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Dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan gambaran informatif dan 

rencana pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT-UH) pada periode 

kerja 2011-2020. Dokumen ini menguraikan lima hal utama, yaitu ;  

1. Visi, misi, dan sasaran pendidikan 

2. Formulasi tujuan dan sasaran penyusunan renstra. 

3. Isu pengembangan Fakultas Teknik 

4. Rencana strategi pencapaian sasaran 

5. Kuantifikasi target capaian isu pengembangan 

Dengan selesainya dokumen ini, kami menghaturkan banyak terima kasih atas kerja keras 

dari Tim Penyusun Renstra, Pimpinan Jurusan, dan Anggota Senat FT-UH. Selanjutnya, 

dokumen ini ini dapat menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja para civitas 

akademika FT-UH dalam pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi. 

Akhir kata, mengingat bahwa Fakultas Teknik merupakan fakultas besar dan sangat 

dinamis, maka dukungan segenap civitas akademik sangat diharapkan dalam 

mewujudkan sasaran pengembangan dan pengelolaan FT-UH. Besar harapan kita upaya 

ini diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat mewujudkan cita-cita  menjadi 

Center of Excellent pada bidang rekayasa untuk keberlajutan global. 
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VISI, MISI, DAN SASARAN PENDIDIKAN 
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Visi  

 

Menjadi institusi unggulan dalam bidang rekayasa untuk keberlanjutan global 

dengan semangat budaya maritim 

 

 

Misi 

 

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada 

bidang rekayasa dengan semangat budaya maritim. 

2. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan luas, menguasai teknologi 

maju dan berkemampuan inovasi. 

3. Membangun pusat unggulan bidang rekayasa untuk pembangunan 

berkelanjutan 

4. Menyebarluaskan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas hidup, dan 

mempertahankan kelestarian sumber daya alam 

 

 

Sasaran Pendidikan 

 

 Membentuk keseimbangan penelitian – pendidikan; melalui keterpaduan 

sistem pendidikan yang komprehensif dan kreatif pada strata sarjana, dan 

percepatan penelitian pada strata pascasarjana melalui pendidikan berbasis 

laboratorium (Labo-Based Education / LBE) 

 Mengimplementasikan model pembelajaran LBE untuk pendidikan 

berorientasi penelitian. 
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 Mewujudkan  jaringan kemitraan internasional untuk pendidikan dan 

penelitian. 

 Mengelola kegiatan pendidikan dan penelitian lintas disiplin ilmu. 

 Menghasilkan lulusan yang memenuhi kriteria lulusan pendidikan 

keteknikan internasional 

 Menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja. 

 Menekankan pendidikan/penelitian untuk pembangunan berkelanjutan 

masyarakat dunia. 

 Mengintensifkan penelitian untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan 

Indonesia Timur. 
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PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 
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Tujuan Renstra 

1. Menjadi Fakultas penyelenggara pembelajaran dengan metode Student 

Centered Learning (SCL) yang bercirikan model Labo-Based Education 

(LBE). 

2. Menjadi Fakultas penyelenggara riset berkualitas internasional.  

3. Menjadi Fakultas yang memiliki wujud tanggung jawab sosial yang nyata.  

4. Menjadi Fakultas dengan manajemen organisasi yang efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan tridharma PT. 

 

Sasaran Renstra 

Penyelenggara pembelajaran dengan metode Student Centered Learning (SCL) 

yang bercirikan model pendidikan berbasis laboratorium (Labo-Based 

Education / LBE);  

1. Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis SCL dan implementasi LBE 

2. Berkembangnya kelas/program internasional 

3. Meningkatnya aktivitas dosen dan mahasiswa dalam forum  Akademik 

internasional 

4. Meningkatnya daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional 

5. Terwujudnya Kehidupan kampus yang kondusif guna mendukung 

pengembangan potensi dan Kreativitas mahasiswa 

Penyelenggara riset berkualitas internasional.  

6. Terciptanya budaya meneliti yang berkualitas dan berkesinambungan  

7. Menghasilkan penelitian bertaraf internasional yang memberikan 

kontribusi  terhadap pengembangan ipteksbud Benua Maritim Indonesia 
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guna meningkatkan daya saing bangsa 

8. Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian 

pada masyarakat (USR) 

Wujud tanggung jawab sosial yang nyata  

9. Meningkatnya peran FT-UNHAS dalam USR pada tingkat lokal, nasional 

dan internasional 

10. Meluasnya akses masyarakat terhadap FT-UNHAS secara adil 

11. Meningkatnya peran dan Kontribusi FT-UNHAS dalam Pengembangan 

unggulan/keunikan lokal ke tingkat nasional dan internasional 

Manajemen organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tridharma 

Perguruan Tinggi  

12. Terciptanya organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan tridharma 

(Visi-Misi)  

13. Meningkatnya efektifitas Manajemen dan layanan Dalam mendukung 

Kegiatan tridharma, melalui GUG 

14. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi system penjaminan mutu dan 

system pengawasan internal  

15. Meningkatnya akuntabilitas dan pencitraan publik baik pada tingkat lokal, 

nasional maupun internasional 
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ISU PENGEMBANGAN  
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Bidang Akademik: Pendidikan dan Penelitian 

A1.  Peningkatan Indeks Prestasi Akademik Kumulatif (Pendidikan) 

A2.  Memperpendek masa tunggu mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan 

pekerjaan pertamanya (Pendidikan) 

A3.  Penyelenggaraan kuliah kerja nyata (Pendidikan) 

A4.  Peningkatan rasio input-output mahasiswa (Pendidikan) 

A5.  Peningkatan kualitas tugas akhir mahasiswa (Pendidikan) 

A6.  Memperkuat pembimbingan tugas akhir mahasiswa (Pendidikan) 

A7.  Pengkondisian system pembelajaran dimana mahasiswa masuk 

laboratorium pada awal semester 7 untuk mengawali tugas akhir 

(Pendidikan) 

A8.  Peningkatan koordinasi antara Dekan, Wakil Dekan, Pimpinan Jurusan da 

Pimpinan Program Studi (Pendidikan) 

A9.   Penjadwalan kegiatan perkuliahan lebih baik (Pendidikan) 

A10. Transformasi system pembelajaran ke metode Student Centered Learning 

(SCL) (Pendidikan) 

A11. Peningkatan kesempatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

(Penelitian & pengabdian masyarakat) 

A12. Peningkatan kontribusi dosen terhadap kemajuan program studi 

(Pendidikan) 

A13. Evaluasi kinerja dan performa dosen (Pendidikan) 

A14. Percepatan masa penyelesaian studi (Pendidikan) 

A15. Perbaikan kurikulum (Pendidikan) 

A16. Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa (Pendidikan) 

A17. Peningkatan status akreditasi program studi 

A18. Pencapaian akreditasi internasional 
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Bidang Perencanaan dan Administrasi 

B1.  Mempertahankan kualitas mahasiswa JNS (Jalur non-subsidi)(Pendidikan) 

B2.  Promosi tentang Fakultas Teknik UNHAS (Pendidikan dan penelitia) 

B3.  Peningkatan jumlah mahasiswa regular yang studi lanjut ke Program 

Magister dan Doktor (Keuangan) 

B4.  Peningkatan jumlah mahasiswa non-reguler yang masuk ke Program 

Magister dan Doktor (Keuangan) 

B5.  Peningkatan jumlah staf pengajar yang terlibat pada jasa konsultan 

(Keuangan) 

B6.  Peningkatan jumlah laboratorium yang berkolaborasi dengan pemerintah, 

industry, dan organisasi internasional (Penelitian) 

B7.  Peningkatan jumlah laboratorium yang berkolaborasi dengan perguruan 

tinggi swasta (Penelitian dan keuangan) 

B8.  Mendirikan pusat pelatihan sertifikasi professionalime oleh laboratorium 

bersertifikat (Pengabdian masyarakat dan keuangan) 

B9.  Menyediakan layanan jasa inspeksi dan pelatihan untuk industry oleh 

laboratorium bersertifikat (Pengabdian masyarakat dan keuangan) 

B10. Menyediakan fasilitas penelitian dan pengembangan untuk industri oleh 

Center of Technology (Penelitian dan keuangan) 

B11. Menyelenggarakan pelatihan dan seritifikasi untuk memenuhi regulasi 

pemerintah (Pengabdian masyarakat dan keuangan). 
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Bidang Kemahasiswaan 

C1.  Peningkatan nilai TOEFL mahasiswa 

C2.  Peningkatan jumlah kegiatan penelitian mahasiswa 

C3.  Pelibatan mahasiswa pada keamanan kampus 

C4.  Peningkatan jumlah beasiswa 

C5.  Pengembangan program kreatifitas mahasiswa (PKM) 

C6.  Pengembangan program inovasi unggulan pada setiap program studi 

C7.  Peningkatan aktifitas dan prestasi olahraga 

C8.  Peningkatan jumlah keterlibatan mahasiswa pada kompetisi / Contest 

C9.  Peningkatan keterlibatan mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler 

(sedikitnya 1.000 mahasiswa ) 

C10.  Penerbitan transkrip untuk aktifitas ekstra-kurikuler 

C11.  Biaya tahunan untuk aktifitas mahasiswa – Rp.40 milyar per tahun. 

C12. Peningkatan mutu Basic study skills 

C13. Peningkatan peran assosiasi alumni. 

C14. Pengembangan Job placement center 
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PERUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN 
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Penyelenggara pembelajaran dengan metode Student Centered 

Learning (SCL) yang bercirikan model model Labo-Based Education 

(LBE); 

 

1. Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis SCL dan implementasi LBE 

 Meningkatkan kapasitas sivitas akademika dalam pembelajaran 

berbasis SCL, dengan program kerja 

o Program peningkatan kapasitas belajar mahasiswa dalam 

pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

o Program peningkatan kapasitas dan ketrampilan dosen dalam 

metode dan asesmen/evaluasi pembelajaran berbasis SCLserta 

pemanfaatan ICT/TIK sebagai media pembelajaran berbasis SCL 

dan LBE 

o Transformasi penyelenggaraan tugas akhir mahasiswa ke model 

LBE  

o Program penguatan pemahaman, mindset, sikap dan perilaku 

sivitas akademika dalam pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

 Meningkatkan mutu fasilitas pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

o Program perluasan akses dan peningkatan mutu sumber-

sumber pembelajaran serta jumlah dan mutu modul/bahan ajar 

berbasis ICT/TIK 

o Program peningkatan mutu dan pemutakhiran GBRP dan SAP 

Mata Kuliah dengan penekanan pada implementasi model 

pembelajaran LBE. 

 Meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran 

berbasis SCL dan LBE  

o Program peningkatan kualitas dan kuantitas ragam metode 

pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

o Program pengembangan metode evaluasi (assessment) belajar 

mahasiswa berbasis SCL dan LBE 
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o Program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

o Program peningkatan mutu sistem dan organisasi 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

 

2. Meningkatnya jumlah kelas/program internasional 

 Pengembangan kelas/program internasional pada beberapa 

program studi 

o Program pengembangan kurikulum berstandar 

internasional 

o Pengembangan program internasional (dual degree, twin 

program, exchange program) 

o Program promosi kelas/program internasional. 

 

3. Meningkatnya aktivitas dosen dan mahasiswa dalam forum  akademik 

internasional 

 Memperluas jejaring kemitraan dengan PT dan Lembaga 

terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri 

o Program perluasan dan peningkatan jejaring kerjasama 

akademik  dengan PT /lembaga baik di dalam maupun luar 

negeri 

o Program perluasan dan peningkatan peran aktif dosen dan 

mahasiswa dalam ajang publikasi/konferensi/workshop 

bertaraf international 

o Program peningkatan efektivitas dan mutu pengelolaan 

kerjasama akademik 

 Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman akademik 

dosen & mahasiswa pada PT/lembaga baik dalam maupun luar 

negeri 

o Program perluasan dan peningkatan mutu program 
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postdoc, sandwich, recharging, magang, dan benchmarking 

pada PT luar negeri 

o Program perluasan dan peningkatan mutu program 

pertukaran dosen dan mahasiswa pada PT ternama baik di 

dalam maupun luar negeri 

o Program peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan 

dosen pembimbing/penguji eksternal dari PT dalam dan 

luar negeri 

o Program peningkatan ketrampilan bahasa Inggris/asing dan 

TIK bagi dosen dan mahasiswa 

o Program peningkatan dan perluasan penyelenggaraan 

konferensi/seminar/workshop/publikasi bertaraf nasional 

dan internasional 

 

4. Meningkatnya daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional 

 Meningkatkan jejaring dengan alumni dan pengguna lulusan 

o Program peningkatan intensitas dan mutu kerjasama 

dengan jejaring alumni 

o Program peningkatan mutu penyelenggaraan studium 

general yang melibatkan alumni dan pengguna alumni 

o Program pengembangan penyelenggaraan bursa kerja di 

Unhas 

o Program optimalisasi fungsi UPT Job Placement Center 

 Meningkatkan ketrampilan jiwa kewirausahaan mahasiswa 

o Program peningkatan jumlah dan mutu unit usaha 

kewirausahaan mahasiswa 

o Program peningkatan jumlah dan mutu kerjasama 

kewirausahaan mahasiswa 

o Program peningkatan kualitas dan kuantitas 

penyelenggaraan Mata Kuliah Kewirausahaan 
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 Mengembangkan soft skill yang relevan dibutuhkan mahasiswa 

dalam proyeksi sesuai kompetensi pada masa depan 

o Program Pelatihan kreativitas mahasiswa 

o Program Integrasi soft skill ke dalam kurikulum program 

studi 

o Meningkatkan kesiapan bekerja (job skills) mahasiswa; 

retooling dan pemagangan bagi  mahasiswa tingkat akhir. 

 

5. Terciptanya lingkungan pembelajaran berstandar Internasional 

 Meningkatkan mutu sistem layanan e-Library 

o Program peningkatan sistem layanan perpustakaan 

berbasis e-Library 

o Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana e-Library 

o Program peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka 

digital dan e-journal 

o Program peningkatan jumlah dan mutu kapasitas 

pustakawan 

o Program peningkatan efektivitas sistem, tatakelola dan 

organisasi perpustakaan 

 Mengembangkan Knowledge Management System (KMS) 

o Program pengembangan sistem, tatakelola, dan organisasi 

Knowledge Management System (KMS) 

o Program peningkatan kapasitas SDM pengelola KMS 

 Meningkatkan mutu dan tingkat kecukupan sarana dan prasarana 

pembelajaran 

o Program renovasi ruang kelas dan pembangunan gedung 

kuliah dan laboratorium 

o Program peningkatan kuantitas dan mutu fasilitas ruang 

perkuliahan dan praktikum 



Renstra FT-UH 2011-2020  16 

 

o Program peningkatan tingkat kenyamanan dan keamanan 

ruang kuliah dan laboratorium. 

o Program peningktan lingkungan kampus yang bersih, aman 

dan asri 

 

6. Terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif guna mendukung 

pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa 

 Meningkatkan mutu penyelenggaraan kapasitas belajar mahasiswa 

o Program penyempurnaan dan peningkatan mutu 

penyelenggaraan Basic Study Skills (BSS) 

o Program peningkatan ketrampilan bahasa Inggris/Asing 

serta ketrampilan komunikasi tulisan dan lisan mahasiswa 

 Mengembangkan budaya dan perilaku akademik, etika dan 

kecendekiawanan 

o Program penyempurnaan pedoman akademik dan kode etik 

kehidupan kampus yang mencakup peraturan 

mengemukakan pendapat, kebebasan mimbar akademik, 

dan perilaku kecendikiawanan 

o Program peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan 

keagamaan 

o Program penegakan disiplin kehidupan kampus baik 

kegiatan akademik maupun non akademik  

 Mendorong dan memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam 

berbagai event nasional dan internasional 

o Program peningkatan efektivitas bimbingan mahasiswa 

yang akan mengikuti lomba kemahasiswaan 

o Program penyediaan sarana, biaya dan insentif bagi 

mahasiswa yang akan mengikuti lomba-lomba 

kemahasiswaan baik di tingkat nasional maupun 

internasional 
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Penyelenggaraan riset berkualitas internasional 

 

1. Terciptanya budaya meneliti yang berkualitas dan berkesinambungan dan 

bermanfaat 

 Membentuk kelompok peneliti/minat yang melibatkan dosen senior dan 

yunior baik dalam satu disiplin keilmuan maupun lintas disiplin sesuai 

dengan roadmap penelitian 

o Program pemetaan kompetensi dosen dalam bidang penelitian 

o Program peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian 

berskala nasional dan internasional 

o Program penyempurnaan roadmap penelitian serumpun, antar, 

dan lintas displin 

o Program peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

dosen  

 

2. Menghasilkan publikasi hasil-hasil penelitian bertaraf internasional untuk 

pengembangan IPTEK benua maritim 

 Memperluas dan meningkatkan kerjasama penelitian dengan 

PT/Lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional 

o Program promosi hasil-hasil penelitian pada tingkat 

nasional dan internasional dalam rangka menjalin 

kerjasama penelitian 

o Program peningkatan publikasi internasional dan 

keterlibatan dosen dalam seminar/konferensi/workshop 

internasional 

o Program peningkatan jumlah dan mutu kolaborasi 

penelitian dengan mitra baik nasional maupun internasional 

 Mendorong dan memfasilitasi dosen dalam perolehan dan 

pelaksanaan kegiatan hibah penelitian kompetitif skala nasional 

dan internasional 
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o Program peningkatan akses dosen dan mahasiswa terhadap 

jumlah ilmiah internasional mutakhir 

o Program perluasan dan peningkatan akses dosen dan 

mahasiswa terhadap fasilitas penelitian baik ditingkat 

nasional maupun internasional 

o Program pemagangan penelitian dosen pada PT/Lembaga 

terkemuka baik pada tingkat nasiomal maupun 

internasional 

o Program peningkatan perolehan HaKI dan Paten 

o Program peningkatan jumlah dan mutu sarana, prasarana 

dan fasilitas laboratorium penelitian unggulan 

o Program pelatihan penyusunan proposal unggulan, 

penulisan publikasi internasional dan perolehan HaKI/Paten 

 Mengembangkan penelitian bidang benua maritim baik pada 

bidang ilmu serumpun PS, maupun antar dan lintas disiplin  

o Program pengembangan sarana dan prasarana penelitian 

untuk mengeksplorasi keunikan/keunggulan benua martim 

baik serumpun, antar maupun lintas disiplin 

o Program penghiliran hasil penelitian unggulan berbasis 

Benua Maritim Indonesia 

 Mempromosikan kajian dan penelitian bidang benua maritime pada 

tingkat nasional dan internasional 

o Program penyelenggaraan seminar nasional dan 

internasional bertema Benua Maritim  

o Program perluasan dan peningkatan kerjasama penelitian 

benua maritim baik pada tingkat nasional maupun 

internasional 

o Program penerbitan buku hasil kajian dan penelitian Benua 

Maritim Indonesia 
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3. Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian 

pada masyarakat (USR) 

 Memperluas dan meningkatkan kerjasama dalam pemanfataan 

hasil penelitian baik lokal, nasional maupun internasional 

o Program pengembangan inkubator hasil penelitian 

unggulan 

o Program scale up pemanfaatan hasil penelitan unggulan 

pada skala industry melalui kerjasama baik local, nasional 

maupun internasional  

 Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dosen dalam proses 

pembelajaran 

o Program hibah internal penulisan/penerbitan buku teks, 

bahan ajar, modul praktikum berbasis hasil penelitian dosen 

o Program optimalisasi peran laboratorium lapangan 

o Program perwujudan atmosfir akademik berbasis penelitian 
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Perwujudan komitmen tanggung jawab social universitas (USR). 

  

1. Meningkatnya peran Fakultas Teknik Unhas dalam USR pada tingkat lokal, 

nasional dan internasional 

 Memperluas dan meningkatkan kerjasama dengan mitra dalam 

kegiatan tanggung jawab social universitas (USR), baik pada 

tingkat lokal, nasional dan internasional 

o Program sinerjitas dan sinkronisasi kegiatan tanggung 

jawab sosial universitas  

o Program perluasan dan peningkatan mutu kerjasama dalam 

bidang tanggung jawab sosial baik pada skala lokal, 

nasional maupun internasional 

 Meningkatkan keterlibatan sivitas akademika Fakultas Teknik Unhas 

dalam kegiatan tanggung jawab sosial universitas (USR)  

o Program peningkatan jumlah dan mutu kegiatan USR yang 

melibatkan dosen dan mahasiswa 

o Program re-orientasi dan revitalisasi Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 

 

2. Meluasnya akses masyarakat terhadap Fakultas Teknik Unhas secara adil 

 Memperluas dan meningkatkan kualitas layanan kegiatan tridharma 

yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat 

o Program peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bagi 

masyarakat (pelatihan, konsultasi, pemanfaatan fasilitas 

kampus, dsb) 

o Program peningkatan kuantitas dan kualitas penayangan MK 

berbasis Open Course Ware (OCW) di website Fakultas Teknik 

Unhas 

o Program perluasan dan peningkatan sumber-sumber beasiswa 
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o Program peningkatan daya tampung bagi mahasiswa berpotensi 

akademik tinggi dari kalangan masyarakat kurang mampu 

o Program pembinaan perguruan tinggi lain dalam rangka 

meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi. 

 

3. Meningkatnya peran dan Kontribusi Fakultas Teknik Unhas dalam 

Pengembangan unggulan/keunikan lokal ke tingkat nasional dan 

internasional 

 Mengembangkan  dan mempromosikan keunikan  

o Program penataan dan pengembangan pusat studi guna 

mengembangkan keunikan lokal (kajian, karya dan produk) 

o Program pengembangan kerjasama dengan mitra terkait 

guna mengembangkan keunikan lokal (kajian, karya dan 

produk) 

o Program penyelenggaraan pagelaran, pameran dan seminar 

dalam rangka mengangkat keunikan/keunggulan lokal ke 

tingkat nasional dan internasional 

o Program penerbitan buku yang terkait dengan aspek 

keunikan lokal (Kajian, karya dan produk) 

o Program pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang 

terkait dengan keunikan/keunggulan lokal 
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Organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan Tridharma (visi-misi) 

 

1. Terciptanya organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan tridharma 

(Visi-Misi)  

 Meredisain dan merestrukturisasi organisasi Fakultas Teknik Unhas 

o Program evaluasi efektivitas organisasi Fakultas Teknik 

Unhas pada saat ini 

o Program analisis kebutuhan perubahan dan pengembangan 

sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, peraturan 

dan perundangan 

o Program penataan dan restrukturisasi organisasi (Statuta, 

OTK, Kebijakan, dan SOP/manual) 

o Program penguatan kapasitas unit layanan yang mencakup 

aspek SDM, teknologi, etos kerja, job design 

 Pengembangan dan Pemekaran Fakultas Teknik Unhas 

o Program mengevaluasi dan menindaklanjuti upaya 

pengembangan dan pemekaran Fakultas Teknik Unhas 

pada tahap awal menjadi 3 Fakultas yakni Fakultas Teknik 

Arsitektur dan Perencanaan Tata Kota, Fakultas Teknik Sipil 

dan Lingkungan , serta Fakultas Teknik Industri (Mencakup 

Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Informatika, Teknik 

Perkapalan dan Teknik Geologi) 

o Program membentuk TIM Satuan Tugas Pengembangan 

dan Pemekaran Fakultas Teknik Unhas 

o Program realisasi Pengembangan dan Pemekaran Fakultas 

Teknik Unhas 

 

2. Meningkatnya efektifitas Manajemen  

 Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 
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sistem pengelolaan keuangan 

o Program penyempurnaan system, tata kelola dan organisasi 

pengelola keuangan yang telah dikembangkan I-MHERE 

o Program penyempurnaan dan peningkatan ketersediaan 

SOP/manual pengelola keuangan pada setiap unit kerja 

o Program peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem 

penganggaran, penata-usahaan dan pelaporan 

anggaran/keuangan 

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme staf 

pengelola keuangan 

o Program penyempurnaan dan peningkatan pemanfaatan 

sistem informasi pengelola keuangan 

 Penguatan kapasitas perencanaan pada setiap unit kerja 

o Program penyempurnaan siklus perencanaan dan 

peningkatan kualitas penyusunan RKAT unit kerja sesuai 

dengan siklus perencanaan  

o Program peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan 

sistem informasi dalam penyusunan RKAT  

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM 

dalam bidang perencanaan pada setiap unit kerja 

 Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 

sistem pengelolaan SDM 

o Program penyempurnaan sistem, tata kelola, dan organisasi 

pengelolaan SDM (rekrutmen, penempatan, 

pengembangan, karir, dan pemberhentian/pensiun 

o Program penyempurnaan dan peningkatan ketersediaan 

SOP/manual pengelolaan SDM pada setiap unit kerja 

o Program penyempurnaan dan pengembangan Renstra SDM 

berbasis kompetensi 

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme staf 
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dalam bidang pengelolaan SDM pada setiap unit kerja 

o Program penyempurnaan dan peningkatan pemanfaatan 

sistem informasi pengelolaan SDM 

 Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 

sistem pengelolaan sarana dan prasarana 

o Program penyempurnaan sistem, tata kelola, dan organisasi 

pengelolaan sarana dan prasarana (perencanaan, 

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan 

penghapusan/disposal) 

o Program penyempurnaan dan peningkatan  ketersediaan 

SOP/manual pengelolaan sarana dan prasarana pada setiap 

unit kerja 

o Program pengembangan Rencana Jangka Panjang dan 

Master Plan pengembangan kampus (Blueprint) 

o Program peningkatan kapasitas dan profesinalisme SDM 

dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana pada 

setiap unit kerja 

o Program penyempurnaan dan peningkatan pemanfaatan 

sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana 

o Program peningkatan mutu operasional dan pemeliharaan 

aset 

 Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 

sistem layanan akademik 

o Program penyempurnaan dan peningkatan mutu sistem 

penerimaan mahasiswa baru  

o Program penyempurnaan dan peningkatan mutu 

administrasi layanan pembelajaran berbasis SCL dan LBE 

o Program penyempurnaan dan peningkatan mutu sistem 

informasi akademik 

o Program pengembangan layanan akademik secara online 
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o Program integrasi system layanan akademik dengan 

layanan SDM, asset dan keuangan 

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM 

dalam bidang pengelolaan layanan akademik pada setiap 

unit kerja 

 

3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem penjaminan mutu dan 

system pengawasan internal  

 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penjaminan mutu 

penyelenggaraan kegiatan tridharma dan manajemen universitas 

o Program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta 

profesionalisme sistem penjaminan mutu pada setiap unit 

kerja  

o Program penyelenggaraan tri dharma dan manajemen 

secara menyeluruh  

o Program meta evaluasi sistem penjaminan mutu   

o Program peningkatan dan penyempurnaan instrument dan 

standar mutu   

o Program penyempurnaan sistem, tata kelola, dan 

organisasi sistem penjaminan mutu 

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme 

auditor mutu 

 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi system pengawasan internal 

o Program penataan dan restrukturisasi kelembagaan SPI 

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme 

auditor internal 

o Program penyempurnaan kode etik, SOP, instrument dan 

system pelaporan pengawasan internal 
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4. Meningkatnya akuntabilitas dan pencitraan publik baik pada tingkat lokal, 

nasional maupun internasional 

 Meningkatkan status akreditasi PS baik oleh BAN-PT maupun oleh 

lembaga akreditasi internasional 

o Program peningkatan dan penyempurnaan pengisian 

EPSBED pada setiap unit kerja 

o Program peningkatan status akreditasi PS oleh BAN-PT 

o Program peningkatan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan akreditasi PS oleh lembaga akreditasi 

internasional 

 Mendorong dan memfasilitasi unit kerja dalam perolehan sertifikasi 

oleh lembaga sertifikasi nasional dan internasional 

o Penyiapan dokumen terkait dengan sertifikasi unit kerja 

o Program sosialisasi sertifikasi unit kerja  

o Penyiapan kapasitas dan profesionalisme staf unit kerja 

yang akan disertifikasi 

o Program peningkatan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan sertifikasi unit kerja 

o Program monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja/layanan 

yang telah tersertifikasi 

 Mengoptimalkan fungsi dan peran humas (public relation) baik 

pada tingkat lokal, nasional dan internasional 

o Program peningkatan efektivitas sistem dan mekanisme 

fungsi serta peran humas 

o Program peningkatkan kapasitas dan profesionalisme staf 

pengelola humas 

o Program penyelenggaraan event-event yang dapat 

meningkatkan citra Unhas pada tingkat nasional dan 

internasional 

 Mengoptimalkan aset-aset Fakulats Teknik Unhas untuk income 
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generating (termasuk aset bergerak dan non bergerak program 

RESO, kampus Tamalanrea dan kampus baru Gowa) 

o Program pemberdayaan fungsi aset-aset dan infrastruktur 

Fakultas Teknik yang potensial mendatangkan income 

generating. 

o Program  peningkatan efektivitas dan efisiensi system dan 

organisasi unit kerja dan peningkatan kapasitas dan 

profesionalisme staf pengelola aset yang mendatangkan 

income generating. 

o Program optimalisasi aset dan infra struktur Kampus 

Tamalanrea untuk aktivitas akademik dan riset yang 

berpotensi mendatangkan income generating (Pusat-pusat 

kajian dan riset teknologi mutakhir, pusat produksi dan 

komersialisasi hasil-hasil R&D). 

o Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan unit kerja 

pengelola aset yang mendatangkan income generating. 

 Memperluas dan meningkatkan intensitas kerjasama untuk 

income generating. 

o Program peningkatan efektivitas, efisiensi, transparasi dan 

akuntabilitas system, organisasi dan mekanisme kerjasama 

o Program promosi potensi Fakultas Teknik UNHAS kepada 

instansi/lembaga/industri dan pemerintah baik lokal, 

nasional dan internasional guna menggalang kerjasama 

income generating. 

o Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

dalam rangka income generating. 

o Program peningkatan kapasitas dan profesionalitas staf 

pengelola kerjasama income generating.  
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KUANTIFIKASI TARGET CAPAIAN ISU PENGEMBANGAN 
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A. Target pada Bidang Akademik 

 

 

 

No. Issu Kondisi 2010 
Target Jangka Menengah 

(2015) 
Target Jangka Panjang 

(2020) 

1  Peningkatan indeks prestasi kumulatif 
(IPK) 

3,0 3,1 3,2 

2 Memperpendek masa tunggu 
mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan 
pekerjaan pertamanya 

1 tahun 9 bulan 6 bulan 

3 Penyelenggaraan kuliah kerja nyata  30% mahasiswa telah selesai KKN 
sebelum semester 7 

70% mahasiswa telah selesai 
KKN sebelum semester 7 

100% mahasiswa telah 
selesai KKN sebelum 

semester 7 

4 Peningkatan rasio input-output 
mahasiswa 

300 (sarjana tepat waktu) /900 (total 
penerimaan) =30% 

50% 75% 

5 Peningkatan kualitas tugas akhir 
mahasiswa 

-penyelesaian masalah & survey 
lapangan 

- jurnal local 
- pengembangan modul 
-desain atau penelitian 

-analisis+desain+reliabilitas 
-testing 

-LBE (0%) 

LBE (25%) LBE (50%) 
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No. Issu Kondisi 2010 
Target Jangka Menengah 

(2015) 
Target Jangka Panjang 

(2020) 

6 Memperkuat pembimbingan tugas akhir 
mahasiswa 

Lama pembimbingan 

(1 - 2 tahun) 

Maximum 6 bulan Maximum 6 bulan 

7 Pengkondisian system pembelajaran 
dimana mahasiswa masuk laboratorium 
pada awal semester 7 untuk mengawali 
tugas akhir 

10% 50% 75% 

8 Peningkatan koordinasi antara Dekan, 
Wakil Dekan, Pimpinan Jurusan da 
Pimpinan Program Studi 

Cukup Lebih intensif 

(min sekali sebulan) + 
disseminasi 

Lebih intensif 

(min sekali sebulan) + 
disseminasi 

9 Penjadwalan kegiatan perkuliahan lebih 
baik 

Terbatas karena fasilitas TIdak konflik jadwal Tidak ada konflik jadwal, 
pengaturan ulang dimana 
pagi untuk kegiatan kelas, 

dan sore untuk rapat, 
penelitian, dsb. 

10 Transformasi system pembelajaran ke 
metode Student Centered Learning (SCL) 

SCL=30%, LBE=10% SCL=75%, LBE=30% SCL=100%, LBE=75% 

11 Peningkatan kesempatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat 

Rp.400 juta /tahun 

(Fakultas Teknik UHy) 

Rp.600 juta / tahun Rp.1 milyar / tahun 

12 Peningkatan kontribusi dosen terhadap 
kemajuan program studi 

10% 50% 100% 
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No. Issu Kondisi 2010 
Target Jangka Menengah 

(2015) 
Target Jangka Panjang 

(2020) 

13 Evalusi kinerja & performa dosen Evaluasi oleh PS Evaluation oleh mahasiswa + PS Evaluasi secara 
komprehensif 

14 Percepatan masa penyelesaian studi 5,3 tahun 5 tahun 4,5 tahun 

15 Perbaikan kurikulum KBK 

(Competency based curriculum) 

KBK dengan model  LBE +  SCL LBE + SCL + standar 
internasional 

(Outcome based 
curriculum) 

16 Peningkatan jumlah penerimaan 
mahasiswa 

 

900/tahun 900/tahun 

(+lebih banyak mahasiswa S2) 

900/tahun 

(+lebih banyak mahasiswa 
S2/S3) 

17 Peningkatan status akreditasi program 
studi 

2 program studi terakreditasi “A” 

 

9 program studi terakreditasi “A” Seluruh program studi 
terakreditasi “A” 

18 Pencapaian akreditasi internasional Belum ada 2 program studi 4 program studi 
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B. Target pada Bidang Perencanaan dan Administrasi 
 

 

 

No 
Issu Kondisi 2010 

Target Jangka Menengah 
(2015) 

Target Jangka Panjang 
(2020) 

1 Mempertahankan kualitas mahasiswa JNS 
(Jalur non-subsidi) 

>Penjadwalan ulang ujian 

>200 dari 900 mahasiswa 
(Rp 25 juta sebagai biaya 
masuk + Rp 5 juta sebagai 

SPP pertahun) 

400 dari 900 mahasiswa (Biaya 
masuk Rp 50 juta + Rp 6 juta 

sbg SPP per tahun) 

600 of 900 mahasiswa (Biaya 
Rp 75 juta  + Rp 8 juta SPP 

pertahun) 

2 Promosi tentang Fakultas Teknik UNHAS Indonesia Timur Lebih intensif dan meliputi 
Kalimantan 

Seluruh Indonesia 

3 Peningkatan jumlah mahasiswa regular yang 
studi lanjut ke Program Magister dan Doktor 

>S2: 250 mahasiswa per 
tahun (SPP: Rp 8 juta per 

tahun) 

>S3: 20 mahasiswa per 
tahun (SPP: Rp 13 juta 

pertahun) 

>S2: 450 mahasiswa per tahun 
(SPP: Rp 13 juta per tahun) 

>S3: 50 mahasiswa per tahun 
(SPP: Rp 20 juta pertahun) 

>S2: 600 mahasiswa per 
tahun (SPP: Rp 20 juta per 

tahun) 

>S3: 100 mahasiswa per 
tahun (SPP: Rp 30 juta 

pertahun 

4 Peningkatan jumlah mahasiswa non-reguler 
yang masuk ke Program Magister dan Doktor 

60 mahasiswa (SPP: Rp 12 
juta pertahun) 

150 mahasiswa (SPP: Rp 20 juta 
pertahun) 

250 mahasiswa (SPP: Rp 30 
juta pertahun) 

5 Peningkatan jumlah staf pengajar yang 
terlibat pada jasa konsultan 

 

Fee = 5% dari biaya kontrak Keterlibatan staf meningkat Lebih banyak staf yang terlibat 
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No 
Issu Kondisi 2010 

Target Jangka Menengah 
(2015) 

Target Jangka Panjang 
(2020) 

6 Peningkatan jumlah laboratorium yang 
berkolaborasi dengan pemerintah, industry, 
dan organisasi internasional 

Belum ada Dukungan dana operasi dan 
perawatan atau Rp 25 juta 

pertahun per lab. 

Dukungan dana operasi dan 
perawatan atau Rp 100 juta 

pertahun per lab. 

7 Peningkatan jumlah laboratorium yang 
berkolaborasi dengan perguruan tinggi 
swasta 

Belum ada 64 lab x Rp 20 juta x 10 kegiatan 64 lab x Rp 30 juta x 10 
kegiatan 

8 Mendirikan pusat pelatihan sertifikasi 
professionalime oleh laboratorium 
bersertifikat 

Belum ada 2 kategori x 13 program studi x 
20 aktifitas x Rp 10 juta. 

5 kategori x 13 program studi x 
30 aktifitas x Rp 15 juta. 

9 Menyediakan layanan jasa inspeksi dan 
pelatihan untuk industri oleh laboratorium 
bersertifikat 

Belum ada -15 lab x 10 testing x Rp 20 juta 
pertahun 

-25 lab x 20 testing x Rp 30 
juta pertahun 

10 Menyediakan fasilitas penelitian dan 
pengembangan untuk industri oleh Center of 
Technology 

Belum ada Kerjasama dari 2 jurusan untuk 
peminjaman fasilitas UNHAS 

Kerjasama dari 6 jurusan 
untuk peminjaman fasilitas 

UNHAS 

11 Menyelenggarakan pelatihan dan seritifikasi 
untuk memenuhi regulasi pemerintah 

Belum ada 25 lab x 10 aktifitas x Rp. 50 juta 
pertahun 

25 lab. x 20 aktifitas x Rp. 75 
juta pertahun 
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C. Target pada Bidang Kemahasiswaan 

 

No Issu Kondisi 2010 Target Jangka Menengah (2015) Target Jangka Panjang (2020) 

1 TOEFL 400 450 / minimum 475 / minimum 

2 Penelitian untuk mahasiswa 14/60 26/130 39/195 

3 Pelibatan mahasiswa pada keamanan 
kampus 

Belum ada 50% mahasiswa yang aktif 100% mahasiswa yang aktif 

4 Peningkatan beasiswa 3.000 mahasiswa menerima 
Rp. 200.000 perbulan 

4.000 mahasiswa menerima Rp. 
500.000 perbulan 

4.000 mahasiswa menerima Rp. 
1.000.000 perbulan 

5 Program kreatifitas mahasiswa (PKM) 14/thn dengan kategori “B” 26/tahun dengan kategori “B” 39/tahun dengan kategori “A” 

6 Program inovasi pada setiap program 
studi 

 

1 per program studi 2 per program studi 3 per program studi 

7 Kegiatan olahraga Belum ada Setiap mahasiswa terlibat pada 
satu kegiatan olahraga 

(rekomendasi) 

Setiap mahasiswa terlibat pada 
satu kegiatan olahraga 

(keharusan) 

8 Kompetisi / Contest Belum ada 4/13 per program studi 15/39 per program studi 

9 Peningkatan keterlibatan mahasiswa 
pada kegiatan ekstra kurikuler 

 

Belum ada 1.000 mahasiswa 2.000 mahasiswa 
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No Issu Kondisi 2010 Target Jangka Menengah (2015) Target Jangka Panjang (2020) 

10 Transkrip untuk aktifitas ekstra-
kurikuler 

Belum ada 1.000 mahasiswa penerima 
transkrip 

2.000 mahasiswa penerima 
transkrip 

11 Biaya tahunan untuk aktifitas 
mahasiswa 

Belum ada Rp.20 juta pertahun Rp.40 juta pertahun 

12 Basic Study Skills (BSS) at FT UNHAS Belum ada Keharusan pada FT UNHAS Keharusan pada FT UNHAS 

13 Dukungan dari assosiasi alumni Baru terbentuk Penyedia beasiswa, peluang kerja, 
dosen tamu, dsb 

Penyedia beasiswa, peluang 
kerja, dosen tamu, dsb 

14 Job placement center Belum ada 39 perusahaan penyerap alumni 
FT- UNHAS 

52 perusahaan penyerap alumni 
FT- UNHAS 
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