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Kata Pengantar 

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Terapan dan Sains IPI Garut tahun 2018-

2022, hendaknya mengupayakan pencapaian standar penyelenggaraan kegiatan akademik yang 

lebih sehat dan berdaya saing. Selain itu, pencapaian harus mengarah pada pemenuhan Standar 

Nasional Pendidikan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Berpedoman pada 

pedoman Implementasi Rencana Strategis (Renstra) maka Dekan Fakultas ITS telah menugaskan 

Ketua Badan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan evaluasi implementasi rencana strategis. 

Hasil evaluasi Renstra tahun ke-4 diharapkan akan memberikan informasi keberhasilan yang akan 

lebih memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua program. Selanjutnya, dari kegiatan ini 

juga akan diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator. Dengan demikian, Dekan 

FITS diharapkan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan. Selain itu, mengingat beberapa 

indiKator yang sudah tercapai, maka penetapan standar baru yang lebih tinggi sangat diperlukan. 

Selanjutnya peningkatan mutu berkelanjutan akan menjadikan Dekan FITS terus belajar dan 

tumbuh mencapai Visi dan Misinya. 
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1. Pendahuluan  
 

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut Tahun 2018-2022 

dibuat untuk memberikan kerangka pada tercapainya visi, misi, tujuan dan cita-cita Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sain IPI Garut dalam limat tahun. Untuk menjamin bahwa Renstra Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sain IPI Garut dijalankan dan mencapai hasil sesuai target, maka evaluasi Pencapaian 

Renstra perlu dilakukan oleh tim dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) Fakultas FITS, untuk tujuan 

pemantauan pelaksanaan kinerja Renstra tahunan secara periodik. Selain itu, tatacara ini 

diharapkan akan memudahkan pencapaian outcomes Renstra dalam penyebaran good practices ke 

seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut. Pada akhirnya, 

diharapkan Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut memiliki kapasitas dan kemampuan yang 

lebih baik dalam mengelola proses perencanaan, memberikan layanan akademik dan administrasi 

sesuai dengan kebutuhan dan daya saing Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut. Dengan 

evaluasi ini diharapkan Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut dapat dipantau, diidentifikasi 

keunggulan dan kelemahannya. Perbaikan terus menerus dapat dilaksanakan untuk menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan institusi. 

 

2. Tujuan  

Pelaksanaan Evaluasi Renstra tahun 2021/2022 bertujuan untuk memantau, 

mengidentifikasi dan menilai kinerja Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut terkait dengan: 

a. Komitmen  pimpinan mendukung implementasi dan rencana strategis Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sain IPI Garut tahun 2018-2022 

b. Program Kerja Dekan Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut 2018-2022 

c. Persentase Kemajuan implementasi, kesesuaian serta pengelolaan program 

d. Tingkat keberhasilan pencapaian indicator target yang dijanjikan 

e. Faktor pendukung atau penghambat implementasi program yang telah dilakukan 



  

f. Tindakan Perbaikan yang dapat dilakukan untuk rahap berikutnya 

 

3. Pelaksanaan 

1) Jadwal Pelaksanaan 

Evaluasi Kinerja Renstra Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut 2018-2022 

dilakukan setiap satu tahun satu kali. Adapun untuk evaluasi renstra pada Tahun 

ke-4 dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022. 

 

2) Prosedur Pelaksanaan 

Evaluasi Kinerja Renstra Fakultas Ilmu Terapan dan Sain IPI Garut 2018-2022 

pada bulan Juli-Agustus 2022, didasarkan pada proses dan capaian program/sasaran 

program utama, yaitu program peningkatan a) Visi Misi, b) Tata Pamong, 

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

lulusan, d) Sumber Daya Manusia, e) Kurikulum, pembelajaran dan Suasana 

akademik, f) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan g) 

Komponen penelitian dan pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan kerja 

sama. 

Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator yang dapat 

dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan membandingkan capaian 

kinerja pada saat ini dengan target yang diharapkan dapat tercapai.  

Beberapa indicator telah mencapai dan bahkan melebihi indicator target sehiungga 

% capaian diberi angka 100 %. Sebaliknya akibat ketiadaan informasi, maka ada 

indicator yang capaiannya diisi 0 % karena tidak diperoleh data untuk capaian 

indicator tersebut pada saat ini.  

 

3) Metode Evaluasi 

Metode evaluasi yang digunakan dalam evaluasi renstra Fakultas Ilmui Terapan 

dan Sains ini adalah Observasi dan studi dokumenter.



  

 

4. Evaluasi kinerja Fakultas Ilmu Terapan dan Sains IPI Garut 
 

No Indikator  Target Hasil Ketercapaian Faktor pendukung/ penghambat Tindakan Perbaikan 

1 Tersedianya aplikasi 

sistem informasi 

tentang feedback visi, 

misi dan sasaran 

Fakultas yang 

diperuntukkan bagi 

para alumni dan 

pengguna lulusan 

100% Tersedia 90% Pengelola aplikasi sistem 

informasi terpusat di pusdatin 

Mempublikasikan 

setiap informasi 

tentang feedback 

visi, misi dan sasaran 

fakultas yang 

diperuntukkan bagi 

para alumni dan 

pengguna lulusan  

2 Tersedianya Gadget 

Visitor Web 

100% Tersedia 100% Terdapat peningkatan dalam 

publikasi web 

Mempertahankan 

dan memperbaharui 

konten untuk 

publikasi informasi 

di web 

3 Tersedianya Electronic 

Wall 

100% 

 

Tersedia 20% Pendukung Electronic Wall  

hanya terdapat di PTI 

Mengajukan secara 

berkala untuk prodi-

prodi lainnya  

Rencana Strategis Komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

4 Tersedianya sistem tata 

kelola organisasi di 

program studi  sebagai 

implementasi ujung 

tombak menuju 

kualitas pendidikan 

yang menjamin 

planning, organizing, 

staffing, leading, 

controlling, operasi 

100% Tersedia 100% Tersedia dokumen Kebijakan, 

Manual, Standar dan Formulir. 

SOP/Manual Pelaksanaan 

namun masih terdapat beberapa 

dokumen yang memerlukan 

revisi 

Merevisi dokumen 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

kebijakan 



  

internal dan eksternal 

berjalan secara efisien 

dan efektif sesuai SOP 

5 Jumlah Kegiatan atau 

Peran Alumni 

15 

kegiatan 

Belum 

optimal 

6 kegiatan Terdapat dua prodi yang belum 

memiliki lulusan/ alumni 

Memfasilitasi alumni 

untuk melakukan 

komunikasi dan 

koordinasi untuk 

berkontribusi dalam 

berbagai kegiatan di 

kampus 

6 Tersedia sistem 

database yang lengkap 

dan mutakhir 

100%  Lengkap  100% Database sudah sudah lengkap, 

mutakhir dan mudah diakses 

Memelihara dan 

mengembangkan 

database  

7 Tersertifikasi ISO 

9001:2015 

100%  Tersertifikasi  100% Sudah mengajukan dan sudah 

terbit sertifikat ISO 

Memonitor 

pelaksanaan ISO 

9001:2015 

8 Berjalannya sistem 

penjaminan mutu 

internal secara efektif 

100%  Efektif  100% Bekerjanya BPM Fakultas yang 

membantu pengelolaan 

penjaminan mutu 

Mengadakan GKM 

untuk memudahkan 

dalam proses 

penjaminan mutu di 

Fakultas 

9 a. adanya sistem data 

base sesuai standar 

Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi 

(PDPT) berbasis 

Teknologi 

Informasi 

100% 

 

 

 

 

 

Belum 

optimal 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

Dalam proses perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperbaiki dan 

meningkatkan  

kualitas pelayanan 

secara berkala 

 

 

 

 

 

 



  

b. terdapat monitoring 

dan evaluasi sistem 

dokumen Program 

Studi  untuk 

mendukung 

Akreditasi BAN PT 

c. kesiapan Akreditasi 

BAN PT 

d. Hasil Assesmen 

dan peringkat 

program studi dari 

BAN PT  

e. Terselenggara 

event-event 

promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Terselenggara event-

event promosi. 

100% Terlaksana  100% Memiliki tim promosi Meningkatkan 

kuantitas dan kualitas 

promosi 

Rencana Strategis Mahasiswa dan Lulusan 

11 Jumlah mahasiswa baru 

Fakultas Ilmu Terapan 

dan Sains melalui jalur 

seleksi PMB Institut 

Pendidikan Indonesia 

421 Tidak 

terpenuhi 

75 % Pengaruh pandemi covid 19 

yang menurunkan daaya 

masyarakat dalam melanjutkan 

pendidikan 

Meningkatkan 

promosi dan 

sosialisasi berbagai 

beasiswa yang dapat 

didapatkan 

mahasiswa 

12 Jumlah penerimaan 

mahasiswa baru 

melalui jalur anfulen 

50 Tidak 

terpenuhi 

100% Pengaruh pandemi covid 19 

sehingga keinginan calon 

mahasiswa untuk berkuliah 

semakin menurun 

Meningkatkan 

promosi dan 

sosialisasi berbagai 

beasiswa yang dapat 



  

didapatkan 

mahasiswa 

13 Peningkatan jumlah 

prestasi akademik dan 

non akademik 

18% Terlaksana 100 % Adanya Pembinaan dari 

Kemahasiswaan dan berbagai 

kegiatan mahasiswa (PMM, 

KM, Beasiswa, dll.) 

Melakukan 

pembinaan secara 

intens oleh bagian 

kemahasiswaan 

14 Peningkatan 

kemampuan softskill 

mahasiswa 

20 

kegiatan 

Belum 

terpenuhi 

10 kegiatan Terbatasnya kegiatan 

mahasiswa karena covid 19 

Meningkatkan 

pembinaan secara 

intens oleh bagian 

kemahasiswaan 

15 Banyaknya bantuan 

yang diberikan kepada 

mahasiswa 

80 Melampaui  100 % Banyaknya program bantuan 

yang dapat diperoleh oleh 

mahasiswa  

Meningkatkan 

kuantitas bantuan 

untuk membantu 

mahasiswa 

16 Peran Pendampingan 

oleh Pembimbing 

Akademik 

100% Terlaksana  100 % Terdapat komunikasi yang baik 

antara dosen eali dengan 

mahasiswa 

Mempererat 

hubungan dosen wali 

dan mahasiswa 

17 Terdapat aktifitas 

laboratorium dalam 

kegiatan pelatihan 

untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa 

2x Terlaksana 100% Sudah  terbentuk kelompok 

khusus yang mengatur kegiatan 

laboratorium pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi 

mahasiswa 

Membina kelompok 

khusus yang 

mengatur kegiatan 

laboratorium 

pelatihan untuk 

meningkatkan 

kompetensi 

mahasiswa 

18 Adanya event 

akademik dan non 

akademik yang 

dilakukan oleh alumni 

1x Melampaui  100 % Terdapat IKA IPI Garut  Menjalin kerjasama 

yang lebih erat 

dengan alumni dan 

ikut berkontribusi 

dalam setiap 

kegiatan yang 



  

diadakan oleh 

alumni 

 

Rencana Startegis Sumber Daya Manusia 

19 Jumlah Dosen yang 

menerima Beasiswa 

9 Melampaui  <100% Banyaknya kesempatan 

menerima beasiswa dari 

pemerintah dan dukungan dari 

PT  

Terus memotivasi 

bagi dosen yang 

sedang 

melaksanakan studi 

lanjut 

20 Rasio Dosen dan 

Mahasiswa  

1:20 untuk Eksakta 

1:30 untuk Sosial 

1:30 Terpenuhi  100% Stakeholder menjaga 

keseimbangan rasio  

Menjaga agar rasio 

terus seimbang 

21 Terlaksananya Evaluasi 

Kinerja Dosen 

2 x Terlaksana  100% Penilaian EKD sudah 

terintegrasi dengan system yang 

ada 

Meningkatkan 

kembali pelayanan 

EKD 

22 Terselenggaranya 

fasilitas kursus Bahasa 

asing 

2 x/ 

dosen/ 

tahun 

Terlaksana 100% Kursus bahasa asing msih 

terbatas 

Meningkatkan dan 

memfasilitasi 

pelatihan bahasa 

asing bagi dosen dan 

tendik di lingkungan 

kampus 

23 Tersedianya manual 

prosedur 

100% Tercapai 100 % Adanya Standar Nasional dan 

PT yang jelas 

Melakukan revisi 

dari setiap standar 

sesuai dengan 

kebutuhan PT 

24 Terselenggaranya 

kegiatan pembinaan 

kenaikan pangkat 

1 x Tercapai  100% Adanya lembaga kurikulum 

khusus yang mengadakan 

kegiatan pembinaan kenaikan 

pangkat 

Mengadakan 

kegiatan pembinaan 

kenaikan pangkat 

secara berkala 



  

25 Adanya sistem reward 

bagi dosen yang 

memiliki kinerja 

meningkat 

Ada Ada 100% Kuantitas dari penghargaan 

yang diperoleh dosen masih 

kurang 

Pemberian motivasi 

dan penumbahan 

jumlah/ nominal 

reward untuk 

meningkatkan minat 

dosen 

26 Jumlah kegiatan 

penelitian dan PkM 

1x Tercapai 100% Kegiatan penelitian dan 

pengabdian sesuai dengan 

linieritas dari keahlian dosen 

Meningkatkan 

kembali kualitas dan 

kuantitas dari 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

27 Tersedianya sistem 

kepengurusan 

kepangkatan 

Ada  Ada 100% Terdapat staf khusus yang 

mengurus kepangakatan 

Menambah staf yang 

mengurus 

kepangkatan 

 

Rencana Strategis Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

28 Terselenggarakan 

kegiatan workshop 

peninjauan kurikulum 

1 x Tercapai 100% Terdapat pedoman 

pengembangan kurikulum yang 

jelas 

Mengadakan 

pelatihan kurikulum 

secara berkala 

 

Rencana Strategis Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana serta Sistem Informasi 

 

29 Tersedianya sumber 

belajar 

5 Tercapai  100% Memiliki sumber belajar yang 

jelas 

Mengadakan e book 

yang dapat diakses 

dengan mudah oleh 

mahasiswa 

30 Pemenuhan persentase 

sarana dan prasarana 

laboratorium 

100% Tercapai  90% Kelengkapan sarana prasarana 

belum mencukupi 

Dalam proses 

melangkapi sarana 

dan prasarana 

31 Adanya peningkatan 

dana operasional 

10% Tercapai  100% Adanya anggaran dana yang 

jelas mengenai dana 

Meningkatkan 

anggaran dana 

operasional 



  

perawatan sarana dan 

prasarana laboratorium 

operasional perawatan sarpras 

lab 

perawatan sarpras 

lab 

32 Tersedianya sistem 

informasi dan fasilitas 

e-learning 

Ada  Tercapai 100% Adanya LMS sebagai media 

pembelajran secara on line 

Meningkatkan 

kembali kinerja dari 

informasi dan 

fasilitas e learning 

yang disediakan 
 

33 Tersedianya dokumen 

roadmap penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat 

Ada  Tercapai 100% Terdapat dokumen roadmap 

penelitian dan pengabdian yang 

jelas 

Melakukan 

perbaikan roadmap 

penelitian dan 

pengabdian secara 

berkala 

34 Kegiatan fasilitasi 

peningkatan 

kemampuan riset dosen 

1 x Tercapai 100% Tidak semua dosen aktif 

melakukan  pelatihan 

peningkatan kemampuan riset 

dosen 

Memfasilitasi 

kegiatan-kegiatan 

pelatihan yang dapat 

meningkatkan 

kemampuan riset 

dosen  

35 Jumlah publikasi 

ilmiah dosen 

78 Tercapai 85% Kurangnya motivasi dari dosen 

untuk melaksanakan publikasi 

ilmiah dosen 

meningkatkan 

motivasi dosen untuk 

melaksanakan 

publikasi ilmiah 

dosen 

36 Jumlah MoU dan MoA 

dalam bidang 

penelitian dan 

pengabdian 

40 Tercapai 100% Kebijakan kerjasama di setiap 

lembaga berbeda dan terkadang 

ada yang membutuhkan waktu 

yang lama 

Meningkatkan 

kuantitas kerjasama 

dengan mitra atau 

lembaga lain 

37 Jumlah Kegiatan 

penelitian dan 

pengabdian 

2 x Tercapai 100% Kurangnya motivasi dari dosen 

untuk melaksanakan penelitian 

dan pengabdian serta anggran 

dana yang ada 

Meningkatkan 

motivasi dosen 

dnegan cara 

mengadakan 



  

menggunakan 

laboratorium 

pelatihan-pelatihan 

mengenai penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarakat 

serta memperbesar 

anggaran penelitian 

dan pengabdian 
 

 

 

 

 

 



  

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil di atas, evaluasi capaian kinerja Fakultas Ilmu Terapan dan Sains IPI 

Garut  pada tahun 2021 memiliki kategori Baik. Namun, perlu ada beberapa tindakan 

perbaikan untuk meningkatkan pencapai kinerja FITS IPI garut   yaitu: 

1. Melakukan peningkatan publikasi di berbagai platform sosial media mengenai komponen 

visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. 

2. Memfasilitasi komunikasi dan kegiatan IKA IPI Garut 

3. Melaksanakan proses audit mutu internal secara optimal 

4. Meningkatkan motivasi dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah mengenai 

penelitian. 

5. Meningkatkan kegiatan pelatihan kompetensi untuk dosen tendik, mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

Garut, 5  Agustus 2022 

 

  

 


