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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan hidayahNYA yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga dapat menjalankan 

segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggung jawab telah dapat 

menyelesaikan Laporan Akhir Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi untuk 

perencanaan serta perbaikan Fakultas Teknik UNG kedepan. 

Semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kita sekalian, serta memberikan hasil yang maksimal dalam upaya meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan perguruan tinggi khususnya di lingkungan Fakultas Teknik UNG. 

 

 

 

Unit Penjaminan Mutu 

Fakultas Teknik UNG 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Eksistensi sebuah lembaga pendidikan tinggi dalam masyarakat sangat dituntut 

perannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas baik secara akademis maupun 

non akademis. Oleh karena itu, untuk melaksanakan cita-cita mulia tersebut lembaga 

pendidikan tinggi harus mampu untuk mengelola organisasinya dengan baik dan mampu 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas layanan adalah dengan 

melakukan peninjauan secara berkala terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi 

khususnya lembaga pendidikan tinggi, agar senantiasa dapat melakukan perbaikan di 

berbagai aspek dalam upaya meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi. 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu lembaga pendidikan 

tinggi berkewajiban untuk selalu menjaga kualitas dan mutu daripada tri dharma perguruan 

tinggi. 

Visi Fakultas Teknik UNG: 

Menjadi Fakultas Teknik Yang Unggul dan Berdaya Saing di Kawasan Timur Indonesia 

Tahun 2024 

Misi Fakultas Teknik UNG: 

1) Mengembangkan pendidikan dengan pembelajaran berbasis digital guna membentuk 

mahasiswa yang berkarakter dan berprestasi, serta menghasilkan lulusan yang terampil 

dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan budaya. 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang kompetitif guna menunjang 

pembangunan daerah, regional, dan nasional melalui pengembangan inovasi produk 

riset. 

3) Meningkatkan relevansi pengabdian kepada masyarakat dengan hasil penelitian, 

kualitas pembelajaran, dan kebutuhan masyarakat. 

4) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga pendidik guna mewujudkan 

sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. 
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5) Mengembangkan kemitraan dan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam skala regional, nasional, dan kawasan Asia Tenggara. 

6) Menyelenggarakan sistem tata kelola kelembagaan dan keuangan yang baik (good 

governance) dan sistem penjaminan mutu yang sistemik untuk mengendalikan dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan 

sumber daya manusia. 

 

Tujuan Fakultas Teknik UNG: 

1) Tersedianya mahasiswa yang berprestasi dan lulusan yang terampil dalam menguasai 

ipteks, berwawasan budaya, serta mampu bersaing dalam dunia kerja/industry ataupun 

menciptakan lapangan kerja. 

2) Tersedianya inovasi produk riset untuk menunjang pembangunan daerah, regional, dan 

nasional melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. 

3) Terwujudnya hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

4) Tersedianya SDM yang inovatif, unggul dan berdaya saing. 

5) Terwujudnya kemitraan dan jejaring Kerjasama yang luas dan berkelanjutan untuk 

membangun daya saing regional, nasional, dan kawasan Asia Tenggara. 

6) Terwujudnya Fakultas Teknik menjadi Good Faculty Governance. 

 
Strategi Fakultas Teknik UNG: 

Misi 1. Mengembangkan pendidikan dengan pembelajaran berbasis digital guna 

membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berprestasi, serta menghasilkan lulusan 

yang terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan 

budaya. 

1) Mengembangkan kurikulum berbasis pembelajaran digital yang berjiwa 

technopreneurship dan adaptif dengan perubahan zaman atau perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2) Mengembangkan rencana, proses, dan penilaian pembelajaran berbasis IT. 

3) Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran. 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru dalam dan luar negeri 

dengan sistem entry of student melalui “potential and talent”. 
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5) Meningkatkan layanan kemahasiswaan serta pembinaan organisasi mahasiswa dan 

alumni. 

6) Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, skala 

nasional dan internasional. 

7) Meningkatkan kinerja mahasiswa di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

8) Meningkatkan kompetensi dan kinerja lulusan. 

 

 

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang kompetitif guna 

menunjang pembangunan daerah, regional, dan nasional melalui pengembangan 

inovasi produk riset. 

1) Meningkatkan jumlah penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan 

peta jalan penelitian. 

2) Meningkatkan penguasaan metodologi atau tools analisis yang relevan dengan bidang 

keilmuan pendidikan dan non kependidikan. 

 

Misi 3. Meningkatkan relevansi pengabdian kepada masyarakat dengan hasil 

penelitian, kualitas pembelajaran, dan kebutuhan masyarakat. 

1) Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat kolaboratif dosen dan mahasiswa 

yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Meningkatkan karya inovatif teknologi tepat guna untuk mengembangkan ekonomi dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 

Misi 4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga pendidik guna 

mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. 

1) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap program studi. 

2) Meningkatkan kinerja dosen tetap program studi di bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta 

pemetaan kepakaran dan beban kerja. 
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Misi 5. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam skala regional, nasional, dan kawasan Asia 

Tenggara. 

1) Memperluas kemitraan dan menjalin Kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, skala regional, nasional dan internasional. 

2) Melakukan kemitraan dalam pengembangan kurikulum dan penyediaan program 

magang atau penyerapan alumni. 

 

Misi 6. Menyelenggarakan sistem tata kelola kelembagaan dan keuangan yang baik 

(good governance) dan sistem penjaminan mutu yang sistemik untuk mengendalikan 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan sumber daya manusia. 

1) Meningkatkan kualitas sistem tata kelola dan tata pamong yang memenuhi kaidah Good 

Faculty Governance. 

2) Penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (Akreditasi) yang 

sistemik dan berkelanjutan. 

3) Penguatan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif, dan 

efisien. 

4) Penguatan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang proses 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
B. Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan survei pemahaman terhadap visi, misi, tujuan dan 

strategi Fakultas Teknik UNG adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman civitas 

akademika terhadap visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Teknik UNG tersebut. 
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Penyusunan 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 
Analisis dan 

Olah Data 

Penyusunan 

Laporan 

BAB 2 

METODE 

 

 

Pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi di lingkungan Fakultas 

Teknik UNG dilakukan dengan beberapa tahapan yakni penyusunan instrumen kuisioner, 

pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan. 

 
 

 
Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FT UNG 

 
 

1) Penyusunan Instrumen Kuisioner 

 
Instrumen survei pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran ini disusun oleh Unit Penjaminan 

Mutu Fakultas Teknik UNG dan ditujukan kepada civitas akademika yaitu dosen dan tenaga 

kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik UNG. 

Tabel 2.1. Instrumen Kuisioner Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FT UNG 
 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. Apakah anda mengetahui Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG ? 

1. Sangat Mengetahui 
2. Mengetahui 

3. Cukup Mengetahui 
4. Tidak Tahu 

2. Dari manakah anda mengetahui Visi dan 

Misi Fakultas Teknik UNG ? 
1. Website/Media Sosial 
2. Banner/Pamflet 

3. Brosur 

4. Papan Informasi 

5. Pidato/Sosialisasi 

3. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Teknik 

UNG ? 

1. Sering 

2. Beberapa Kali 

3. Satu Kali 
4. Tidak Sama Sekali 

4. Apakah anda setuju dengan Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG ? 
1. Sangat Setuju 
2. Setuju 

3. Kurang Setuju 
4. Tidak Setuju 
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5. Apakah menurut pengamatan anda Visi 

dan Misi Fakultas Teknik UNG sudah 

dilaksanakan dengan tujuan ? 

1. Sudah Dilaksanakan 
2. Sebagian 

3. Hanya Sedikit 

4. Belum Dilaksanakan 

6. Apakah Visi dan Misi Fakultas Teknik 

UNG mendukung peningkatan atmosfir 

akademik bagi civitas akademika di 

Fakultas Teknik UNG ? 

1. Sangat Mendukung 
2. Mendukung 

3. Kurang Mendukung 

4. Tidak Mendukung 

7. Menurut anda apakah semua aspek 

kegiatan akademik sudah terakomodasi 

dalam Visi dan Misi Fakultas Teknik 

UNG ? 

1. Sudah 
2. Sebagian 

3. Hanya Sedikit 

4. Tidak Ada 

8. Berdasarkan pertanyaan No. 7, sudah 

tercermin dari segi apakah Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG ? 

1. Kurikulum dan Kompetensi Lulusan 
2. Proses Pembelajaran 

3. Penelitian/Pengabdian 

4. Kompetensi Dosen/Pegawai 

5. Tidak Ada 

9. Apakah kegiatan pelayanan administrasi 

di lingkungan Fakultas Teknik UNG 

sesuai dengan harapan Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG ? 

1. Sesuai 
2. Sebagian 

3. Kurang 

4. Tidak Sama Sekali 

10. Apakah strategi pencapaian Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG yang dilakukan 

selama ini sudah sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai ? 

1. Sangat Sesuai 
2. Sesuai 

3. Kurang Sesuai 

4. Tidak Sesuai 

11. Menurut anda apakah Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG sudah bisa anda 

pahami ? 

1. Sangat Paham 

2. Paham 

3. Kurang Paham 

4. Tidak Paham 

12. Menurut anda, apakah Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG perlu diperbaiki 

lagi ? 

1. Sangat Perlu 
2. Perlu 

3. Kurang Perlu 

4. Tidak Perlu 

13. Berikanlah saran dan kritikan anda terkait 

pembenahan layanan guna mendukung 

terwujudnya Visi dan Misi Fakultas 

Teknik UNG ! 

(Jawaban dengan teks panjang) 
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2) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dengan teknik penyebaran 

kuisioner melalui google form yang disebarkan kepada dosen dan tenaga kependidikan di 

lingkungan Fakultas Teknik UNG. 

 

3) Analisis dan Olah Data 

Data yang telah terkumpul kemudiaan akan diolah dan dianalisis agar bisa 

menghasilkan informasi yang berguna untuk kemudian disusun menjadi laporan. Olah data 

dilakukan dalam beberapa tahap, seperti data editing, data processing dan data analyzing. 

Tahapan data editing dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data-data yang 

telah dikumpulkan dari kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian, dan relevansinya. 

Tahap data analyzing atau penganalisisan data dilakukan setelah melalui tahap data 

processing atau pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan dianalisis dan 

ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi. 

 

4) Penyusunan Laporan 

Hasil dari pengolahan data dan analisis data selanjutnya akan dituangkan dalam 

bentuk laporan hasil survei yang akan disampaikan kepada pimpinan Fakultas Teknik UNG 

agar dapat di evaluasi serta dilakukan tindakan untuk perbaikan maupun pengembangan 

kedepan. 
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BAB 3 

HASIL SURVEI 

 

 

 
A. Hasil Isian Angket/Kuisioner 

Pertanyaan 1. Apakah anda mengetahui Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG ? 
 

 

 

 

 
Pertanyaan 2. Dari manakah anda mengetahui Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG ? 
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Pertanyaan 3. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi Visi dan Misi Fakultas 

Teknik UNG ? 

 

 
Pertanyaan 4. Apakah anda setuju dengan Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG ? 

 

 
Pertanyaan 5. Apakah menurut pengamatan anda Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG 

sudah dilaksanakan dengan tujuan ? 
 



10 
 

Pertanyaan 6. Apakah Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG mendukung peningkatan 

atmosfir akademik bagi civitas akademika di Fakultas Teknik UNG ? 

 

 

 
Pertanyaan 7. Menurut anda apakah semua aspek kegiatan akademik sudah terakomodasi 

dalam Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG ? 

 

 
 

Pertanyaan 8. Berdasarkan pertanyaan No. 7, sudah tercermin dari segi apakah Visi dan 

Misi Fakultas Teknik UNG ? 
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Pertanyaan 9. Apakah kegiatan pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Teknik 

UNG sesuai dengan harapan Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG ? 
 

Pertanyaan 10. Apakah strategi pencapaian Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG yang 

dilakukan selama ini sudah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai ? 

 

 
Pertanyaan 11. Menurut anda apakah Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG sudah bisa anda 

pahami ? 
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Pertanyaan 12. Menurut anda, apakah Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG perlu diperbaiki 

lagi ? 
 

 

 
Pertanyaan 13. Berikanlah saran dan kritikan anda terkait pembenahan layanan guna 

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG ! 

 
Tabel 3.1. Saran dari Responden 

 

No Saran 

1. Meningkatkan layanan info dan sosialisasi semua hal di fakultas dengan rapi dan 

terjadwal 

2. Butuh komitmen dan semangat bersama civitas akademika Fakultas Teknik untuk 

menjadi bermutu dan berkualitas 
3. Layanan sudah baik 

4. Semua lini mesti bersama mewujudkan Visi dan Misi 

5. Untuk mewujudkan Visi Misi salah satunya harus didukung sepenuhnya oleh civitas 

akademika UNG yang berkualias & punya kepedulian 
6. Fasilitas laboratorium perlu di tingkatkan lagi 

7. Harus transparan 

8. Pimpinan harus fokus dan memiliki komitmen kuat untuk mengorganisir, 

menggerakkan seluruh elemen dan resources yang ada di Fakultas 
9. Perlu tambahan dana 

10. Kegiatan penelitian dan PkM perlu lebih selaras lagi dengan visi misi 

11. Perlu ya sosialisasi dan penyebaran visi misi lagi 

12. Visi dan misi sudah baik 

13. Sarana Layanan laboratorium perlu ditingkatkan 

14. Lebih semangat mewujudkan visi misi dalam kegiatan pendidikan tinggi di FT UNG 

15. Perlu tindak lanjut dalam pelaksanaan terwujudnya tridharma yang lebih berkualitas 
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BAB 4 

PENUTUP 

 

 

 
Berdasarkan hasil survei pemahaman dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan 

Fakultas Teknik UNG terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Teknik UNG, maka 

dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebanyak 81% Sangat Mengetahui, 15% Mengetahui, 

dan 4% Cukup Mengetahui tentang Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG. 

2) Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan informasi dan penjelasan tentang Visi 

dan Misi paling banyak dari Website/Media Sosial, selanjutnya melalui Sosialisasi, dan 

selanjutnya melalui papan informasi, brosur, dan banner/pamflet. 

3) Sebanyak 65% Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik UNG 

sering mengikuti kegiatan sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG, dan 32% 

lainnya mengikuti beberapa kali. 

4) Sebanyak 96% Dosen dan Tenaga Kependidikan Sangat Setuju dengan Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG. 

5) Sebanyak 89% Dosen dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. 

6) Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG telah mendukung peningkatan atmosfir akademik 

bagi civitas akademika Fakultas Teknik UNG. Sebanyak 91% Dosen dan Tenaga 

Kependidikan menyatakan Sangat Mendukung, dan 9% lainnya menyatakan 

Mendukung. 

7) Sebanyak 83% Dosen dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa semua aspek 

kegiatan akademik sudah terakomodir dalam Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG, 17% 

lainnya menyatakan sebagian. 

8) Berdasarkan tanggapan Dosen dan Tenaga Kependidikan, sebanyak 132 orang 

menyatakan bahwa Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG tercermin dari proses 

pembelajaran, 94 orang menyatakan melalui kompetensi dosen/pegawai, 84 orang 

menyatakan melalui kurikulum dan kompetensi lulusan, dan 61 orang menyatakan 

melalui penelitian/pengabdian kepada masyarakat. 
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9) Terkait dengan pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Teknik UNG, sebanyak 

81% Dosen dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

sudah sesuai dengan harapan Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG, dan 16% lainnya 

menyatakan baru sebagian. 

10) Terkait dengan strategi pencapaian Visi dan Misi Fakultas Teknik UNG, sebanyak 88% 

Dosen dan Tenaga Kependidikan menyatakan Sangat Sesuai, dan 12% lainnya 

menyatakan Sesuai. 

11) Dosen dan Tenaga Kependidikan 77% Sangat Paham dan 23% Paham dengan Visi dan 

Misi Fakultas Teknik UNG. 

12) Sebanyak 39% Dosen dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa Visi dan Misi 

Fakultas Teknik UNG Perlu untuk diperbaiki, sedangkan 35% lainnya menyatakan 

Kurang Perlu untuk diperbaiki, 20% lainnya menyatakan Tidak Perlu, dan 6% 

menyatakan Sangat Perlu. 


