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Kata Pengantar 

Bismillahirohmanirohim, segala puji bagi Allah YME, yang telah memberikan  

rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan Salam untuk insan teladan  yakni, nabi Muhammad 

SAW. Alhamdulillahirobbil’alamin “Laporan Kinerja Tahun 2021/2022” dapat 

diselesaikan dengan baik. LKT ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam 

memenuhi amanat UndangUndang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja 2021/2022 ini juga disusun berdasarkan pedoman 

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi di Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Laporan Kinerja Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia 

(IPI) Garut tahun 2021/2022 menyajikan capaian kinerja sesuai dengan target atau 

rencana strategis yang tercantum dalam “Sasaran Renstra” yaitu terwujudnya 

penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; terlaksananya 

penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius; terlaksananya pengabdian 

pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah 

bidang pendidikan. terlaksananya kerjasama dengan institusi lain seperti institusi 

pemerintahan, swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.  

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi semua civitas akademik IPI Garut, 

masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

dan gambaran atas capaian kinerja FITS IPI Garut tahun 2021/2022, sekaligus melakukan 

evaluasi dan kritik yang membangun untuk peningkatan kualitas IPI Garut ke depan. 

 

Garut, 27 Juli 2022 

Dekan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, 

 

 

 

Dr. Lida Amalia, M.Si. 



 

PERNYATAAN TELAH DI-REVIEW INSTITUT PENDIIDKAN 

INDONESIA (IPI) GARUT 

 TAHUN 2022 

 

 

Badan Penjaminan Mutu IPI Garut telah melaukan review Laporan Kinerja Fakultas Ilmu 

Terapan dan Sains IPI Garut Tahun 2021/2022, sesuai pedoman  yang berlaku di IPI 

Garut. Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja yang 

disajikan secara akurat, andal, dan valid. Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan 

kinerja ini menjadi tanggung jawab manajemen Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut. 

Berdasarkan hasil review kami, tidak terdapat temuan yang menimbulkan perbedaan 

dalam meyakini keberadaan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

 

 

 

Garut, 27 Juli 2022 

BPM Fakultas FITS IPI Garut, 

 

 

 

Siti Nurkamilah, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PENDAHULUAN 

Institut Pendidikan Indonesia Garut merupakan perguruan tinggi hasil dari 

perubahan bentuk dari LPTK pertama di Kab. Garut yakni STKIP Garut berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 653/KPT/1/2018. 

Institut Pendidikan Indonesia Garut melakukan perubahan besar terhadap dunia 

Pendidikan di Kab. Garut dengan mencetak guru-guru yang kompeten dengan ditandai 

sudah banyaknya alumni IPI Garut yang bekerja di berbagai level institusi Pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan nasional yang bertujuan untuk memajukan 

kehidupan bangsa.  Pencapaian tersebut dapat diraih dengan adanya rancangan 

perencanaan yang jelas dan terukur. Maka, rencana strategis (Renstra) FITS IPI Garut 

disusun berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan, dan analisis pencapaian sebelumnya. Dengan 

kata lain, Renstra FITS IPI Garut disusun guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

IPI Garut.  

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam memenuhi amanat Undang-Undang 

tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Maka Institut Pendidikan Indonesia menyusun 

“Laporan Kinerja Tahun 2021/2022” untuk dilakukan review oleh Badan Penjaminan 

Mutu IPI Garut. Laporan kinerja ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatahui proses 

pencapaian kinerja selama satu tahun yang tertuang dalam renstra serta landasan 

perbaikan untuk kemajuan IPI di tahun selanjutnya.  

 

B. PELAKSANAAN 

1) Jadwal Pelaksanaan 

Laporan Kinerja Renstra Fakultas Ilmu Terapan dan Sains IPI Garut 2018-2022 

dilakukan setiap satu tahun sekali. Adapun untuk Laporan Kinerja Renstra pada 

Tahun 2021/2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022. 

 

2) Prosedur Pelaksanaan 

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

pada bulan Juli 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 indikator telah mencapai dan bahkan melebihi indikator target 

sehingga % capaian diberi angka 100 %. Sebaliknya akibat ketiadaan informasi, 

maka ada indikator yang capaiannya diisi 0 % karena tidak diperoleh data untuk 

capaian indikator 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. 

 

C. SASARAN KINERJA FITS IPI GARUT 

Sasaran yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan 

Indonesia Garut adalah sebagai berikut: 

Komponen Sasaran 

Visi, misi, tujuan dan sasaran, 

serta strategi pencapaian 

Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

sangat jelas dan sangat realistis 

Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran bisa 

sampai kepada alumni dan  pengguna jasa di 

tingkat internasional 

Tata pamong, kepemimpinan, 

sistem pengelolaan, dan 

penjaminan mutu 

Telah berjalan struktur dan sistem organisasi yang 

sehat, dinamis, dan tanggap perubahan. 

Sistem administrasi akademik, dan keuangan 

telah bersertifikat Internasional. 

Terwujud sistem data base yang lengkap dan selalu 

dimutakhirkan. 



Terwujudnya kepemimpinan organisasi, 

operasional dan publik yang baik di FITS 

Mahasiswa dan Lulusan Prosentasi jumlah penerimaan mahasiswa baru 

melalui jalur seleksi  semakin meningkat untuk 

setiap tahunnya 

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PMDK 

didasarkan atas prestasi akademik semasa studi di 

tingkat pendidikan menengah, bukan semata-mata 

dari aspek kemampuan ekonomi. 

Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan soft skill 

dan hard skill bagi mahasiswa terus dikembangkan 

dan bersifat adaptable terhadap tuntutan kebutuhan 

stakeholder 

Tersedianya fasilitas bimbingan dan konseling, 

dan kesehatan bagi mahasiswa 

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa bagi 

mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu  

untuk setiap tahunnya 

Terpenuhinya proses pembelajaran yang berbasis 

pada kompetensi secara konsisten dan konsekuen. 

Ketersediaan sistem data base yang berbasis pada 

knowledge management dan ICT, serta 

pengelolaan yang profesional sehingga terwujud 

jaringan komunikasi yang efektif dan efisien antara 

Program Studi, alumni, dan stakeholder lainnya 

Terjalin berbagainya Kerjasama dengan alumni 

dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Sumber Daya Manusia Memiliki SDM Dosen yang mempunyai kinerja 

baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada 

institusinya 



Memiliki SDM Tenaga Kependidikan yang 

berkemampuan dan berketrampilan tinggi dan 

loyal kepada institusinya 

 Memiliki sumberdaya Dosen dan Tenaga 

Kependidikan dengan jumlah cukup sesuai dengan 

standard yang ada 

Kurikulum, Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 

Memiliki kurikulum berbasis KKNI yang 

menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi 

Memiliki perangkat pembelajaran yang efisien 

dan efektif 

Terciptanya suasana akademik yang kondusif. 

Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

optimal. 

Peningkatan perolehan paten, publikasi ilmiah dan 

tulisan berbentuk buku 

Adanya Buku Ajar untuk sebagian besar mata 

kuliah yang ada 

Pembiayaan, sarana dan 

prasarana, serta sistem informasi 

Fakultas memiliki perencaraan alokasi  dan 

pengelolaan dana sesuai dengan proporsionalitas 

pendapatan anggaran masing-masing. 

Dana operasional bagi kegiatan pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat yang 

sesuai stándar. 

Tersedianya fasilitas,  ruang, sarana dan prasarana 

untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat yang sesuai stándar 

Meningkatnya prestasi mahasiswa  

Meningkatnya jumlah dan kualitas prasarana yang 

dalam proses pembelajaran  (termasuk bahan 

kepustakaan, sarana pembelajaran) dan penelitian 

sesuai dengan ketetapan berbagai standar 



Meningkatnya jumlah dan kualitas prasarana 

sarana dan prasarana laboratorium baik untuk 

tujuan pembelajaran maupun untuk tujuan 

penelitian sesuai dengan ketetapan berbagai 

standar 

Meningkatkan dana operasional untuk perawatan 

sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyaratakat 

 Makin meningkatnya  sistem informasi, fasilitas e-

learning guna keperluan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyaratakat 

Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, dan kerja 

sama   

Menghasilkan produktivitas dan mutu yang tinggi 

hasil penelitian dosen dalam kegiatan penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan 

kerjasama, dan keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan tersebut 

Menghasilkan kegiatan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program 

studi yang bermanfaat bagi pemangku 

kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan 

pemanfaatan jasa/produk kepakaran). 

Menghasilkan jumlah dan mutu kerjasama yang 

efektif yang mendukung pelaksanaan misi 

program studi dan institusi dan dampak kerjasama 

untuk penyelenggaraan dan pengembangan 

program studi 

 

 

D. HASIL INDIKATOR KINERJA FITS 

Hasil Implementasi renstra 2018-2022 tahun 2021/2022 dilihat dari sasaran yang 

direncanakan pada tahun yang sudah berjalan. Di bawah hasil implementasi renstra 2018-

2022 IPI Garut; 



 

 

Tabel 3.1 

Target dan Capaian Rencana Strategis IPI Garut 2021/2022 

 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Tahun 2021/2022 

Target Hasil Capaian Keterangan 

Rencana Strategis Komponen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

1 Tersedianya aplikasi 

sistem informasi 

tentang feedback visi, 

misi dan sasaran 

Fakultas yang 

diperuntukkan bagi 

para alumni dan 

pengguna lulusan 

100% Tersedia 90% Tersedia tetapi 

baru di 

beberapa 

platform 

2 Tersedianya Sistem 

Visitor Web (Viewer) 

100% Tersedia 100% - 

3 Tersedianya Electronic 

Wall 

100% 

 

Tersedia 20% Baru terdapat 

di program 

studi PTI 

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 

internal dan eksternal 

berjalan secara efisien 

dan efektif sesuai SOP 

100% Tersedia 100% Tersedia 

dokumen 

kebijakan, 

manual standar 

dan formular. 

5 Jumlah Kegiatan atau 

Peran Alumni 

15 

Kegiatan  

Belum 

optimal 

6 

Kegiatan 

Ada dua 

program studi 

yang belum 

memiliki 

alumni 



No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Tahun 2021/2022 

Target Hasil Capaian Keterangan 

6 Tersedia sistem 

database yang lengkap 

dan mutakhir 

100%  Lengkap 100% - 

7 Tersertifikasi ISO 

9001:2015 

100%  Tersertifikasi 100% - 

8 Berjalannya sistem 

penjaminan mutu 

internal secara efektif 

100%  Efektif 100% - 

9 a. adanya sistem data 

base sesuai standar 

Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi 

(PDPT) berbasis 

Teknologi 

Informasi 

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  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum 

optimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% Dalam proses 

perbaikan 

10. Terselenggara event-

event promosi. 

100% Terlaksana 100% - 

Rencana Strategis Mahasiswa dan Lulusan 

11 Jumlah mahasiswa baru 

Fakultas Ilmu Terapan 

dan Sainsmelalui jalur 

seleksi PMB Institut 

Pendidikan Indonesia 

421 Tidak 

terpenuhi 

70% Pengaruh 

adanya 

pandemi 

Covid-19 

12 Jumlah penerimaan 

mahasiswa baru 

melalui jalur anfulen 

50 Tidak 

terpenuhi  

40% Pengaruh 

adanya 

pandemi 

Covid-19 



No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Tahun 2021/2022 

Target Hasil Capaian Keterangan 

13 Peningkatan jumlah 

prestasi akademik dan 

non akademik 

18 % Terlaksana 100% PMM, KM, 

Beasiswa 

14 Peningkatan 

kemampuan softskill 

mahasiswa 

20 

kegiatan 

Belum 

terpenuhi 

10 

kegiatan 

- 

15 Banyaknya bantuan 

yang diberikan kepada 

mahasiswa 

80 orang Melampaui 100% - 

16 Peran Pendampingan 

oleh Pembimbing 

Akademik 

100% Terlaksana 100% - 

17 Terdapat aktifitas 

laboratorium dalam 

kegiatan pelatihan 

untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa 

2x Terlaksana 100% - 

18 Adanya event 

akademik dan non 

akademik yang 

dilakukan oleh alumni 

1x Terlaksana 100% - 

 

Rencana Strategis Sumber Daya Manusia 

19 Jumlah Dosen yang 

menerima Beasiswa 

9 Melampaui  9 - 

20 Rasio Dosen dan 

Mahasiswa  

1:20 untuk Eksakta 

1:30 untuk Sosial 

1:30 Terpenuhi 1: 22 - 

21 Terlaksananya Evaluasi 

Kinerja Dosen 

2 x/ 

dosen/ 

tahun 

Terlaksana 100% - 

22 Terselenggaranya 

fasilitas kursus Bahasa 

asing 

2 x Terlaksana 100% - 

23 Tersedianya manual 

prosedur 

100% Terlaksana 100% - 

24 Terselenggaranya 

kegiatan pembinaan 

kenaikan pangkat 

1 x Terlaksana 100% - 

25 Adanya sistem reward 

bagi dosen yang 

Ada Terlaksana 100% - 



No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Tahun 2021/2022 

Target Hasil Capaian Keterangan 

memiliki kinerja 

meningkat 

26 Jumlah kegiatan 

penelitian dan PKM 

1 

kegiatan/ 

dosen/ 

semester 

Terlaksana 100% - 

27 Tersedianya sistem 

kepengurusan 

kepangkatan 

Ada  Terlaksana 100% - 

 

Rencana Strategis Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

28 Terselenggarakan 

kegiatan workshop 

peninjauan kurikulum 

1 x Terlaksana 100% - 

 

Rencana Strategis Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana serta Sistem Informasi 

29 Tersedianya sumber 

belajar 

5 Terlaksana 100% - 

30 Pemenuhan persentase 

sarana dan prasarana 

laboratorium 

100% Terlaksana 90% Masih dalam 

proses 

melengkapi 

31 Adanya peningkatan 

dana operasional 

perawatan sarana dan 

prasarana laboratorium 

100% Terlaksana 100% - 

32 Tersedianya sistem 

informasi dan fasilitas 

e-learning 

Ada  Terlaksana 100% - 

 

33 Tersedianya dokumen 

roadmap penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat 

Ada  Terlaksana 100% - 

34 Kegiatan fasilitas 

peningkatan 

kemampuan riset dosen 

1 x Terlaksana 100% - 

35 Jumlah publikasi 

ilmiah dosen 

78 Terlaksana 100% - 

36 Jumlah MoU dan MoA 

dalam bidang 

penelitian dan 

pengabdian 

40 Terlaksana 100% - 



No 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Tahun 2021/2022 

Target Hasil Capaian Keterangan 

37 Jumlah Kegiatan 

penelitian dan 

pengabdian 

menggunakan 

laboratorium 

2 x Terlaksana 100% - 

 

E. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap renstra Fakultas Ilmu Terapan 

dan Sains, ada beberapa hal yang direkomendasikan di antaranya: 

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, 20 Juli 2022 

Dekan FITS, 

 

 

 

 

Dr. Lida Amalia, M.Si. 

 

 


