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Kata Pengantar 

 
 

Atas izin Allah SWT dengan rahmat-Nya lah tim penyusun evaluasi visi misi 

tujuan dan strategi Fakultas Teknik ITSNU Pasuruan telah menyelesaikan laporan yang 

dianalisis berdasarkan hasil angket kuesioner kepada responden. Dengan adanya 

evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya berdasarkan tahun akademik, mampu 

memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana 

mestinya. 

Demi terwujud capaian hasil visi misi program studi banyak responden yang 

terlibat berdasarkan tingkatannya. Baik para dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan. Setiap tahun ajaran baru akan dilakukan terus menerus evaluasi yang 

belum tercapai berdasarkan visi misi tujuan dan strategi fakultas.  

Semoga hasil analisis evaluasi dari tim penyusun mampu menjadi bahan perbaikan 

untuk Fakultas Teknik ITSNU Pasuruan. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat 

diperlukan oleh tim penyusun. Tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusun 

laporan evaluasi ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain 

yang terkait baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikianlah kami tim penyusun 

membuat laporan ini. 

 
 

 

 

 

 

Tim penyusun 



LAPORAN EVALUASI PEMAHAMAN VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI 

FAKULTAS TEKNIK ITSNU PASURUAN 

 

 

1. Peserta Responden 

Peserta responden kegiatan pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas 

Teknik ini adalah seluruh civitas akademika ITSNU Pasuruan dengan rincian: 

a. Dosen 

b. Tenaga Kependidikan/ Karyawan 

c. Mahasiswa 

 

2. Jumlah Responden 

Peserta responden ini secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Data Responden 

Responden Jumlah 

Dosen 20 

Tenaga Kependidikan/Karyawan 19 

Mahasiswa/i      36 

TOTAL 75 

 

 
3. Metode Evaluasi 

Evaluasi kegiatan ini adalah evaluasi proses yang dilakukan dengan metode 

kuesioner, di mana para peserta diberikan angket untuk menguji pemahaman terhadap 

visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Teknik ITSNU Pasuruan terhadap pemahaman 

dan implementasinya.  

 

4. Hasil Kegiatan 

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa 91% responden menyatakan pernah 

mendapatkan sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Teknik  ITSNU Pasuruan. 

Sebanyak 36% responden sangat memahami visi, 31% sangat memahami misi, 32% 

memahami tujuan Fakultas Teknik, sedangkan unltuk strategi Fakultas Teknik yaitu 

sebesar 32%. Visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Teknik telah mendukung 

peningkatan atmosfer akademik bagi semua civitas akademik dengan 81% responden 

menyatakan iya/ setuju. Sebanyak 81%  responden menyatakan ya/ setuju pelayanan 

adminitrasi di lingkungan Fakultas Teknik telah mendorong terwujudnya visi, misi, 

tujuan dan sasaran.



Tabel 2. Distribusi dan frekuensi pemahaman visi misi tujuan dan strategi Fakultas Teknik 

Komponen Evaluasi 

F % 

Apakah bapak/ibu/saudara pernah mendapatkan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran  
Fakultas Teknik 

 Ya 68 91% 

 Tidak 7 9% 

Apakah Bapak/ibu/saudara memahami Visi Fakultas Teknik 

 Sangat Paham 27 36% 

 Paham 

 Tidak paham 

42 

6 

56% 

8% 

Apakah Bapak/ibu/saudara memahami misi Fakultas Teknik 

 Sangat Paham 

 Paham  

23 
47 

31% 
63% 

 Tidak Paham 5 7% 

Apakah Bapak/ibu/saudara memahami tujuan Fakultas Teknik 

 Sangat Paham 

 Paham  

24 
49 

32% 
65% 

 Tidak Paham 1 1% 

Apakah Bapak/ibu/saudara memahami strategi Fakultas Teknik 

 Sangat Paham 

 Paham  

23 
51 

32% 
68% 

 Tidak Paham 1 1% 

Apakah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Teknik telah mendukung peningkatan 
atmosfer akademik bagi semua civitas akademik Fakultas Teknik 

 Ya  61 81% 

 Tidak 13 17% 

Apakah Pelayanan Administrasi di lingkungan Fakultas Teknik telah mendorong 
terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Teknik 

 Ya  61 81% 

 Tidak 13 17% 



5. Tindak lanjut hasil evaluasi pemahaman Visi dan Misi Fakultas Teknik 

Secara umum, pemahaman civitas akademika tentang Visi Misi Tujuan dan 

Strategi Fakultas Teknik, telah dipahami dengan baik dan memadai. Para civitas 

akademika mengetahui dengan baik apa saja yang menjadi visi misi tujuan dan strategi 

Fakultas Teknik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan pemahaman 

dan ketercapaian VMTS yaitu dengan melibatkan para pemangku kepentingan ITSNU 

Pasuruan dalam penyusunan VMTS Fakultas Teknik. Selain itu, upaya yang perlu 

ditingkatkan adalah melaksanakan program-program yang tertuang dalam RIP dan 

RENSTRA Fakultas Teknik.  

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi 

misi tujuan dan strategi Fakultas Teknik juga dapat dilakukan sebagai upaya tindak lanjut 

ketercapaian VMTS.  

Selain itu pemasangan banner yang berisi visi misi tujuan dan strategi Fakultas 

Teknik di setiap ruang kelas juga merupakan salah satu upaya tindak lanjut untuk 

mensosialisasikan visi misi tujuan dan strategi Fakultas Teknik secara lebih intensif. 

Penambahan jumlah kerjasama antara Fakultas Teknik dengan lembaga lain juga perlu 

dilakukan sebagai upaya percepatan pengembangan Fakultas Teknik.   

 

6. Penutup 

Demikian laporan pelaksanaan kuesioner pemahaman visi misi tujuan dan strategi 

Fakultas Teknik ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat memberikan gambaran 

pelaksanaan kegiatan.  


