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Visi, misi dan 

tujuan 

Visi 

Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik 

yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan 

lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 

2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidangpendidikan di tingkat 

nasional. 

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan 

di tingkat nasional. 

4. Meningkatkan   budaya   akademik   yang   kondusif   dan   terintegrasi   

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan 

berkesinambungan. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk 

pengembangan pendidikan. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 

2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di 

tingkat nasional 

3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk 

kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 
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4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi 

dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan 

berkesinambungan. 

5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

dalam rangka pengembangan pendidikan. 

 

Definisi Istilah Definisi Istilah 

1. Pengelolaan adalah proses utama untuk mencapai manajemen 

kelembagaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta 

kebijakan manajemen perguruan tinggi, sehingga semua kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara baik efisien 

dan efektif. 

2. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. 

3. Statute merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan 

program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan 

tujuan FKIP Umuslim. 

4. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang 

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar 

mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap 

sesuai dengan sasaran kurikulum. 

5. Dosen merupakan pendidik professional dan ilmuwan di FKIP Umuslim 

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 
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pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di FKIP 

Umuslim. 

 

Rasional Rasional 

Agar visi, misi, dan tujuan FKIP Umuslim dapat tercapai dengan 

makasimal, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran FKIP Umuslim 

sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, 

monitoring, dan evaluasi FKIP Umuslim. 

 

Pernyataan Isi Pernyataan Isi 

1. Standar pengelolaan mengacu pada standar kompetensi lulusan, 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

2. Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan 

atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan satuan 

pendidikan.  

3. PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh 

lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. 

4. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh FKIP 

Umuslim melalui program studi dalam lingkup FKIP Umuslim, 

5. Program studi dalam lingkup FKIP Umuslim wajib, 

a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran 

dalam setiap mata kuliah. 

b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar 

isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam 
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rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 

c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan dalam suasana 

akademik dan budaya mutu yang baik. 

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic 

dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. 

e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai 

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 

6. FKIP Umuslim dalam melaksanakan standar pengelolaan 

pembelajaran wajib, 

a. Menyusun kebijakan, rencana stategis, dan operasional terkait 

dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika 

dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi 

program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 

b. Menyelenggarakan pembelajan dalam bidang pendidikan 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 

sasaran yang sesuai dengan visi misi FKIP Umuslim 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program 

studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen. 

f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi.  
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Strategi 

Pencapaian 

Strategi Pencapaian 

a. Dekan FKIP Umuslim dengan melibatkan para pemangku kepentingan 

bekoordinasi dengan senat dalam pengelolaan FKIP Umuslim. 

b. Dekan FKIP Umuslim dan ketua program studi dalam lingkup FKIP 

Umuslim membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni dan 

stakeholder. 

c. Melakukan Audit Mutu Internal secara kontinyu. 

d. Melakukan penyusunan rencana tahunan, pelaksanaan pekerjaan, dan 

pelaporan hasil capaian program dalam kurun tertentu secara 

transparan yang meliputi capaian kinerja, kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerapian manajemen 

dalam proses pengadaan barang dan jasa dan kerapian menajemen 

dalam pengelolaan keuangan 

e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja di setiap unit kerja. 

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Pencapaian 

1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FKIP Umuslim 

mencakup: planning, organizing, staffing, leading, controlling yang 

efektif dilaksanakan. 

2. 80% dosen yang mengajar sudah sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.  

3. 80% dosen yang mengasuh mata kuliah sudah berjalan 

sistematis,relevan dan ilmiah sesuai dengan silabus yang telah 

disusun. 
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Pihak yang 

Terlibat 

Pihak yang Terlibat 

1. Dekan FKIP Umuslim 

2. Ka. Sub. Bag. Akademik FKIP Umuslim 

3. Ketua Laboratorium 

4. Ketua program studi dalam lingkup FKIP Umuslim 

5. Pemangku kepentingan internal FKIP Umuslim 

 

Dokumen 

Terkait 

Dokumen Terkait 

1. Prosedur pelaksanaan Audit Mutu Internal 

2. Statuta Universitas 

3. Renstra FKIP Umuslim 

4. Ketentuan organisasi dan tata kerja (OTK) 

5. Prosedur Rekrutmen tenaga pendidik dan pendidikan 

6. Prosedur monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran 
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