
Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis (VMTS) 
 
Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis (VMTS) Fakultas Teknik Universitas Andalas 
dilakukan melalui beberapa metode yaitu: 

1. Membuatkan buku panduan, kalender dan brosur Fakultas Teknik Universitas Andalas 
yang berisi visi misi, dan tujuan, dan sasaran strategis beserta profil setiap departemen/ 
program studi di lingkungan Fakultas Teknik. 

2. Pencantuman VMTS pada website (http://ft.unand.ac.id)  dan media sosial fakultas 
(terutama facebook dan instagram) dan seluruh departemen.  

3. Pengiriman softcopy dokumen Renstra Fakultas Teknik Unand melalui grup WA Dosen, 
Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. 

4. Sosialisasi acara penerimaan mahasiswa baru BAKTI pada waktu penerimaan 
mahasiswa baru menyangkut visi, misi dan tujuan program studi, kurikulum, sistem 
evaluasi dan informasi mengenai penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

5. Sosialisasi pada rapat manajemen dengan program studi secara berkala untuk 
meningkatkan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan 
pendidikan. Jelaskan detilnya. 

6. Pemasangan poster visi, misi dan tujuan program studi di tempat-tempat strategis dalam 
lingkungan Fakultas Teknik. 

7. Sosialisasi ke beberapa sekolah menengah atas baik dalam provinsi Sumatera Barat 
maupun di luar provinsi Sumatera Barat.  

8. Sosialisasi melalui organisasi kemahasiswaan, dalam hal ini adalah Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) atau Himpunan. 

     
Survei tingkat pemahaman VMTS: Indikator Terkemuka dan Bermartabat 
 
Untuk tingkat pemahaman dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan terhadap VMTS maka 
UPPS melakukan survei dengan menggunakan link sebagai berikut: 
https://forms.office.com/r/HVGuTkYr9U. Survei ini akan melihat bagaimana bukti pemahaman 
dua kata kunci pada Visi yaitu Terkemuka dan Bermartabat telah diterapkan oleh dosen, 
mahasiswa dan tenaga  kependidikan. Kriteria “Terkemuka dan Bermartabat” diberikan untuk 
ketiga pihak internal dan akan dilihat sejauh mana mereka melaksana kriteria tsb dalam 
aktifitas masing-masing. 
 
Dosen 
Ada 5 indikator yang ditetapkan untuk Kriteria Terkemuka dan Bermartabat bagi dosen 
dijelaskan sebagai berikut. 

Terkemuka Bermartabat 

Q1. Apakah Bapak/Ibu rutin melakukan 
publikasi internasional? 

Q1. Apakah rata-rata level kehadiran 
perkuliahan Bapak/Ibu diatas angka 90%? 

Q2. Apakah Bapak/Ibu telah memiliki buku ajar/ 
buku monograf yang telah digunakan oleh PT 
lain diluar Unand? 

Q2. Apakah seluruh materi perkuliahan yang 
tertuang dalam RPS selalu disampaikan ke 
mahasiswa? 

Q3. Apakah Bapak/Ibu aktif berkontribusi untuk 
membantu penyelesaian masalah (problem 
solving) yang sesuai dengan bidang keahlian 
Bapak/Ibu pada dunia usaha/industri dan 
pemerintah? 

Q3. Apakah penilaian akhir perkuliahan yang 
Bapak/Ibu ampu sudah dilakukan sesuai 
dengan kemampuan yang ditunjukan 
mahasiswa selama perkuliahan? 

Q4. Apakah Bapak/Ibu telah pernah 
membimbing mahasiswa dalam suatu 
perlombaan dan menjadi juara minimal tingkat 
nasional? 

Q4. Apakah Bapak/Ibu sudah sepenuhnya 
mematuhi dan menjalankan aturan yang 
ditetapkan universitas/fakultas, seperti durasi 
mengajar, tata cara bimbingan mahasiswa, 

http://ft.unand.ac.id/
https://forms.office.com/r/HVGuTkYr9U


aturan berkendara dan parkir, merokok, dll.? 

Q5. Apakah Bapak/Ibu memiliki hubungan 
kerjasama Tridharma dengan universitas 
terkemuka dalam negeri atau universitas luar 
negeri, lembaga nasional non Perguruan 
Tinggi, atau mitra DUDI (Dunia Usaha & Dunia 
Industri)? 

Q5. Apakah Bapak/Ibu memiliki kontribusi 
dalam seluruh publikasi yang memuat nama 
Bapak/Ibu? 

 

 

 
Gambar 5 Tingkat Pemahaman Dosen terhadap VMTS 

 
Seperti yang terlihat pada Gambar 5, untuk kriteria Terkemuka, dari 5 indikator yang diberikan, 
terlihat bahwa dosen-dosen Fakultas Teknik telah menunjuk indikator yang baik dengan 79% 
menyatakan rutin melakukan publikasi internasional setiap tahun, kemudian 68% dosen 
menyatakan aktif berkontribusi sesuai bidang keahlian ditengah masyarakat. Sementara, 
untuk dua indikator lainnya yaitu indikator pembuatan buku ajar atau buku hasil penelitian 
(yang digunakan kampus lain) dan indikator pembimbingan mahasiswa agar mampu 
berprestasi minimal di tingkat nasional, hanya sekitar 5% dan 32% dosen yang berhasil 
melakukannya. Untuk satu indikator lainnya, yang terkait dengan kerjasama dosen dengan 
kampus lain, hanya sekitar 53% yang telah melaksanakannya. Secara umum dengan kondisi 
saat ini dapat dikatakan bahwa dosen-dosen Fakultas Teknik belum memiliki pemahaman 
yang baik terhadap kriteria Terkemuka ini. 
Untuk kriteria Bermartabat, hampir untuk seluruh indikator terlihat bahwa dosen-dosen 
Fakultas Teknik telah menunjukkan karakter Bermartabat, dengan  100% menyatakan disiplin 
selalu hadir perkuliahan (kehadiran di atas 90% sebagai batas yang ditetapkan universitas), 



100% menyatakan selalu menjelaskan setiap materi yang ada di RPS sebagai bentuk 
tanggungjawab sebagai dosen, 100% menyatakan berkeadilan dalam memberikan penilaian 
terhadap mahasiswa, 89% mematuhi segala peraturan akademik yang ditetapkan universitas 
dan 95% menyatakan memiliki kontribusi dalam publikasi yang memuat namanya. Dua 
indikator terakhir menunjukan integritas dosen dalam beraktifitas. Secara umum dengan 
kondisi saat ini dapat dikatakan bahwa dosen-dosen Fakultas Teknik telah memiliki 
pemahaman yang baik terhadap kriteria Bermartabat ini. 
 
Mahasiswa 
Ada 5 indikator yang ditetapkan untuk Kriteria Terkemuka dan Bermartabat bagi mahasiswa 
dijelaskan sebagai berikut. 

Terkemuka Bermartabat 

Q1. Apakah anda memiliki prestasi 
kemahasiswaan minimal dalam level nasional? 

Q1. Apakah anda pernah melihat kecurangan 
yang dilakukan teman anda saat ujian? 

Q2. Apakah anda pernah memiliki pengalaman 
dalam program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM)? 

Q2. Apakah anda bersama teman-teman satu 
kelas sering datang terlambat waktu dalam 
perkuliahan? 

Q3. Apakah anda pernah melakukan publikasi 
atau seminar minimal level nasional? 

Q3. Apakah anda mengetahui adanya kegiatan 
perpeloncoan pada mahasiswa baru? 

Q4. Apakah anda menggunakan buku referensi 
berbahasa inggris dalam perkuliahan? 

Q4. Apakah anda pernah melihat teman-teman 
saudara/i melakukan pengrusakan atau 
pencoretan terhadap inventaris perkuliahan, 
seperti meja, kursi, dan dinding gedung? 

Q5. Apakah anda sering mengikuti berbagai 
kegiatan ilmiah yang diadakan Fakultas/ 
Departemen? 

Q5. Apakah anda pernah melihat teman-
temannya membuang sampah secara 
sembarangan selama perkuliahan? 

 

 



 
Gambar 6 Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap VMTS 

 
Seperti yang terlihat pada Gambar 6, untuk kriteria Terkemuka, dari 5 indikator yang diberikan, 
terlihat bahwa mahasiswa Fakultas Teknik menunjukan kriteriaTerkemuka pada pertanyaan 
ke empat dan ke lima (Q4 dan Q5). Untuk Q4 sebanyak dengan 97% menyatakan terbiasa 
menggunakan buku referensi dalam berbahasa inggris, dan untuk Q5 sebanyak kemudian 
71% menyatakan sering mengikuti kegiatan ilmiah seperti kuliah tamu, seminar dll yang 
diselenggarakan program studi. Sementara, untuk tiga indikator lainnya terlihat bahwa 
mahasiswa Fakultas Teknik masih jauh dari terkemuka dimana hanya 21% yang menyatakan 
memiliki prestasi kemahasiswaan minimal level nasional, 9% memiliki pengalaman dalam 
program MBKM dan 18% memiliki pengalaman menulis publikasi atau ikut seminar minimal 
level nasional. Secara umum dengan kondisi saat ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa 
Fakultas Teknik belum memiliki pemahaman yang baik terhadap kriteria Terkemuka ini. 
 
Untuk kriteria Bermartabat, dari 5 indikator yang diberikan, terlihat bahwa mahasiswa Fakultas 
Teknik menunjuk kriteria Bermartabat pada pertanyaan ke tiga dan ke empat (Q3 dan Q4). 
Untuk Q3 sebanyak dengan 82% responden menyatakan bahwa di Fakultas Teknik tidak ada 
perploncoan mahasiswa baru, dan untuk Q4 sebanyak kemudian 88% menyatakan di Fakultas 
Teknik tidak ada perilaku vandalisme dengan merusak barang-barang miliki negara. 
Sementara, untuk tiga indikator lainnya terlihat bahwa mahasiswa Fakultas Teknik masih jauh 
dikatakan Bermartabat dimana 53% menyatakan mengetahui adanya kecurangan yang 
dilakukan pada saat ujian, 47% datang terlambat saat perkuliahan dan 50% tidak peduli akan 
kebersihan lingkungan. Secara umum dengan kondisi saat ini dapat dikatakan bahwa 
mahasiswa Fakultas Teknik belum memiliki pemahaman yang baik terhadap kriteria 
Bermartabat ini. 
 
Tenaga Kependidikan 
Ada 5 indikator yang ditetapkan untuk Kriteria Terkemuka dan Bermartabat bagi tenaga 
kependidikan dijelaskan sebagai berikut. 

Terkemuka Bermartabat 

Q1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan 
pelatihan kompetensi? 

Q1. Apakah Bapak/Ibu sering datang terlambat 
waktu ketika bekerja? 

Q2. Apakah Bapak/Ibu bisa menggunakan 
komputer dengan baik (minimal kemampuan 
dasar)? 

Q2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada rekan-
rekan Bapak/Ibu melakukan kegiatan lain diluar 
tupoksi pekerjaan pada saat jam bekerja, atau 
melakukan kegiatan lain tanpa seijin pimpinan 



pada saat jam bekerja? 

Q3. Apakah Bapak/Ibu bisa berbahasa inggris 
(minimal kemampuan dasar)? 

Q3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada rekan-
rekan Bapak/Ibu yang memberikan fasilitas 
khusus kepada orang lain dikarenakan 
kewenangannya tetapi tidak sesuai dengan 
aturan yang ada? 

Q4. Apakah Bapak/Ibu bekerja berdasarkan 
SOP yang telah disiapkan? 

Q4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada rekan-
rekan Bapak/Ibu yang pernah menunda 
memberikan pelayanan kepada mahasiswa 
pada saat jam kerja? 

Q5. Apakah Bapak/Ibu bekerja dengan fasilitas 
dan ruang kerja yang memadai? 

Q5.  
Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada rekan-
rekan Bapak/Ibu yang tidak bekerja dalam 
suatu kegiatan, walaupun mereka adalah 
bagian dari kepanitiaan kegiatan tersebut? 

 

 

 
Gambar 7 Tingkat Pemahaman Tenaga Kependidikan terhadap VMTS 
 
Seperti yang terlihat pada Gambar 7, untuk kriteria Terkemuka, dari 5 indikator yang diberikan, 
terlihat bahwa Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik menunjukan kriteria Terkemuka pada 
seluruh indikator. Hasil survei memperlihatkan bahwa 73% menyatakan telah mengikuti 
pelatihan peningkatan komppetensi, dan 100% menyatakan bisa mengoperasikan komputer 
dengan baik, 82% memiliki kemampuan bahasa inggris, 100% selalu bekerja dengan SOP 
yang diberikan dan 91% bekerja dengan fasilitas kerja yang memadai. Secara umum dengan 



kondisi saat ini dapat dikatakan bahwa Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik telah memiliki 
pemahaman yang baik terhadap kriteria Terkemuka ini. 
 
Untuk kriteria Bermartabat, dari 5 indikator yang diberikan, terlihat bahwa Tenaga Kependidikan 
Fakultas Teknik menunjuk kriteria Bermartabat pada seluruh indikator. Hasil survei 
memperlihatkan bahwa 82% jarang terlambat masuk kantor, 55% selalu bekerja sesuai 
tupoksinya pada jam kantor, 91% tidak mau menyalahgunakan kewenangannya untuk orang lain, 
82% selalu memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dan 82% selalu melaksanakan 
tanggungjawabnya jika pimpinan memberikan suatu pekerjaan kepada mereka dalam suatu 
kepanitiaan.Secara umum dengan kondisi saat ini dapat dikatakan bahwa Tenaga Kependidikan 
Fakultas Teknik hampir memiliki pemahaman yang baik terhadap kriteria Bermartabat ini. 
 
 
 
 
 


