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Pengertian 

1. Visi adalah cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang 

mendasari pikiran dan tindakan seganap sivitas akademika di lingkungan Program Studi 

Pendidikan Kimia FKIP ULM. 

2. Misi adalah arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat 

dicapai dalam kurun waktu tertentu, mengandung bentuk kegiatan utama yang selaras dengan 

falsafah, tata nilai, dan kultur akademik  yang menjadi landasan hubungan kerja serta 

pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan, menunjukkan ruang lingkup 

hasil yang hendak dicapai oleh Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM. 

Tujuan 

Menjelaskan tentang prosedur dan tata cara penyusunan dan evaluasi visi misi program studi. 

Ruang Lingkup 

Prosedur pelaksanaan penyusunan dan evaluasi visi misi program studi. 

Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik FKIP ULM Tahun 2017 

2. Prosedur Operasional Standar FKIP ULM Tahun 2016 

3. Peraturan-peraturan lainnya di lingkungan FKIP ULM 

Persyaratan 

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku. 

2. Sejalan dengan visi misi universitas dan fakultas. 

3. Mencerminkan nilai-nilai dasar Program Studi Pendidikan Kimia. 

4. Merupakan pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi dalam hitungan jangka 

waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. 

5. Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur. 

6. Menyebutkan karakteristik jenis jasa pendidikan yang ditawarkan oleh Program Studi Pendidikan 

Kimia. 

7. Menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas Program Studi Pendidikan Kimia. 

8. Menyebutkan target pasar yang dituju. 

9. Rumusannya ringkas dan jelas dengan menggunakan bahasa dan gaya yang komunikatif. 

10. Dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan analisis SWOT dengan memanfaatkan studi pelacakan 

dan melibatkan stakeholders. 

11. Didukung oleh instrumen tertulis seperti formulir/borang, checklist, dsb. 

Prosedur  

1. Ketua Program Studi membentuk tim penyusun/evaluasi visi misi yang terdiri atas Ketua, 

Sekretaris dan Anggota, dimana Ketua Program Studi sebagai Ketua Tim dan anggotanya terdiri 

atas Sekretaris Program Studi, Gugus Penjamin Mutu Program Studi dan perwakilan dosen 

program studi bersangkutan. 

2. Masa kepengurusan tim penyusun/evaluasi visi misi adalah setiap 4 tahun sekali.   

3. Visi dan misi disusun dan dievaluasi dengan menggunakan analisis SWOT dengan 

memanfaatkan hasil studi pelacakan. 

4. Tim bertugas meninjau relevansi rumusan misi dengan visi program studi, fakultas dan 

universitas, kebutuhan stakeholder dan pengguna, sekurang-kurangnya setiap tahun sekali. 

5. Tim penyusun/evaluasi visi misi mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan Program 

Studi untuk mencapai visi misi sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. 
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6. Tim melakukan sosialisasi draft visi misi kepada seluruh dosen program studi dan mahasiswa 

yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMKI). Masukan yang diperoleh akan 

dijadikan bahan revisi untuk memperbaiki visi misi program studi. 

7. Draft visi misi yang sudah direvisi disosialisasikan oleh tim kepada seluruh sivitas akademika di 

lingkungan fakultas yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, seluruh dosen dan 

perwakilan mahasiswa.  

8. Rancangan visi misi selanjutnya disahkan dalam sebuah dokumen visi misi yang ditandatangani 

oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan. 

9. Selanjutnya tim melakukan uji publik terkait rancangan visi-misi dengan melibatkan unsur-unsur 

para pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi dan para pengguna lulusan. 

10. Visi misi yang menjadi acuan dalam penyelenggara pelayanan program studi disosialisasikan 

kepada semua sivitas akademika, alumni dan stakeholders secara intensif melalui berbagai 

metode dan media baik dalam secara langsung di kegiatan perkuliahan atau melalui spanduk, 

leaflet, website, acara seminar, workshop dan lain-lain. 

Pihak Terkait 

1. Dekan 

2. Ketua Jurusan 

3. Ketua Program Studi 

4. Gugus Penjamin Mutu Program Studi 

5. Dosen Program Studi 

6. Stakeholder 

7. Mahasiswa 

8. Alumni  

 

 


