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KATA PENGANTAR 

 
       Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT 

atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Buku Saku Visi 

dan Misi Fakultas Teknik UNY tahun 2020 – 2025 ini 

dapat terselesaikan. Buku saku ini merupakan pedoman 

untuk mengetahui dan memahami istilah dan definisi 

yang terdapat pada visi dan misi tersebut. 

      Buku saku ini memuat latar belakang, tujuan, 

pengertian dan definisi istilah yang digunakan pada visi 

dan misi Fakultas Teknik UNY tahun 2020 – 2025. 

      Terselesaikannya buku saku ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu kami penyusun 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua 

pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT akan membalas semuanya dengan 

ganjaran berlipat ganda. Amin. 

      Kami penyusun menyadari sepenuhnya bahwa 

masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan 

pada buku saku ini. Oleh karena itu diharapkan 

masukan, saran, dan kritik untuk perbaikan.
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      Mudah – mudahan buku saku ini dapat bermanfaat 

bagi civitas akademik di Fakultas Teknik UNY. 
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A. Latar Belakang 

Visi dan misi merupakan komponen 

organisasi yang paling vital. visi dan misi 

merupakan “ide dasar” organisasi yang disusun 

oleh founding father organisasi. Keduanya menjadi 

orientasi dan landasan kerja setiap organisasi 

modern. Visi dan misi juga menunjukkan kepada 

masyarakat tentang apa dan seperti apa organisasi 

tersebut.  

Misi menjelaskan alasan mengapa suatu 

institusi didirikan. Misi juga menjelaskan landasan 

bagaimana institusi dikelola dan dikembangkan. 

Lebih dari itu, misi merupakan spirit bagi institusi. 

Organisasi adalah alat untuk menjalankan misi. 

Setiap anggota harus memahami misi organisasi 

dengan baik agar dapat bekerja dan bekerjasama 

dengan spirit yang sama. 

Visi organisasi mengarahkan kemana ia akan 

tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya organisasi 

dapat dilihat dari kinerja organisasi pada core 

business-nya dibandingkan kompetitornya, 

sedangkan untuk perkembangan organisasi dapat 

dilihat dari peningkatan ragam, jumlah dan skala 
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produk atau layanan kinerja organisasi. Perluasan 

layanan organisasi harus hendaknya tetap relevan 

dengan core business organisasi.  

Pertumbuhan organisasi pendidikan tinggi 

diukur, salah satunya dengan melalui Akreditasi 

Institusi atau program studi oleh BAN PT. Borang 

akreditasi Institusi dan program studi, didalamnya 

terdapat visi dan misi yang diletakkan sebagai 

standar atau kriteria dalam urutan pertama. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya keduanya. 

Dalam setiap Assesmen lapangan akreditasi 

program studi oleh BAN PT, pemahaman visi dan 

misi civitas akademika program studi dan Fakultas 

Teknik UNY seringkali menjadi pertanyaan yang 

cukup berat, baik dari kemampuan menghafalkan 

kalimat hingga pemahamanan visi dan misi. Selain 

itu, juga ditanyakan bagaimana dan kapan 

pengukuran pemahaman visi dan misi dilakukan.  

Oleh sebab itu, diperlukan media sosialisasi 

dan internalisasi visi dan misi, serta pengukuran 

pemahamannya. Media sosialisasi visi misi Fakultas 

Teknik sudah cukup banyak, anatara lain: Buku 

agenda dosen, banner, leaflet kegiatan Fakultas 
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Teknik, laman situs Fakultas Teknik di 

www.ft.uny.ac.id dan media lainnya. Namun 

kiranya, buku saku dianggap sebagai media yang 

cukup baik sebagai sarana sosialisasi visi dan misi 

Fakultas, sedangkan pengukuran pemahaman visi 

dan misi fakultas teknik dilakukan melalui google 

form didalam laman Unit Penjaminan Mutu 

Fakultas Teknik UNY. 

 

B. Tujuan 

Buku saku ini disusun sebagai salah satu 

media sosialisasi visi dan misi Fakultas Teknik 

UNY kepada civitas akademika dan stakeholder 

eksternal. Sosialisasi visi misi melalui buku saku 

dinilai memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan media sosialisasi lainnya. Karakter sebuah 

buku adalah dapat menyampaikan informasi dalam 

bentuk teks yang cukup banyak. Untuk membaca 

buku juga tidak memerlukan teknologi informasi. 

Selain itu, karena bentuknya kecil (ukuran saku), 

maka dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. 

Buku saku ini juga merupakan media untuk 

menginternalisasikan visi Fakultas Teknik, karena 

http://www.ft.uny.ac.id/
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didalamnya dijelaskan definisi dari tiap istilah 

penting dalam kalimat pernyataan tentang visi 

Fakultas Teknik UNY. Definisi dalam tiap istilah 

penting dalam visi ini merupakan definisi dalam 

versi Fakultas Teknik UNY. 

Selain itu, buku saku ini juga berisi lima misi 

Fakultas Teknik UNY dalam periode tahun 2020 

– 2025. Diharapkan dengan penjelasan misi dalam 

buku ini, memudahkan civitas akademika untuk 

memahami fokus aktivitas akademiknya selama 5 

(lima) tahun kedepan, terutama dalam pelaksanaan 

Tridarma Perguruan Tinggi. Selain itu, misi 

keempat dan kelima, menjadi fokus bagi semua 

pimpinan organisasi pada tiap level untuk 

mendukung terwujudnya visi Fakultas. 
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C.    Visi dan Misi 

Visi Universitas Negeri Yogyakarta 

Menjadi Universitas Kependidikan Unggul, Kreatif, 

dan Inovatif berlandaskan Ketaqwaan, Kemandirian 

dan Kecendekiaan pada tahun 2025. 
 

 

Visi Fakultas Teknik 

Menjadi Fakultas yang Unggul, Kreatif dan Inovatif 

di bidang  Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

berlandaskan Ketaqwaan, Kemandirian, dan 

Kecendekiaan pada tahun 2025 

 
Misi Fakultas Teknik 

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. 
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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. 

 
D.   Indikator Visi 

1.       Fakultas 

Menyelenggarakan  tridarma  perguruan 

tinggi secara konsisten dengan tugas utama 

menghasilkan sarjana kependidikan, sarjana 

sains terapan, sarjana teknik, dan insinyur 

professional. 

 
2.       Unggul 

Menjadi fakultas dengan semua program 

studi terakreditasi unggul.
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3. Kreatif 

Mampu menciptakan dan mengembangkan 

hasil pemikiran yang baru, inspiratif dan 

bermanfaat untuk pendidikan teknologi, 

vokasional, dan keteknikan pada tingkat 

lokal, nasional, regional, dan global. 

 

4. Inovatif 

Mewujudkan hasil kreatifitas menjadi 

produk atau jasa bagi pemecahan masalah 

pendidikan teknologi, vokasional, dan 

keteknikan pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan global secara efektif dan 

ekonomis. 

 

5. Berkelas Dunia 

a. Mendukung tercapainya target 

universitas dalam pemeringkatan 

internasional. 

b. Mengembangkan program studi yang 

mengangkat keunggulan lokal sebagai 

daya saing dalam level regional dan 

internasional. 
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E. Penutup 

Demikian Buku Saku Visi dan Misi Fakultas 

Teknik UNY tahun 2020 – 2025 ini disampaikan, 

semoga buku saku visi dan misi ini dapat menjadi 

panduan yang bermanfaat dalam memahami dan 

mengimplementasikannya di lingkungan Fakultas 

Teknik UNY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


