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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 2022 – 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 2022 – 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 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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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 badan akreditasi 

nasional dan internasional. 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. 

Pemahaman visi dan misi civitas akademika 

program studi dan Fakultas Teknik UNY seringkali 

menjadi pertanyaan yang cukup berat, baik dari 

mengetahui hingga kemampuan memahami 

pernyataan-pernyataan kalimat visi dan misi dalam 

setiap assesmen lapangan akreditasi program studi 

oleh badan akreditasi nasional dan internasional.  

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 sebagai media yang baik sebagai 

sarana sosialisasi visi dan misi Fakultas, sedangkan 

pengukuran pemahaman visi dan misi fakultas 

teknik dilakukan melalui formulir digital di laman 

situs 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 6 (enam) 

misi Fakultas Teknik UNY dalam periode tahun 

2022 – 2025. Diharapkan dengan penjelasan misi 

dalam buku ini, memudahkan civitas akademika 

untuk memahami fokus aktivitas akademiknya 

selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama dalam 

pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Selain 

itu, misi kelima, menjadi fokus bagi semua 

pimpinan organisasi pada tiap level untuk 

mendukung terwujudnya visi Fakultas. 

   

C. Visi dan Misi 

Visi Universitas Negeri Yogyakarta 

Menjadi Universitas Kependidikan Unggul, 

Kreatif, dan Inovatif berlandaskan ketakwaan, 

kemandirian, dan kecendikiaan pada tahun 2025. 
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Visi Fakultas Teknik   

Menjadi Fakultas yang Unggul, Kreatif dan Inovatif 

di bidang pendidikan teknologi, keteknikan, dan 

vokasi berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan 

kecendekiaan pada tahun 2025. 

 

Misi Fakultas Teknik 

1. menyelenggarakan pendidikan akademik, 

profesi, dan vokasi bidang pendidikan 

teknologi, keteknikan, dan vokasi yang unggul,  

kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan 

manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia; 

2. menyelenggarakan penelitian untuk 

menemukan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni yang menyejahterakan individu dan 

masyarakat, dan mendukung pembangunan 

daerah dan nasional, serta memberi sumbangan 

terhadap pemecahan masalah global secara 

kreatif daninovatif berdasarkan ketakwaan, 

kemandirian, dan kecendekiaan; 

3. menyelenggarakan pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat yang mendorong 

pengembangan potensi manusia, masyarakat, 

dan lingkungan untuk mewujudkan 
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kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; 

4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan 

fakultas yang baik, bersih, dan akuntabel untuk 

mewujudkan fakultas yang unggul, kreatif dan 

inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, 

dan kecendekiaan; 

5. menciptakan proses dan lingkungan 

pembelajaran yang mampu memberdayakan 

mahasiswa secara kreatif dan inovatif untuk 

melakukan pembelajaran sepanjang hayat 

berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan 

kecendekiaan; dan 

6. mengembangkan kerja sama dengan lembaga 

lain, baik nasional maupun internasional, secara 

kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu 

pelaksanaan tridharma dengan azas kesetaraan 

dan saling menguntungkan berdasarkan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

 

 

D. Indikator Visi 

1. Fakultas 

Menyelenggarakan tridarma perguruan 

tinggi secara konsisten dengan tugas utama 

menghasilkan sarjana kependidikan, sarjana 
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teknik, sarjana teknik terapan, dan magister 

kependidikan. 

 

2. Unggul 

Keunggulan bermakna lebih tinggi, pandai, 

baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya. 

Unggul berarti pengembangan FT UNY 

menjadi fakultas dengan keunggulan 

pendidikan teknologi, keteknikan, dan 

kevokasian memiliki kemampuan daya 

saing baik tinggal nasional, regional, dan 

internasional. Keunggulan tersebut dalam 

rangka meningkatkan harkat, martabat, 

dan peradaban manusia, masyarakat, dan 

bangsa berlandaskan ketakwaan, 

kemandirian, dan kecendekiaan. 

 

3. Kreatif 

Kreativitas berarti mengandung daya cipta. 

Secara eksplisit, merupakan cara berpikir, 

bersikap, dan berperilaku sivitas akademik 

FT UNY untuk mampu menentukan 

pertalian baru, melihat subjek dari perspektif 
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baru, dan menentukan kombinasi-

kombinasi baru dari dua atau lebih konsep 

yang ada dalam pikiran. Sebagai fakultas 

yang mengutamakan cipta, rasa, karsa, dan 

karya dalam berpikir, bersikap, dan 

berperilaku, maka sepatutnya nilai kreatif 

identik melekat semua sivitas akademik FT 

UNY. 

 

4. Inovatif 

Inovasi bersifat memperkenalkan sesuatu 

yang baru atau bersifat pembaruan dan 

mampu mendayagunakan kemampuan 

dan keahlian untuk menghasilkan karya, 

metode, atau pemikiran baru. FT sebagai 

gerbang inovasi UNY menekankan pada 

sivitas akademika untuk senantiasa 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

teknologi, keteknikan, dan kevokasian 

serta melakukan penerapannya untuk aktif 

dalam hilirisasi kebutuhan institusi 

pendidikan, masyarakat, industri dan 

dunia kerja (iduka). 
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5. Ketakwaan 

Ketakwaan mengandung arti bahwa dalam 

menjalankan amanah, sivitas akademik FT 

UNY senantiasa melaksanakan kegiatan 

pada jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. Untuk itu, segala kegiatan baik 

akademik maupun non-akademik yang 

dilakukan oleh semua sivitas akademika 

ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu 

yang dilakukan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan nilai 

ketakwaan semua sivitas akademika FT 

UNY diharapkan memiliki karakter antara 

lain: (1) beriman, (2) berakhlak mulia, (3) 

berjiwa toleran, (4) disiplin, (5) berperilaku 

jujur, (6) kepedulian, dan (7) keteladanan.  

 

6. Kemandirian 

Kemandirian atau otonomi pada tingkat FT 

UNY diberikan UNY menyangkut 

independensi dalam pengelolaan internal 
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(kelembagaan, keuangan, administrasi) dan 

pengembangan kebijakan (pendidikan, 

penelitian, pengabdian, dan kegiatan 

relavan lainnya) di tingkat fakultas. Dengan 

status UNY pada tahun 2020 sebagai Badan 

Layanan Umum (BLU), berdampak 

kepada meningkatnya kualitas pengelolaan 

aset/kekayaan dan keuangan melalui 

berbagai berbagai usaha-usaha mandiri di 

lingkungan FT UNY. Sebagaimana 

dijelaskan Pasal 62 UU No.12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi, maka FT UNY 

memiliki kewenangan mandiri dalam 

menjalankan inovasi dalam tridarma 

perguruan tinggi serta tantangan operasional 

baik nasional maupun internasional yang 

dilandaskan pada pendidikan berbasis 

kemajuan teknologi informasi yang 

mutakhir. 
 

7. Kecendekiaan  

Kecendekiaan mengandung makna bahwa 

dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, 
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semua sivitas akademika FT UNY selalu 

mendasarkan pada kebenaran ilmiah. Untuk 

merealisasikan nilai kecendekiaan, FT secara 

terprogram dan terencana berupaya mencari 

data empiris untuk mengembangkan 

kemampuan Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) yang diwujudkan dalam kegiatan 

tridarma Perguruan Tinggi. Dengan nilai 

kecendekiaan semua sivitas akademika FT 

UNY memiliki karakter sebagai berikut: (1) 

cakap, pintar, dan cerdas, (2) kreatif, inovatif, 

dan solutif, (3) produktif, (4) peduli, dan (5) 

memiliki tanggung jawab sosial dan kultural. 

 

E. Penutup 

Demikian Buku Saku Visi dan Misi Fakultas 

Teknik UNY tahun 2022 – 2025 ini disampaikan, 

semoga buku saku visi dan misi ini dapat menjadi 

panduan yang bermanfaat dalam memahami dan 

mengimplementasikannya di lingkungan Fakultas 

Teknik UNY. 

 


