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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

2. Rasional Standar Visi 
dan Misi 

Salah satu syrat wajib bagi sebuah 
institusi atau organisasi adalah memiliki visi 
dan misi. Setiap institusi memiliki visi dan 
misi yang berbeda, tergantung tujuan yang 
akan dicapai oleh masing-masing institusi. 
Oleh karena itu, peranan visi dan misi suatu 
institusi sangatlah penting.  

Universitas Jabal Ghafur merupakan 
salah satu perguruan tinggi swasta yang 
menjalankan fungsinya sebagai pelaksana 
kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, Universitas Jabal 
Ghafur harus menetapkan visi dan misi agar 
menjadi panduan bagi civitas akademika 
dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya.  

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Visi dan Misi  

1. Senat Universitas 
2. Rektor 
3. Wakil Rektor 
4. Dekan 
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5. Wakil Dekan 
6. Ketua Lembaga 
7. Ketua Program Studi 
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis 
9. Kepala Biro Akademik Umum 
10. Kepala Biro Administrasi Akademik 
11. Kepala Biro Kemahasiswaan 

 

4. Definisi Istilah 1. Unit Kerja adalah organ Universitas 
Jabal Ghafur, terdiri dari Fakultas, 
Program Studi dan Unit Pelaksana 
Teknis. 

2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan 
profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

3. Visi adalah pernyataan tetang cita-cita 
atau impian unit kerja yang ingin dicapai 
di masa depan. Khusus untuk program 
studi, visi harus juga menggambarkan 
keunggulan keilmuan (scientific vision) 
yang ingin diwujudkan. 

4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang 
harus dikerjakan oleh unit kerja dalam 
usahanya mewujudkan visi dan 
mencakup pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi. 

5. Tujuan adalah rangkaian hal yang 
hendak dicapai, atau hasil yang 
diinginkan dalam waktu tertentu. 

6. Rencana strategis adalah peta jalan 
untuk mengarahkan operasional unit 
kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di 
lima tahun mendatang. 

7. Indikator kinerja adalah ukuran 
kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian 
suatu sasaran atau tujuan yang telah 
ditetapkan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 
Visi dan Misi 

1. Senat Universitas bersama dengan 
pihak-pihak utama yang berkepentingan 
(dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, 
alumni, pengguna lulusan, dan 
pakar/mitra/organisasi 
profesi/pemerintah) wajib merumuskan 
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visi, misi dan tujuan Universitas Jabal 
Ghafur yang sangat jelas, realistic, 
berorientasi ke masa depan dan dapat 
terukur, dan ditetapkan oleh Rektor 
setelah mendapatkan persetujuan senat 
universitas.   

2. Fakultas dan Program Studi harus 
menyusun visi keilmuan (scientific 
vision) mencerminkan keunikan program 
studi yang sangat jelas, realistic, 
berorientasi ke masa depan dan dapat 
terukur dan ditetapkan oleh Dekan 
setelah mendapatkan persetujuan senat 
fakultas. 

3. Fakultas dan Program Studi harus 
menyusun visi, misi, tujuan dan strategi 
yang searah dan bersinerji dengan visi, 
misi, tujuan dan strategi perguruan 
tinggi serta mendukung pengembangan 
program studi dengan data implementasi 
yang konsisten 

4. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan 
unit kerja harus melakukan sosialisasi 
visi, misi, tujuan dan sasaran secara 
sistematis sehingga mampu dipahami 
dengan baik oleh seluruh civitas 
akademika dan tenaga kependidikan 
minimal 2 kali dalam setahun. 

5. Rektor dan pimpinan unit kerja harus 
menyusun Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) yang memuat 
pentahapan waktu dan tonggak capaian 
setiap tahapan yang terukur dan realistis 
berdasarkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran (VMTS) masing-masing dan 
ditetapkan oleh Rektor paling lambat di 
akhir tahun 2020. 

6. Rektor dan pimpinan unit kerja harus 
memiliki Rencana Strategis periode 
2020-2024 yang memuat strategi dan 
program dengan indikator capaiannya 
terukur dan realistis yang berdasarkan 
VMTS masing-masing dan ditetapkan 
oleh Rektor paling lambat di akhir tahun 
2020. 

7. Rektor harus mengevaluasi capaian visi 
dan sasaran strategis Universitas Jabal 
Ghafur minimal 1 kali di setiap akhir 
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tahun anggaran 
8. Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi 

capaian visi dan sasaran strategis dan 
menyusun laporan evaluasi diri unit 
kerja dan melaporkan ke pimpinan 
diatasnya di setiap akhir tahun anggaran 
dalam forum rapat kerja 

9. Ketua program studi harus mengevaluasi 
capaian visi dan sasaran strategis dan 
menyusun laporan evaluasi diri program 
studi dan melaporkan ke Dekan setiap 
akhir tahun anggaran dalam forum rapat 
kerja Fakultas. 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Visi dan Misi  

1. Rektor menunjuk Ketua LPM 
merumuskan dan mensosialisasikan 
standar visi, misi dan strategi 
pencapaian 

2. Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala 
UPT, dan Ketua Program Studi 

3. Rektor melalui LPM melakukan audit 
capaian pelaksanaan standar visi, misi 
dan strategi pencapaiannya 

4. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, 
Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Ketua 
Program Studi mengevaluasi tindak 
lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan 
manajemen untuk mengendalikan 
pencapaian standar visi, misi dan 
strategi pencapaiannya 

5. Rektor melalui LPM melakukan 
peningkatan mutu dengan meningkatkan 
standar visi, misi dan strategi 
pencapaiannya, khususnya untuk target 
indikator capaian yang sudah memenuhi 

 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Visi dan Misi 

1. Visi dan Misi 
a. Tersedia pedoman evaluasi 

keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan 
strategi pengembangan 

b. Tersedia visi, misi dan tujuan setiap 
unit kerja yang sangat jelas, realistis, 
berorientasi ke masa depan dan ada 
capain tahun 

c. Tersedia visi keilmuan (scientific 
vision) setiap program studi yang 
mencerminkan keunikan program 
studi yang sangat jelas, realistis, 
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berorientasi ke masa depan dan ada 
capain tahun 

d. Tersedia pedoman monev tingkat 
pemahaman visi, misi, dan tujuan 
program studi, fakultas dan 
universitas 

e. Visi, misi dan tujuan setiap unit 
kerja/program studi dipahami 
dengan baik oleh civitas akademika 

2. Rencana Pengembangan dan Evaluasi 
Pencapaian 
a. Tersedianya RIP Universitas dan Unit 

Kerja yang memuat pentahapan 
waktu dan tonggak capaian setiap 
tahapan yang terukur dan realistis 

b. Tersedianya Rencana Strategis 
(RENSTRA) 2020-2024 Universitas 
dan unit kerja yang memuat strategi 
dan program dengan indicator 
capaiannya terukur dan realistis 

c. Tersedianya pedoman monev capaian 
visi dan IKU Universitas Jabal Ghafur 

d. Tersedia laporan hasil evaluasi 
capaian visi, misi dan sasaran 
strategis UNIGHA tahunan 

e. Adanya persentase capaian kinerja 
Unigha 

f. Tersedia pedoman laporan evaluasi 
diri tahunan unit kerja dan program 
studi 

g. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan 
unit kerja mencakup capaian visi dan 
sasaran strategis dan disampaikan ke 
pimpinan diatasnya setiap akhir 
tahun anggaran dalam forum rapat 
kerja 

h. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan 
program studi mencakup capaian visi 
dan sasaran strategis disampaikan ke 
ketua program studi setiap akhir 
tahun anggaran dalam forum rapat 
kerja fakultas 

i. Adanya persentase capaian kinerja 
program studi 
 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 

1. Master Plan UNIGHA 
2. Rencana Strategis UNIGHA 2020-2024 
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Visi dan Misi 
 

3. Prosedur penyusunan visi dan misi 
Universitas Jabal Ghafur 

4. Formulir evaluasi pelaksanaan visi dan 
misi di Universitas Jabal Ghafur 
 

9. Referensi 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang 
pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 

3. Statuta Universitas Jabal Ghafur 
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