerimaan mahasiswa baru sudah mengikuti 
standar nasional. a b d   d d g d d d d d 8 12,31 

e Dukungan untuk penelitian dan publikasi semakin 
meningkat a b c d   f g e e e e e 5 7,69 

f Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif 
untuk kegiatan belajar mengajar a b c d f   g f f f f f 6 9,23 

  KELEMAHAN (Weaknesses)                             

g Pemahaman SDM terhadap visi, misi dan tujuan fakultas 
belum optimal. g b g g g g   h g g g g 9 13,85 

h Masih terdapat program studi dengan akreditasi C.  a b c d e f h   h h h l 4 6,15 
i Dosen berkualifikasi S3 masih sedikit a b c d e f g h   i i i 3 4,62 
j Jumlah publikasi karya ilmiah masih rendah a b c d e f g h i   j j 2 3,08 

k Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian 
masyarakat, relatif rendah. a b c d e f g h i j   k 1 1,54 

l Perencanaan dan pengendalian dalam kegiatan akademik 
masih kurang optimal. a b c d e f g l i j k   1 1,54 

  Jumlah 10 9 7 8 5 6 9 4 3 2 1 1 65 100,00 
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Tabel 2.4 Matrik Urgensi Faktor Ekternal 

NO FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR YANG LEBIH URGEN   
TOTAL 

  
BOBOT (%) Peluang Ancaman 

  PELUANG (Opportunities) a b c d e f g h i j k l 

a Dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah, baik provinsi 
maupun kabupaten atau kota    

b a d e a a a a a a a 8 14,04 
b Kepercayaan masyarakat semakin meningkat b   b b b b b b b b b b 11 19,30 

c Pembiayaan untuk studi lanjut semakin meningkat dan 
terbuka. a b 

  d e c c c c c c c 7 12,28 

d Peluang kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah 
maupun swasta terbuka lebar. d b d   e d d d d d d d 

9 15,79 

e Banyak Fasilitas dan kegiatan pengembangan SDM dari 
Kemristekdikti  e b e e   e e e e e e e 

10 17,54 
f Semakin banyak tawaran Program Hibah Kompeteisi (PHK) a b c d e   f f f f f f 6 10,53 
  ANCAMAN (Threats)                             

g Masuknya budaya asing melalui berbagai media yang tidak 
sesuai dengan kearifan local dan nilai kebangsaan. a b c d e f   h i j k g 1 1,75 

h Dinamika perubahan lingkungan sangat cepat a b c d e f h   h h h h 1 1,75 

i Rasio sarana dan prasarana belum sebanding dengan jumlah 
mahasiswa a b c d e f i h   i i i 1 1,75 

j Keterbatasan dan ketercapaian kompetensi lulusan yang 
belum terukur secara akurat a 

b c d e f j h i   j j 1 1,75 

k Budaya pragmatis akibat kemudahan informasi dan kemajuan 
teknologi semakin meningkat. a 

b c d e f k h i j   k 1 1,75 
l Tenaga pendidik asing masuk ke Indonesia a b c d e f g h i j k   1 1,75 
  Jumlah 8 11 7 9 10 6 1 1 1 1 1 1 57 100,00 
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Untuk mengetahui peta kekuatan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

dilakukan evaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi 

faktor internal dan eksternal yang telah dilakukan ternyata Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi berada pada Kuadran I. 

 

 
Gambar 2.1 Matrik Kuadran SWOT Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

 
Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. 

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi pertumbuhan, artinya 

organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk 

terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara 

maksimal. 
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BAB III  

LANDASAN PENGEMBANGAN, SASARAN STRATEGIS,  

PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA 

 
3.1 Landasan Pengembangan 

Pada tahap pertama rencana strategis ini, dimana Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi memasuki tahun kedua setelah perubahan status menjadi perguruan tinggi 

negeri merupakan periode penguatan terhadap pelaksanaan Standarisasi Nasional 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sasaran utama adalah pemenuhan pelayanan standar 

pelayanan minimum perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sasaran lainnya dalam penguatan pelaksanaan 

tri dharma perguruan tinggi adalah meningkatkan  status akreditasi seluruh program 

studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi yang masih 

memiliki akreditasi C meningkat menjadi minimal akreditasi B. Selain itu, pada 

periode ini dipersiapkan pula dengan peningkatan penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi baik nasional maupun international dengan 

mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kearifan lokal Priangan Timur, Jawa 

Barat.  

 

3.2 Analisis Lingkungan Internal 

A. Sumberdaya Manusia (SDM) 

Jumlah tenaga pendidik/dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

sampai dengan tahun 2018 berjumlah 48. Sebagian tenaga pendidik/dosen 

berpendidikan magister 95 %  dan tenaga pendidik/dosen berpendidikan doktor 5 

%.  Tenaga pendidik/dosen di Fakultas Teknik sebagian besar telah memiliki 

sertifikat pendidik 39 orang  (81 %). Berdasarkan jabatan akademik, dosen Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi terdiri dari   Guru Besar 1 orang, Lektor Kepala 7 

orang, Lektor 23 orang Asisten Ahli 17 orang. 

 

Tabel 3.1. Tenaga Pendidik/Dosen Fakultas Teknik Universitas Siliwangi  
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Program Studi 

Dosen 

Jumlah 

Dosen 

Jumlah 

Mhs 
Pendidikan Jabatan Akademik 

S2 S3 AA L LK GB 

Teknik Sipil  13 1 5 4 5 - 14 607 
Teknik Elektro  12 1 5 5 2 1 13 433 
Informatika  21 - 7 14 - - 21 828 

Jumlah 46 2 17 23 7 1 48 1868 
Keterangan :  

AA - Asisten Ahli 

L    - Lektor 

LK - Lektor Kepala 

GB - Guru Besar 

 

B. Sarana dan Prasarana Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

1. Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik, Mesin-mesin Elektrik, Material 

elektrik, Instalasi Listrik Industri, Teknik Tegangan Tinggi : 

Fokus Kegiatan : Memfokuskan pada tiga aspek bidang yaitu Mesin-mesin 

Listrik meliputi pengujian mesin arus searah dan pengujian arus bolak balik, 

bidang analisa Sistem Tenaga meliputi operasi optimum sistem tenaga elektrik, 

sistem komunikasi dalam sistem tenaga, analisis ekonomi sistem tenaga 

elektrik, desain control untuk kestabialan system tenaga elektrik, sistem 

mikrogrid berbasis energi terbarukan dan konvensional, analisis sistem 

distribusi tenaga elektrik., sistem proteksi analog dan digital, analisis kualitas 

daya listrik. laboratorium sistem kendali, automatisasi industri, dasar 

pemrograman, bidang Tegangan Tinggi meliputi proses kegagalan pada bahan 

dielektrik, Deteksi dan monitoring kerusakan bahan isolasi pada peralatan 

listrik termasuk motor dan trafo, fenomena transien: inrush current, 
ferroresonansi, arcing, bidang Instalasi.  

2. Laboratorium Sistem Kendali, Automatisasi Industri, Dasar Pemrograman 

Fokus Kegiatan : Memfokuskan pada bidang yaitu Fisika Dasar meliputi 

percobaan-percobaan mekanika (pembuktian rumus-rumus yang berhubungan 

dengan gerak, gaya kecepatan dan percepatan), bidang Dasar Komputer dan 

Pemrograman meliputi pengenalan logika dasar, gerbang logika, rangkaian 

kombinasional, pemrograman komputer dasar matematika dan logika, bidang 
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Sistem Kendali meliputi sistem dan pengendalian sistem sederhana, bidang 

Elektronika Daya meliputi konversi energi listrik dengan menggunakan 

komponen elektronika, bidang Otomasi Industri meliputi mikroprosessor dan 

Programmable Logic Controller (PLC).   

3. Laboratorium Informatika Teori (INTRO) :  

Fokus Kegiatan : Kelompok ilmu informatika yang menekankan penguasaan 

pada aspek matematika, logika dan dasar pemrograman. Ketiga aspek tersebut 

diperlukan sebagai fundamental untuk memahami bidang keilmuan lainnya di 

Informatika. Matematika diperlukan untuk membentuk pola pikir sistematis, 

logika diperlukan untuk memperkuat penalaran (reasoning), sedangkan dasar 

pemrograman diperlukan untuk adaptasi serta penerapan dari pola pikir yang 

sistematis dan penalaran kedalam konsep pemrograman. 

4. Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi (RELASI) :  

Fokus Kegiatan : Mewadahi beberapa kelompok kegiatan, yakni kegiatan 

penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak, bidang sistem informasi dan 

basis data. Secara mendasar semuanya memiliki landasan keilmuan yang sama, 

tetapi arah pengkajiannya berbeda. Kelompok Rekayasa Perangkat Lunak 

melakukan pengkajian dan penerapan ilmu yang melandasi pembangunan 

perangkat lunak (software system development) termasuk rekayasa ulang 

(software reengineering). Sistem perangkat lunak dapat berupa sistem 

informasi. Kajian keilmuan menyangkut disiplin, metode, teknik, proses 

maupun alat bantu (tools) yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem 

perangkat lunak yang meliputi tahapan analisis, desain, ujicoba dan 

implementasi. Ahli rekayasa perangkat lunak juga bertanggung jawab terhadap 

uji kualitas (software quality control) dan pengelolaan proyek pembangunan 

perangkat lunak (software project management). Kelompok Basis Data 

menekankan kepada pengembangan bidang ilmu dan teknologi yang berkaitan 

dengan pembentukan, penyimpanan, manipulasi, dan pemeliharaan 

sekumpulan data dalam komputer. Kelompok Sistem Informasi mengkaji 

aspek utamanya, yakni Rekayasa Informasi (Information engineering) dengan 

pendalaman pada rekayasa sistem informasi. Kegiatan pokoknya adalah 

melakukan studi, pengembangan dan penerapan konsep, metode dan teknik 
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dalam rekayasa sistem informasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk 

kegiatan pembinaan perkuliahan, penelitian substansial dan pengabdian pada 

masyarakat. Bidang aplikasi yang dikaji meliputi : pengolahan data pada 

berbagai sektor, pengembangan sistem informasi untuk manajemen di 

lingkungan kerja / jaringan kerja (internet-based), evaluasi dan pemeliharaan 

sistem informasi, riset dan pengembangan sistem (misal : sistem belajar 

berbasis jaringan, otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, sistem 

informasi strategis dan sistem pakar bagi manajemen). 

5. Laboratorium Jaringan Komputer (JARKOM) :  

Fokus Kegiatan : Kegiatan penelitian yang berkenaan dengan konsep-konsep 

dan teknik-teknik untuk perancangan, pembangunan dan pemeliharaan Sistem 

Jaringan dan Arsitektur Komputer beserta lingkungannya, yaitu mengenai : 

Jaringan Komputer, Rekayasa Protokol, Komputasi Paralel dan Konkuren, 

Organisasi dan Arsitektur Komputer, Pemrograman Sistem, Sistem Keamanan, 

Manajemen Jaringan, Komunikasi Data, Intranet dan Internet, Teleinformatika 

dan Sistem perangkat lunak yang berupa sistem mikrokontroler, sistem 

manufaktur, sistem telekomunikasi maupun sistem terpasang pasti (embedded 

system). 

6. Laboratorium Roster  :  

Fokus Kegiatan: Mencakup 3 bidang garapan, yaitu Komputer Grafik, 

Kecerdasan Buatan dan Teknologi Multimedia. Ketiganya melakukan kegiatan 

dasar yang sama yakni penerapan dan pengkajian keilmuan. Bidang Komputer 

Grafik dan Multimedia mempunyai garapan kajian yang berkaitan dengan 

eksplorasi metoda-metoda pembangunan aplikasi komputer grafik untuk 

berbagai bidang pemanfaatan, baik bidang teknik maupun non teknik, antara 

lain perancangan model produk teknik, animasi 2 dan 3 dimensi benda 

bergerak, peta multi layer. Bidang Kecerdasan Buatan mempunyai garapan 

kajian yang berkaitan dengan eksplorasi metoda-metoda pembangunan sistem 

aplikasi dinamis yang menirukan pemahaman indrawi dan pembangkitan 

model motorik untuk berbagai bidang pemanfaatan. Secara lebih rinci bidang 

ini mengeksplorasi pemrograman otomatis, pemahaman ucapan, pembangkitan 

ucapan, mesin terjemah, sistem verifikasi disain, sistem penelurusan kerusakan 
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sistem, sistem dialog pengetahuan, sistem pembelajaran sistem. Kajian utama 

yang mendasar dalam bidang ini adalah teknik representasi pengetahuan, 

teknik eksplorasi pengetahuan dan teknik akuisisi pengetahuan. 

7. Laboratorium Mekanika Tanah 

Fokus Kegiatan: Laboratorium terpadu ini dipergunakan untuk penyelidikan 

tanah sehingga dapat mengetahui dan mengenal sifat-sifat fisik dan jenis tanah, 

baik dalam keadaan asli (undisturbed) maupun keadaan terganggu (disturbed) 

serta melakukan pengujian dan pemeriksaan tanah dilapangan. laboratorium ini 

selain dipergunakan praktikum dalam mata kuliah juga dipergunakan untuk 

saran penelitian dosen serta pelayanan konsultasi teknik (jasa) bidang 

mekanika tanah dan geoteknikal 

8. Laboratorium Teknologi Bahan 

Fokus Kegiatan  : Laboratorium teknologi bahan adalah laboratorium untuk 

pengujian sifat dan perilaku bahan konstruksi yang terdiri atas material agregat, 

mortar, beton, kayu, bambu, baja dan material lainnya. Laboratorium teknologi 

bahan beton ini dipergunakan diantaranya untuk perkerasan dan mengenal 

sifat-sifat bahan penyusun beton, perencanaan campuran beton segar di 

lapangan serta melaksanakan pengujian beton di laboratorium. Selain itu, juga 

melakukan pengujian matrial : tarik baja, desak beton tarik, Desak, geser dan 

lentur kayu. Laboratorium ini selain dipergunakan praktikum mahasiswa/i 

dalam mata kuliah juga dipergunakan untuk sarana penelitian mahasiswa, 

dosen serta pelayanan konsultasi teknik (jasa) bidang teknologi bahan 

penyusun beton. 

 

 

 

 

9. Laboratorium Ilmu Ukur Tanah 

Fokus Kegiatan: Pembuatan peta kontur tanah, Pengukuran luas dan batas 

tanah, Pembuatan peta situasi dengan existing bangunan. Laboratorium Ukur 

Tanah memiliki sejumlah fasilitas penunjang bagi proses kegiatan belajar 

mengajar maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fasilitas 
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yang ada di Laboratorium Ukur Tanah : waterpas, Theodolit Digital , Theodolit 

Manual, Mirror Stereoscope, Total Station, Planimeter (alat ukur luas), Piranti 

keras/lunak utk pengenalan GIS dan perlengkapan lainnya seperti GPS, 

Pengukuran uitzet bangunan. 

10. Laboratorium Jalan dan Transportasi. 

Fokus Kegiatan: Laboratorium terpadu ini dipergunakan untuk pengujian 

bahan penyusun yang digunakan untuk perkerasan jalan baik plastis (aspal) 

maupun non plastis. laboratorium ini selain dipergunakan praktikum dalam 

mata kuliah juga dipergunakan untuk saran penelitian dosen serta pelayanan 

konsultasi teknik (jasa) bidang konstruksi jalan raya. 

11. Laboratorium Komputer Teknik Sipil 

Fokus Kegiatan: Laboratorium Komputer Teknik Sipil memberikan pelatihan 

penggunaan software bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Laboratorium 

juga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk 

mencari data melalui fasilitas internet gratis. Untuk menunjang penelitian, 

Laboratorium menyediakan software-software yang bisa dipergunakan oleh 

mahasiswa tugas akhir maupun oleh para dosen baik di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi  maupun instansi-instansi lain. 

12. Laboratorium Hidraulika 

Fokus Kegiatan: Laboratorium Hidrolika tidak hanya melayani kegiatan di 

tingkat sarjana, tetapi juga melayani hidrolika uji model untuk berbagai proyek 

pengembangan sumber daya air, seperti pembangunan waduk, saluran irigasi, 

dll. Laboratorium Hidraulik memiliki kemitraan dengan Pemerintah. Dan juga 

dengan sektor swasta.  Dalam kegiatnnya, laboratorium hidrolika menerapkan 

dan mendukung ilmu hidrolika dasar dan lanjutan,  Memfasilitasi penelitian 

hidrolika ilmiah dan terapan dan melayani pembelajaran masyarakat. 

C. Kelompok Keahlian Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

Kelompok dosen merupakan unsur pelaksana kegiatan tridarma pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas 

teknik yang tediri dari bidang keahlian atau keilmuannya. Fokus kegiatannya 

berdasarkan ketertarikan pendalaman keilmuan masing-masing dosen yang ada di 
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lingkungan fakultas teknik, sehingga proses dan hasilnya berhubungan dengan 

pencapaian visi misi Fakultas Teknik. 

Kelompok dosen di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dikelompokan 

berdasarkan kelompok keahlian yang dibentuk, terdiri dari : 

1. Kelompok Keahlian Sistem Tenaga 

Bidang Keilmuan : Merupakan kajian yang meliputi ilmu dasar teknik elektro 

pada sistem tenaga secara luas. Bidang pengetahuan pada kelompok keahlian 

sistem tenaga adalah Pembangkit listrik, Mesin-mesin elektrik, Teknik Proteksi 

sistem tenaga, Sistem distribusi dan transmisi daya listrik, Kualitas energi pada 

sistem tenaga. 

2. Kelompok Keahlian Sistem Kendali 

Bidang Keilmuan : Kelompom Keahlian sistem kendali merupakan kajian yang 

meliputi ilmu dasar kendali dan komputasi melibatkan hardware dan software 

yang diimplementasikan secara luas untuk energi baru terbarukan, baik pada 

sisi pembangkitan, sisi transmisi dan distribusi atau pada sisi beban listrik. 

Kajian sistem kendali juga mencakup pada teknik otomatisasi untuk kebutuhan 

industri secara umum dan kebutuhan rumah tangga rumah tangga, oleh data 

digital, komunikasi antara mesin. Bidang pengetahuan: Dasar sistem kendali, 

Kendali mesin-mesin listrik, PLC, Microprosessor atau Sistem Embended, 

Komputasi Numerik, Pemprograman komputer. 

3. Kelompok Keahlian Manajemen Energi 

Bidang Keilmuan : Kelompok keahlian Manajemen Energi merupakan kajian 

yang meliputi manajemen energi pada diversifikasi energi elektrik dan 

manajemen energi pada konservasi energi elektrik. Pada sub bidang 

diversifikasi energi, pembahasan manajemen energi adalah fokus pada 

manajemen sumber energi baru terbarukan mulai dari aspek kebijakan dan juga 

aspek ekonominya. Bidang pengetahuan : Manajemen Energi, Ekonomi 

Energi, Probabilitas dan Statistika, Dasar Konversi Energi Elektrik, 

Pengukuran Besaran Listik. 

4. Kelompok Keahlian Material Energi 
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Bidang Keilmuan : Kelompok keahlian Material Elektrik merupakan kajian 

yang meliputi material yang dimanfaatkan pada bidang elektro untuk 

memproduksi, menyimpan, mengubah dan mentransmisikan atau 

mendistribusikan besaran listrik. Ilmu dasar Material Elektrik meliputi energi 

meliputi super kapasitor, power container / power storage, resistance material, 

conductor material, semi conduktor, medan magnet. Bidang pengetahuan : 

Bahan-bahan Elektrik, Elektro Kimia, Pengukuran Besaran Listrik Medan 

Elektromagnetik. 
 

5. Kelompok Keahlian Informatika Dan Sistem Inteligen (KK-ISI) 

Bidang Keilmuan : Informatika/ Sains Komputer : Logika Informatika, 

Matematika Diskrit, Algoritma dan Struktur Data, Teori Bahasa dan Otomata, 

Pemodelan dan Simulasi, Pemrosesan Bahasa Alami, Sistem Temu Balik 

Informasi, Pembelajaran Mesin, Mesin Pencari Informasi, Interaksi Manusia 

dan Komputer, Manajemen Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem 

Operasi, Jaringan dan Komunikasi, Komputer Grafik, Pengolahan Citra 

Digital, Teknik Pengenalan Pola, Visi Komputer. 

Komputasi dan Sistem Inteligen : Kecerdasan Buatan, Sistem Pakar, Logika 

Fuzzy, Algoritma Genetika, Jaringan Syaraf Tiruan, Agen Inteligen, Sistem 

Multi Agen, Sistem Rekomendasi, Sistem Berbasis Pengetahuan, Rekayasa 

Pengetahuan, Data Mining dan Pembelajaran Mesin, Rekayasa dan Komputasi 

Layanan, Pemodelan dan Bahasa Ontologi, Inteligen Web, Sistem Visi 

Komputer Inteligen, Game Komputer Cerdas. 

 

 
 

6. Kelompok Keahlian Sistem Dan Teknologi Informasi (KK-STI) 

Bidang Keilmuan : Arsitektur Komputer, Algoritma dan Struktur Data, Bahasa 

Pemrograman, Sistem Operasi, Telekomunikasi dan Jaringan Komputer, 

Manajemen Data dan Informasi, Kecerdasan Buatan, Keamanan Informasi, 

Interaksi Manusia dan Komputer, Sistem dan Teknologi Web, Infrastruktur TI. 

Analisis Bisnis, Disain Sistem Informasi, Rekayasa Sistem Informasi, 

Arsitektur Enterprise, Perencanaan Aplikasi, Manajemen Resiko, Manajemen 
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Proyek, Perawatan dan Operasi Sistem, Strategi Uji dan Implementasi Sistem 

Informasi, Teori Umum Organisasi, Manajemen Sistem Informasi, Teori 

Keputusan, Perilaku Organisasi, Manajemen Perubahan, Etika dan Legalitas 

Sistem Informasi, Profesionalisme, Kemampuan Antar Personal. 
 

7. Kelompok Keahlian Jaringan Komputer, Keamanan Dan Forensik Digital 

(KK-JKF) 

Bidang Keilmuan : Algoritma, Matematika Diskrit, Teori Bahasa dan Otomata, 

Sistem Operasi, Bahasa Pemrograman, Organisasi dan Arsitektur Komputer, 

Rekayasa Sistem Komputer, Sinyal dan Sirkuit, Sistem Basis Data, Logika 

Digital, Mikroelektronik, Pemrosesan Sinyal Digital, Komputasi Pervasive, 

Sistem Embedded, Interaksi Manusia dan Komputer, Virtual/Augmented 

Reality, Pabrikasi dan Disain VLSI, Pemodelan Performasi, Komputasi 

Dependable, Komputasi Performasi Tinggi, Instrumentasi Robotika, Komputer 

Paralel dan Terdistribusi, Jaringan Komputer, Teknologi Jaringan, Teknologi 

Komunikasi Optik, Sistem Komputasi Terdistribusi, Pemrosesan Mobile, 

Komunikasi Wireless dan Mobile, Generasi Jaringan Masa Depan, Keamanan 

Jaringan Komputer, Disain VLSI – Pemodelan Traffic Jaringan, Keamanan 

Komputer, Forensika Digital, Komputasi Grid. 
 

8. Kelompok Keahlian Teknologi Multimedia Dan Game (KK-TMG) 

Bidang Keilmuan : Sistem Multimedia, Rekayasa Multimedia, Database 

Multimedia, Aplikasi Multimedia, Keamanan Multimedia, Kriptographi, 

Steganographi, Watermarking, Digital Signature, Rekayasa Perangkat Lunak, 

Database, Algoritma dan Pemrograman, Interaksi Manusia dan Komputer, 

Pemodelan 3D dan 2D, Animasi, Augmented Reality, Virtual Reality, Design 

Game, Rekayasa Game, Teknologi Game, Intelligent System, Interaksi 

Manusia dan Komputer, Algoritma dan Pemrograman, Rekayasa Perangkat 

Lunak, Sistem Multimedia, Aplikasi Multimedia, Pengelolaan Citra, 

Pengenalan Pola, Komputer Grafik, Sistem Cerdas, Rekayasa Perangkat 

Lunak, Algoritma dan Pemrograman. 
 

9. Kelompok Keahlian Rekayasa Struktur  
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Bidang Keilmuan : Kelompok keahlian/keilmuan Rekayasa Struktur 

merupakan salah satu kelompok yang penelitian di kelompok ini meliputi 

topik-topik dengan cakupan yang luas, termasuk pengembangan perangkat 

lunak penelitian, material konstruksi, dan perilaku struktur.  Kelompok 

keahlian Rekayasa Struktur merupakan kelompok keahlian yang mengkaji  

topik-topik penelitian sebagi berikut:  

a. Pengembangan konsep analisis sistem pembebanan statik dan dinamik 

pada struktur sesuai SNI yang berlaku.  

b. Pengembangan konsep analisis struktur statik dan dinamik berbasis 

perangkat lunak (software). 

c. Pengembangan konsep analisis dan sistem perancangan struktur beton 

bertulang, struktur baja, struktur kayu dan material konstruksi lainnya.  

d. Pengembangan konsep analisis perilaku struktur berbasis kinerja 

Kelompok keahlian/keilmuan Rekayasa Struktur telah memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap pengembangan peraturan pembebanan dan 

perencanaan untuk bangunan gedung Indonesia, yaitu: 

• Peraturan Perencanaan Gempa untuk Gedung (SNI-03-1726-02) 

• Peraturan Perencanaan Beton Struktur untuk Gedung (SNI-03-2847-03) 

• Peraturan Perencanaan Baja Struktur untuk Gedung (SNI-03-1729-02) 

• Peraturan Perencanaan Kayu Struktur untuk Gedung (SNI T-02-2003) 
 

10. Kelompok Keahlian Teknik Keairan 

Bidang Keilmuan : Teknik Keairan, adalah bidang teknik sipil yang 

mempelajari air, meliputi keberadaannya, pemanfaatannya, perilakunya, 

permasalahan dan pengendaliannya serta mempelajari bangunan-bangunan 

yang berkaitan dengan air, diantaranya adalah waduk, bendung, saluran air dan 

pintu air. Beberapa penerapan ilmu teknik keairan adalah dalam perencanaan 

sistem irigasi, pengendalian banjir, bendungan, bendung, pelabuhan,  

pembangkit listrik tenaga air, saluran drainasi, bangunan pelindung pantai, 

groin, jetty dan sebagainya. 
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11. Kelompok Keahlian Transportasi dan Jalan  

Bidang Keilmuan : Teknik Transportasi dan Jalan, adalah bidang teknik sipil 

yang mempelajari mengenai sistem dan sarana prasarana transportasi dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya. Cakupan bidang ini antara lain struktur jalan 

raya, pengaturan jalan raya,  struktur jalan rel, struktur bandar udara, terminal, 

stasiun dan manajemennya. 
 

12. Kelompok Keahlian Manajemen Kontruksi 

Bidang Keilmuan : Manajemen kontruksi merupakan disiplin keilmuan dalam 

hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan (menjalankan serta 

pengendalian), untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Manajemen 

Konstruksi pada umumnya akan meliputi mutu fisik konstruksi, biaya dan 

waktu. manajemen material serta manjemen tenaga kerja. Pada prinsipnya, 

dalam manajemen konstruksi, manajemen tenaga kerja merupakan salah satu 

hal yang akan lebih ditekankan. Hal ini disebabkan manajemen perencanaan 

hanya berperan sekitar 20% dari rencana kerja proyek. Sisanya manajemen 

pelaksanaan termasuk didalamnya pengendalian biaya dan waktu proyek. 
 

13. Kelompok Keahlian Geoteknik 

Bidang Keilmuan : Geoteknik adalah salah satu cabang dari ilmu Teknik Sipil. 

Di dalamnya diperdalam pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah 

dan batuan serta hubungannya dengan kemampuan menahan beban bangunan 

yang berdiri di atasnya. Secara keilmuan, cabang teknik sipil yang satu ini 

mempelajari lebih mendalam ilmu ilmu: 

• Mekanika Tanah 

• Mekanika batuan 

• Teknik Fondasi 

• Stuktur bawah tanah dan batuan (bendungan, terowongan, dan 

underground space). 
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3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Fakultas Teknik 

A. Tujuan Fakultas Teknik 

(1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang kreatif, berjiwa wirausaha dan kompeten 

dalam bidang kerekayasaan.  

(2) Meningkatkan kualitas penelitian yang inovatif berbasis kearifan lokal 

untuk kepentingan nasional. 

(3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kemandirian dan daya saing masyarakat. 

(4) Menghasilkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. 

(5) Menerapkan prinsip good governance untuk tata kelola fakultas. 

 

B. Sasaran Strategis Fakultas Teknik 

Dalam mencapai sasaran stategis Fakultas Teknik Unsil, ditetapkan faktor-

faktor yang harus berjalan berdasarkan  pada tujuan Fakultas Teknik serta 

indikator yang menunjukan kinerja prosesnya yang dirumuskan dalam critical 

success factor (CSF) dan key performance indicator (KPI). CSF dan KPI yang 

telah dipetakan berasarkan tujuan Fakultas Teknik terdapat pada tabel 3.2. 

 

 Tabel 3.2 Tabel Sasaran Strategis Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 

Sasaran Strategis CSF  KPI  
Lulusan yang kompeten 
bidang kerekayasaan dan 
berjiwa wirausaha  

Lama studi mahasiswa  Rata-rata lama studi 
mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa  Jumlah mahasiswa yang 
sesuai standar rasio dosen 

Lulusan yang memiliki 
keahlian sesuai bidang dan 
kemampuan berwirausaha 

Jumlah lulusan yang 
memiliki usaha mandiri 

Tersedianya kurikulum 
yang berorientasi  pada 
kebutuhan industri/pasar 
 

Evaluasi kurikulum yang 
disusun berdasarkan 
standar dan beorientasi 
kebutuhan industri/pasar 
 

Kurikulum yang sesuai 
SN-Dikti, KKNI, dan 
kebutuhan industri/pasar  
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Tersedianya kualitas dosen 
yang mempunyai tingkat 
kompetensi sesuai 
bidangnya. 

Pengembangan keilmuan 
dosen dengan studi lanjut 
program doktor dan  
pelatihan yang sesuai 
bidang ilmu masing-
masing. 
 

Jumlah dosen yang memiliki 
jenjang akademik doktor, 
memiliki sertifikat keahlian 
bidang. 

Peningkatan akreditasi 
program studi di 
lingkungan fakultas teknik  

Program Studi terakreditasi 
minimal B. 
 

Peningkatan jumlah 
akreditasi program studi 
minimal B. 

Tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai. 

Tersedianya ruang 
pembelajaran, laboratorium, 
studio, dan bengkel dengan 
fasilitas yang memadai. 

Ruang pembelajaran dengan 
dilengkapi fasilitas 
multimedia 

Laboratorium yang memiliki 
terakreditasi. 

Layanan internet yang baik 

Perpustakaan fakultas yang 
memiliki sumber referensi 
yang terbaru. 

Peningkatan hasil 
penelitian yang 
inovatif dengan orientasi 
kearifan lokal   

Terciptanya hasil 
penelitian bernilai mutu dan 
dapat diaplikasikan untuk 
kepentingan masyarakat 
 

Jumlah penelitian dosen yang 
menyesuaikan roadmap 
penelitian fakultas dan 
program studi. 

Peningkatan jumlah 
publikasi baik nasional, 
nasional terakreditasi 
maupun internasional 

Jumlah publikasi penelitian 
nasional dan internasional 
yang bereputasi. 
Jumlah Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Peningkatan program 
pengabdian kepada 
masyarakat sebagai upaya 
peningkatan peran peran 
serta dalam pembangunan 
masyarakat yang mandiri. 

Peningkatan kerja sama 
dengan masyarakat/instansi 
dalam program pengabdian 
kepada masyarakat. 

Jumlah pengabdian dosen 
yang menyesuaikan roadmap 
pengabdian kepada 
masyarakat fakultas dan 
program studi. 

Terbentuknya jaringan 
kerjasama yang saling 
menguntungkan dengan 
berbagai pihak, sehingga 
mendukung pengembangan 
keilmuan fakultas 
teknik yang 

Kerja sama dengan 
masyarakat/instansi dalam 
penerapan hasil penelitian. 

Terjalinnya kerjasama 
dengan masyarakat, instansi 
pemerintah dan swasta dalam 
penerapan hasil penelitian 
dosen dan mahasiswa 
fakultas teknik. 
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diwujudkan dalam bentuk 
terealisasinya kemitraan 
yang berkesinambungan. 
 

Kerja sama dengan instansi 
masyarakat/instansi yang 
memfasilitasi program 
pengabdian kepada 
masyarakat. 
 

Terjalinnya kerjasama 
dengan masyarakat, instansi 
pemerintah dan swasta dalam 
dalam program pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dilakukan dosen dan 
mahasiswa fakultas teknik. 

Penguatan dan 
pengembangan lembaga 
melalui implementasi 
prinsip-prinsip good 
governance. 
 

Perencanaan pendirian 
program studi baru 

Adanya program studi baru 

Terciptanya standar 
pelayanan berdasarkan 
standar manajemen ISO 
 

Adanya SOP pelayanan 
akademik. 

Penilaian kinerja layanan 
akademik. 

 Tatakelola anggaran 
keuangan yang baik. 

Penggunaan dan penyerapan 
anggaran yang sesuai 
perencanaan. 
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3.4 Program dan Capaian Kinerja Fakultas Teknik 2016-2020 

Sasaran Program Indikator Kinerja 
Capaian Target 

Pengukuran 
2016  2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lulusan yang kompeten 

dalam bidang kerekayasaan 

dan berjiwa wirausaha  

Rata-rata lama studi mahasiswa 5 Tahun 1 

Bulan 

5 Tahun 

1 Bulan 

5 Tahun 

0 Bulan   
4 Tahun 

11 Bulan 

4 Tahun 

10 Bulan 

Jumlah rata-rata lama 

studi mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa 
1:47 1:42 1:38 1:35 1:30 

Jumlah rasio dosen dan 

mahasiswa. 

Lulusan yang memiliki 

keahlian sesuai bidang dan 

kemampuan berwirausaha 
12 13 27 40 60 

Persentase jumlah 

lulusan memiliki 

sertifikasi keahlian dan 

usaha mandiri 

Tersedianya kurikulum yang 

berorientasi  pada kebutuhan 

industri/pasar 

 

Kurikulum yang sesuai 

SN-DIKTI, KKNI, dan 

berkebutuhan industri/pasar 90 90 90 95 95 

Persentase kurikulum 

yang sesuai standar SN-

DIKTI, KKNI, dan 

kebutuhan industri dan 

berjiwa entrepreneur 

Tersedianya kualitas dosen 

yang mempunyai tingkat 

kompetensi sesuai bidangnya. 

Jumlah Dosen yang memiliki 

jenjang akademik doktor 
2 2 2 3 14 

Jumlah dosen yang 

bergelar doktor  

Jumlah Dosen yang telah 

memiliki sertifikasi dosen 
27 33 39 45 48 

Jumlah dosen yang 

tersertifikasi  
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Jumlah Dosen yang memiliki 

sertifikat profesional keahlian 

bidang keilmuan. 

9 20 22 30 35 

Jumlah sertifikasi 

profesional dosen yang 

sesuai bidang keilmuan 

Peningkatan akreditasi 

program studi di lingkungan 

fakultas teknik 

Jumlah Program studi di 

lingkungan fakultas teknik  

memiliki akreditasi minimal B. 

1 1 3 3 3 

Jumlah program studi 

yang terakreditasi 

minimal B. 

Tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai. 

Jumlah Ruang pembelajaran 

dengan dilengkapi fasilitas 

multimedia. 

12 12 17 17 17 

Ruang pembelajaran 

yang telah dilengkapi 

fasilitas multimedia. 

Banyaknya Laboratorium yang 

terakreditasi. 
- - - 1 3 

Laboratorium yang telah 

terakreditasi. 

Layanan internet di lingkungan 

fakultas teknik 5 7 10 12 12 

Jumlah titik hotspot di 

lingkungan fakultas 

teknik. 

Banyaknya Sumber referensi 

yang terdapat di perpustakaan. 
2.186 2.375 2.492 2.590 2.720 

Jumlah buku, jurnal, dan 

Tugas Akhir mahasiswa. 

Peningkatan hasil penelitian 

yang inovatif dengan 

orientasi kearifan lokal   

Jumlah Penelitian dosen yang 

menyesuaikan roadmap 

penelitian fakultas dan program 

studi. 

21 26 27 30 32 

Jumlah penelitian dosen 

yang menyesuaikan 

roadmap penelitian 

fakultas dan program 

studi. 

Jumlah Penelitian yang 

dipublikasikan pada jurnal 

nasional dan nasional 

terakreditasi  

17 20 22 25 30 

Jumlah publikasi dosen 

dan mahasiswa pada 

jurnal nasional dan 

nasional terakreditasi 
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Jumlah Penelitian yang 

dipublikasikan pada jurnal 

internasional. 

7 5 8 12 16 

Jumlah publikasi dosen 

dan mahasiswa pada 

jurnal internasional 

Jumlah Penelitian yang 

dipublikasikan pada seminar 

nasional dan internasional 
12 15 21 24 27 

Jumlah penelitian yang 

dipublikasikan pada 

seminar nasional dan 

internasional 

Banhaknya Dosen yang telah 

memiliki publikasi dalam 

bentuk buku ajar 

1 1 1 2 3 
Jumlah dosen yang telah 

memiliki publikasi dalam 

bentuk buku ajar 

Banyaknya Dosen yang telah 

memiliki Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

0 0 4 5 7 

Jumlah dosen yang telah 

memiliki Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Peningkatan program 

pengabdian kepada 

masyarakat sebagai upaya 

peningkatan peran serta 

dalam pembangunan 

masyarakat yang mandiri. 

Jumlah Pengabdian dosen yang 

menyesuaikan roadmap 

pengabdian kepada masyarakat 

fakultas dan program studi. 
10 10 12 14 15 

Jumlah pengabdian 

dosen yang 

menyesuaikan roadmap 

pengabdian kepada 

masyarakat fakultas dan 

program studi 

Terbentuknya jaringan 

kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan 

berbagai pihak, sehingga 

mendukung pengembangan 

keilmuan fakultas teknik yang 

diwujudkan dalam bentuk 

Terjalinnya kerjasama 

dengan masyarakat, instansi 

pemerintah dan swasta di 

tingkat nasional dan 

internasional dalam penerapan 

hasil penelitian dosen dan 

mahasiswa fakultas teknik baik 

tingkat nasional dan 

15 18 20 22 24 

Jumlah kerjasama yang 

telah terjalin dengan 

masyarakat, instansi 

pemerintah dan swasta di 

tingkat nasional dan 

internasional dalam 

penerapan hasil 

penelitian dosen dan 
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terealisasinya kemitraan yang 

berkesinambungan. 

 

internasional. mahasiswa fakultas 

teknik. 

Terjalinnya kerjasama 

dengan masyarakat, instansi 

pemerintah dan swasta di 

tingkat nasional dan 

internasional dalam dalam 

program pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan 

dosen dan mahasiswa fakultas 

teknik.  

10 10 12 14 15 

Jumlah kerjasama yang 

telah terjalin dengan 

masyarakat, instansi 

pemerintah dan swasta di 

tingkat nasional dan 

internasional dalam 

program pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dilakukan dosen dan 

mahasiswa fakultas 

teknik. 

Terselenggaranya sistem 

tatakelola yang baik, 

transparan dan akuntabel 

 

Adanya Perencanaan pendirian 

program studi baru 
1 1 1 1 1 

Jumlah program studi 

baru di fakultas teknik 

Adanya SOP pelayanan 

akademik. 
23 23 23 25 25 

Jumlah SOP pelayanan 

akademik. 

Penilaian kinerja layanan 

akademik 63 73 78 85 90 

Persentase hasil penilaian 

kinerja layanan akademik 

Penggunaan dan penyerapan 

anggaran keuangan. 100 100 98 100 100 

Persentase penggunaan 

dan penyerapan anggaran 

sesuai rencana. 
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BAB IV  
PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan Rencana berjenjang yang 

bertitik tolak dari pertumbuhan dan perkembangan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi, visi, misi, tujuan, sasaran dan prinsip dasar Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi. Aspek-aspek kondisi aktual, dan apresiasi pengembangan Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi dalam berbagai hal sesuai dengan perkembangan 

zaman tetap menjadi komitmen bersama agar Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi tetap eksis dan terpandang sebagai lembaga penyelenggara pendidikan 

tinggi. 

 

Deskripsi aktual Fakultas Teknik Universitas Siliwangi menjadi bahan 

apresiasi pengambil kebijakan dalam mengembangkan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi ke depan. Strategi dan rencana pengembangan pada RENSTRA ini 

dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi diri dan tuntutan aktual kelembagaan sesuai 

dengan perkembangan pendidikan dewasa ini, yaitu rencana 1) Pengembangan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya, 2)Tata Pamong, 

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, 3) Mahasiswa dan 

Lulusan, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana 

Akademik, 6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi dan 

7)Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 

 

RENSTRA ini memuat program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sedangkan 

aspek budgeting belum dideskripsikan. Khusus aspek budget akan dikaji secara 

komprehensif oleh bidang-bidang terkait melalui kajian lintas sektor kelembagaan. 

Konsep ini memungkinkan adanya pengurangan dan penambahan program sesuai 

dengan urgensinya. 

 

RENSTRA ini sebagai sebuah dokumen perencanaan yang disusun dalam 

rangka perencanaan arah pengembangan pembangunan kelembagaan yang 

ditetapkan melalui perumusan dan pembahasan secara objektif. RENSTRA ini agar 
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bisa diaplikasikan akan dituangkan lebih lanjut ke dalam Rencana Operasional 

(Renop). 


	RENSTRA FT-UNSIL SUSUN Terbaru.pdf (p.27-67)

