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4. Sasaran Mutu Fakultas

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuannya, maka ditetapkan sasaran mutu fakultas dan 

strategi pencapaiannya dalam tabel berikut:

Tabel. Sasaran Mutu Fakultas

No Sasaran Mutu Strategi Pencapaian
Tahun Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

1 Peningkatan 

kerjasama 

Regional dan 

Nasional serta 

Internasional 

- memperbanyak MoU 

dengan berbagai pihak

- menawarkan kunjungan 

siswa/mahasiswa/guru/

dosen  

- menawarkan program 

pelatihan/pendampinga

n bagi para guru

- mengirimkan 

mahasiswa untuk kerja 

praktek di 

sekolah/PT/Industri

- mengirimkan dosen 

untuk penelitian di 

PT/Institusi lain

4 5 6 7 8

2 Reputasi 

Mahasiswa 

Tingkat Regional 

dan Nasiona

- mengadakan pelatihan 

calon dosen 

pembimbing PKM dan 

lomba-lomba yang lain 

bagi mahasiswa 

- mendorong aktivitas 

kegiatan 

kemahasiswaan 

sehingga lebih dinamis

- mengadakan pemilihan 

mahasiswa berprestasi 

tingkat fakultas

- memfasilitasi 

terbentuknya kelompok-

10 10 10 10 10
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kelompok studi dan 

menunjuk dosen 

pendamping     

3 Reputasi Dosen 

Tingkat Regional 

dan Nasional

- mengadakan pelatihan 

calon dosen 

pembimbing PKM dan 

lomba-lomba yang lain 

bagi mahasiswa 

- mendorong aktivitas 

kegiatan 

kemahasiswaan 

sehingga lebih dinamis

- mengadakan pemilihan 

mahasiswa berprestasi 

tingkat fakultas

- memfasilitasi 

terbentuknya kelompok-

kelompok studi dan 

menunjuk dosen 

pendamping   

5 8 10 12 15

4 Jurnal 

terakreditasi

- membentuk tim 

persiapan akrediasi 

jurnal 

- mengundang  tim ahli 

untuk mencermati 

kelayakan usulan 

borang akreditasi

- mempertahankan 

kualitas penerbitan 

jurnal 

1 1 1 1 1

5 Mahasiswa 

menyelesaikan 

studi tepat waktu

- melakukan pemantauan 

dan evaluasi studi

- mengadakan program 

monitoring pengerjaan 

TA

- penyusunan kurikulum 

20% 40% 60% 80% 95%
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yang menjamin 

mahasiswa dapat kuliah 

tepat waktu

6 Publikasi dosen 

dalam event  

internasional

- Mendorong dosen untuk 

aktif menerima tawaran 

penelitian

- memberikan dukungan 

bagi dosen yang akan 

mengikuti seminar 

internasional 

-

4 6 8 10 12

7 Publikasi dosen 

dalam jurnal 

internasional

- mendorong dosen untuk 

mengikuti pelatihan 

penulisan karya ilmiah

- memberikan reward bagi 

dosen yang makalah 

nya diterima di jurnal 

internasional

-

1 3 5 7 9

8 Indeks kinerja 

dosen minimal 3

- membuat  

pemberitahuan kepada 

para dosen terkait point-

point yang digunakan 

untuk menentukan 

indeks kinerja 

- memberikan reward bagi 

dosen yang 

menyerahkan soal ujian, 

dan nilai hasil ujian tepat 

waktu. 

- Memberikan punishment 

bagi dosen yang nilai 

IKD nya kurang dari 3

80% 85% 90% 95% 100%

9 Akreditasi Prodi 

minimal B

(urutan akred.

TE,TIF,TIND, TK)

- melakukan evaluasi 

secara komprehensif 

secara terus menerus 

terhadap penjaminan 

B,C,

C,C

A,B,

B,B

A,B,

B,B

A,B,

B,B

A,A,A,

A
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mutu yang kembangkan 

sebelum proses 

pengajuan borang 

akreditasi

- membentuk tim 

persiapan akrediasi 

prodi 

- mengundang  tim ahli 

untuk mencermati 

kelayakan usulan 

akreditasi


