


 

RENCANA OPERASIONAL (RENOP) 
FAKULTAS TEKNIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS NEGERI 
YOGYAKARTA 

2020



 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 

Puji Syukur kepada Alloh SWT, kami panjatkan kepadaNya, karena berkat 

rahmat-Nya buku Rencana Operasional Fakultas Teknik tahun 2020 dapat disusun. 

Rencana Operasional (Renop) merupakan salah satu dokumen penting di dalam 

perencanan manajemen organisasi. Renop fakultas merupakan upaya manajemen di 

tingkat fakultas untuk menerjemahkan rencana strategi universitas, dan sekaligus 

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Terpadu (RKT) Fakultas. Renop 

dan RKT disusun setiap tahun oleh manajemen pada level universitas dan fakultas. 

 
Rencana Operasional tahun 2020 ini disusun berdasarkan Renstra Fakultas 

Teknik tahun 2015-2019 dan Renstra Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020-

2025. Renstra Fakultas Teknik tahun 2020-2025 memiliki lima sasaran strategi, yang 

masing- masing memiliki beberapa indikator kinerja. Renop Fakultas Teknik tahun 

2020 mencoba menerjemahkan setiap indikator kedalam bentuk program, yang 

terdiri dari beberapa unsur, yaitu: kegiatan, dana, sasaran, penanggung jawab, dan 

waktu pelaksanaan. Pada tahun 2020 ini, komposisi sumber dana yang dikelola 

Fakultas Teknik berasal dari RKPT sejumlah 37.738.700.068 Dengan program dan 

komposisi dana pada Renop tahun ini, kami berharap sasaran dan indikator strategis 

Fakultas dapat dicapai dengan memuaskan. Kepada para Wakil Dekan diharapkan 

bisa mengawal semua program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 

 
Akhirnya, kami mengajak semua civitas akademika Fakultas Teknik untuk 

bekerja keras mendukung semua program kerja yang telah disusun bersama. Kepada 

semua pihak yang telah membantu Fakultas Teknik UNY dalam menyusun rencana 

dan pelaksanaan program kegiatan ini Kami selaku Dekan Fakultas Teknik 
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PENDAHULUAN 

Rencana Operasional (RENOP) 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas 

Teknik Universitas negeri Yogyakarta tahun 2020-2025. Dokumen RENOP disusun 

dengan melibatkan Jurusan dan Program Studi. 

RENOP FT UNY merupakan penjabaran dari RENSTRA FT UNY dengan 

tetap memperhatikan RENSTRA UNY dalam mewujudkan visi menjadi Fakultas 

yang unggul, kreatif, dan inovatif di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan 

berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

Dokumen Rencana Operasional / Kegiatan memuat aktivitas yang akan 

dilaksanakan sebagai upaya untuk mewuijudkan visi dan misi FT UNY. Untuk 

mengukur ketercapaian sasaran strategis telah ditetapkan target kinerja sehingga 

diharapkan perencanaan program strategis / program kerja yang dituangkan sebagai 

Rencana Operasional dapat lebih terarah dan terkendali. 

Dokumen RENOP memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang 

bersifat kuantitatif dan operasional dari masing-masing indikator kinerja 

pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai baik untuk jangka menengah 

maupun jangka pendek (target tahunan) dari masing-masing sasaran yang ditetapkan 

dalam RENSTRA FT UNY. Dokumen RENOP FT UNY disusun secara berjenjang 

dan merupakan hasil penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target- 

target yang ditetapkan dalam dokumen RENOP adalah hasil kesepakatan bersama 

seluruh pengelola FT UNY. Dokumen RENOP ini berisi misi, tujuan, sasaran, 

indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran termasuk target-

target kuantitatifnya dan program-program untuk  kegiatan 
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

Visi 

Visi Fakultas Teknik adalah menjadi Fakultas yang unggul, kreatif, dan inovatif di bidang 

pendidikan teknologi dan kejuruan berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan 

kecendekiaan pada tahun 2025. 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang

pendidikan teknologi dan kejuruan yang didukung bidang non-kependidikan untuk

menghasilkan lulusan unggul berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan

kecendekiaan.

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di bidang kependidikan dan

nonkependidikan.

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang

mendorong pengembangan potensi masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih, dan akuntabel

5. Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk mendukung

pencapaian visi Fakultas Teknik
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Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan berprestasi tinggi dan bersertifikat keahlian profesional 

2. Menghasilkan penelitian untuk turut mengembangkan ilmu dan teknologi di 

bidang kependidikan dan non-kependidikan. 

3. Mendukung pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat 

4. Memiliki tata kelola organisasi yang efisien 

5. Mengembangkan potensi keilmuan dan profesionalisme civitas akademika 

Fakultas Teknik 

 

Sasaran 

1. Meningkatnya standar layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa 

2. Meningkatnya kualitas penelitian dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu 

serta PPM 

3. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 

4. Meningkatnya layanan kelembagaan dan kerjasama dalam dan luar negeri. 

5. Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 
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BAB IV PENUTUP 

 
 
 
 

Renop Fakultas Teknik tahun 2020 disusun untuk menerjemahkan indikator 

sasaran strategis dalam Renstra Fakultas Teknik tahun 2020-2025 kedalam bentuk 

program kerja. Sasaran strategis pertama, “Meningkatnya standar layanan 

pembelajaran dan kompetensi mahasiswa” dihasilkan 47 program kegiatan. Sasaran 

strategis kedua, “Meningkatnya kualitas penelitian dalam rangka penemuan dan 

pengembangan ilmu dan PPM” dihasilkan 64 program kegiatan. Sasaran strategis 

ketiga, “Meningkatnya kualifikasi dan Kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan” dihasilkan 7 program kegiatan. Sasaran strategis 

keempat,”Meningkatnya layanan kelembagaan dan kerjasama dalam/ luar negeri” 

dihasilkan 12 program kegiatan. Sasaran strategis kelima,”Meningkatnya 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,” dihasilkan 94 program kegiatan. 

Semoga Renop Fakultas Teknik tahun 2020 yang telah disusun dapat dilaksanakan 

dengan sebaik- baiknya dan berhasil mencapai indikator kinerja yang diharapkan 

dengan memuaskan. 
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