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KATA PENGANTAR 

 

Syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk-Nya, sehingga Dokumen Visi, Misi dan 

Tujuan (VMTS) kelembagaan Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Sains Al Qur’an 

Jawa Tengah di Wonosobo ini dapat disusun. Penyusunan Pedoman ini melibatkan 

stakeholder dan segenap civitas akademik Fakultas Bahasa dan Sastra dengan tetap 

mengacu pada perkembangan dunia pendidikan serta fenomena masyarakat kekinian. 

 Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan fakultas ini bertujuan untuk memantapkan arah, 

sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Fakultas Bahasa dan Sastra sesuai dengan 

tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga Dokumen VMTS ini bermanfaat dan 

menjadi acuan bagi setiap Civitas Akademika dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma 

PT di tingkat fakultas sehingga terbangun kerjasama yang baik demi kemajuan bersama. 

Ucapan terimakasih disampaiakan kepada semua pihak yang telah berperan dalam 

penyusunan Dokumen VMTS ini, semoga rahmat dan ridho Allah SWT tiada henti 

tercurah kepada kita, Aamiin 

 Wonosobo, Juli 2020 

Tim Penyusun  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

Fakultas Bahasa dan Sastra merupakan bagian secara integral dari Universitas 

Sains Al Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, yang merupakan perubahan dari 

Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) sesuai dengan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan 

Nasional RI Nomor: 87/D/O/2001. Pada Awalnya, Fakultas Bahasa dan Sastra bernama 

Fakultas Sastra, akan tetapi dengan pemikiran tentang adanya keinginan untuk 

membuka dan mengembangkan Program Studi baru, maka pada tahun 2006 Fakultas 

Sastra berganti nama menjadi Fakultas Bahasa dan Sastra seperti sekarang ini.  

Fakultas Bahasa dan Sastra hingga saat ini telah mengelola dua program studi 

yaitu program studi Sastra Inggris yang telah terakreditasi B sejak akreditasi pertama 

pada tahun 2006 dan terus terakreditasi B hingga tahun 2018 sesuai dengan SK BAN 

PT Nomor: 997/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 dan program studi Pendidikan Bahasa 

Inggris sejak tahun 2018. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris resmi dibuka dengan 

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi nomor: 730/KPT/I/2017 

dan mulai menerima mahasiswa baru pada September 2018.  

Jumlah mahasiswa aktif Fakultas Bahasa dan Sastra hingga saat ini sebanyak 328 

yang terdiri dari 181 mahasiswa program studi Sastra Inggris, dan 147 mahasiswa 

program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Sedangkan jumlah lulusan dalam 3 tahun 

terakhir sebanyak 118 Mahasiswa yang kesemuanya merupakan lulusan Prodi. Sastra 

Inggris karena Prodi. Pendidikan Bahasa Inggris belum memiliki lulusan. Rata-rata IPK 

mahasiswa adalah 3.2, sedangkan rata-rata masa studi mahasiswa dilihat sejak tiga 

tahun terakhir adalah 74% lulus tepat waktu 4 tahun. 

 

BAB 2. MEKANISME PENYUSUNAN 

2.1 Road Map Penyususunan VMTS 

Fakultas Bahasa dan Sastra senantiasa meninjau kembali VMTS untuk memastikan 

bahwa VMTS masih relevan dengan perkembangan jaman. Dalam kegiatan redisain 

VMTS, fakultas Bahasa dan Sastra melewati tahapan mekanisme sebagai berikut: 

Tahapan Kegiatan Pihak Terlibat Luaran 

Mulai    

 

 

Proses Observasi 

Telaah Peraturan 

perundangan, isu-isu 

pengembangan 

universitas, dan 

evaluasi diri (SWOT) 

 

 

Tim Task Force 

 

Konsep 

Pengembangan 

VMTS 
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Proses 

Penyusunan 

Penyusunan draft 

melalui brainstorming 

dalam rangka menggali 

masukan dan 

pendalaman materi 

Tim Task Force, 

Dosen, 

Stakeholder, 

Karyawan, 

Mahasiswa, Alumni 

 

 

Draft Rancangan 

VMTS 

 

Proses Penetapan 

pemeriksaan dokumen 

di Lembaga 

Penjaminan Mutu dan 

Penetapan VMTS 

melalui Surat 

Keputusan Dekan 

 

UP3MF 

 

Dokumen VMTS 

Selesai    

 

2.2 Konsep Penyusunan VMTS 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Bahasa dan Sastra dirumuskan dengan 

beberapa asas sebagai berikut: 

a. Asas Kejelasan 

 Visi dinyatakan dengan sangat jelas, mudah dipahami civitas akademika dan 

masyarakat melalui penjabaran makna yang terkandung dalam pernyataan Visi; 

 Misi dikembangkan dalam upaya untuk mewujudkan Visi melalui pelaksanaan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama antar institusi; 

 Tujuan ditetapkan dalam rangka memberikan manfaat kepada lembaga, civitas 

akademika, dan masyarakat; 

 Sasaranditetapkan dengan batas ruang dan waktu serta mekanisme kontrol 

pencapaiannya sebagai arah pedoman pelaksanaan kegiatan.  

b. Asas Kerealistikan 

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran(VMTS) Fakultas Bahasa dan Sastra 

berdasarkan pertimbangan: 

 Perkembangan IPTEKS bidang Bahasa dan Sastra di masa kini dan masa yang 

akan datang. 

 Kebutuhan dunia industri dan pendidikan; 

 Kekuatan Sumber Daya Internal. 

c. Asas Keterkaitan 

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran(VMTS) Fakultas Bahasa dan Sastra disusun 

berdasarkan pertimbangan: 
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 Penyelerasan dengan VMTS Universitas  

 Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 

 VMTS Fakultas Bahasa dan Sastra merupakan satu kesatuan yang saling terkait 

untuk mewujudkan kondisi ideal yang dicita-citakan. 

d. Asas Keterukuran 

Bahwa Sasaranmerupakan langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai indikator 

ketercapaian bahwa Visi dapat diukur dengan parameter dan ruang waktu yang 

ditetapkan. 

e. Asas Pelibatan 

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran(VMTS) Fakultas Bahasa dan Sastra 

melibatkan pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

alumni, dan masyarakat, serta melalui pemeriksaan dari Lembaga Penjaminan Mutu 

Universitas.  

f. Asas Pengukitan (Laverage)  

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, dan Sasarandisusun untuk memberikan dampak positive 

multiplier effect, menjadi arah program kegiatan, memotivasi, dan memberikan 

inspirasi kepada sivitas akademika dan masyarakat.  

 

BAB 3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN 

3.1 VISI 

Visi Fakultas Bahasa dan Sastra dirumuskan selaras dengan visi universitas, yaitu: 

“Menjadi universitas yang Transformatif, Humanis, dan Qur’ani pada tahun 2031”. 

Dari rumusan visi universitas tersebut kemudian dirumuskan visi Fakultas Bahasa dan 

Sastra UNSIQ sebagai berikut: “Menjadi fakultas unggul yang melahirkan sumber 

daya manusia yang profesional dan qur’ani dalam bidang humaniora dan 

pendidikan bahasa pada tahun 2031”.  

Penjelasan mengenai visi Fakultas Bahasa dan Sastra UNSIQ adalah sebagai 

berikut:  

a. Fakultas Bahasa dan Sastra UNSIQ diharapkan dapat menjadi wadah untuk 

mengembangkan sumberdaya manusia yang secara profesional menguasai ilmu-

ilmu Bahasa dan Sastra, serta berakhlakuk karimah sesuai dengan Al-Qur’an dan 

Hadist.  

b. Unggul berarti mumpuni, lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra diharapkan mampu 

memiliki keahlian yang kredibel, akuntable, dan profesional dalam bidang bahasa 

dan sastra serta ilmu terapannya. 
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c. Qur’ani berarti lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra akan memiliki sifat-sifat terpuji 

yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist. 

 

3.2 MISI 

Dari visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi fakultas sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional, kredibel, akuntabel, 

dan transparan berdasar pada peraturan dan kebijakan pemerintah, serta visi, misi, 

dan tujuan universitas, fakultas, dan program studi.  

b. Menyempurnakan tatalaksana pendidikan dan pengajaran yang baik dengan 

memperhatikan perkembangan bidang kajian di ranah lokal, nasional, maupun 

internasional, dan mempertimbangkan perkembangan teknologi; 

c. Menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist; 

d. Membangun suasana dan budaya akademik yang berciri Qur’ani dalam proses 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

e. Berperan aktif dalam kegiatan akademik baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional;  

f. Membangun budaya mutu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di 

fakultas; 

g. Melaksanakan  penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan nilai moral dan etika di 

bidang ilmu humaniora, dan pendidikan bahasa; 

h. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam kaitannya dengan ilmu 

humaniora, dan pendidikan bahasa secara terpadu dan berkelanjutan untuk 

mendukung pembangunan nasional. 

i. Menjalin kerjasama dengan berbagai  instansi pemerintah maupun swasta baik di 

dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dan riset yang berkesinambungan; 

 

3.3 TUJUAN 

Tujuan penyelenggaraan Fakultas Bahasa dan Sastra UNSIQ diarahkan agar 

dalam lima (sepuluh) tahun ke depan:  

a. Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dalam bidang ilmu Bahasa, Sastra, 

dan Pendidikan Bahasa serta berkarakter akhlakul karimah; 

b. Menghasilkan karya-karya penelitian sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang 

dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan 
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paradigma baru terutama dalam bidang kajian ilmu Bahasa, Sastra, dan Pendidikan 

Bahasa; 

c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan, 

pengajaran, pembinaan, dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang kajian ilmu 

Bahasa, Sastra dan Pendidikan Bahasa; 

d. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar 

negeri, institusi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta 

pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 

 

3.4 SASARAN 

Sasaran ketercapaian visi, misi Fakultas Bahasa dan Sastra adalah sebagai berikut : 

a. Pencapaian standar nilai IPK mahasiswa dari 3,20 menjadi minimal 3,30. 

b. Pencapaian ahlak mahasiswa yang lebih baik, yang sesuai dengan tuntunan Al-

Qur’an dan Hadist. 

c. Terserapnya lulusan di dunia kerja baik di instansi pemerintah, di berbagai dunia 

industri, maupun lulusan yang mampu berdikari dengan membangun usaha sendiri 

sesuai dengan ilmu yang diperolehnya selama proses perkuliahan. 

d. Dihasilkannya penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam 

bidang ilmu bahasa dan sastra serta penelitian lintas disipliner baik oleh dosen 

maupun mahasiswa. 

e. Terlaksanakannya berbagai pengabdian kepada masyarakat khususnya yang terkait 

dengan bidang ilmu bahasa, sastra, dan terapannya yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. 

 

3.5 STRATEGI UMUM 

a. Menyelenggarakan pengajaran dengan menerapkan kurikulum yang telah diusulkan 

berdasarkan standar mutu nasional, ditambah dengan kurikulum lokal yang berciri 

Qur’ani. 

b. Memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin dalam proses perkuliahan. 

c. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin untuk merangsang tumbuhnya 

praktik baik dan menguatkan perilaku religius dosen dan mahasiswa. 

d. Meningkatkan kualitas pengajaran, sumber pengajaran, dan sarana prasarana 

pengajaran dengan melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam proses 

perkuliahan, praktikum, dan penyelesaian tugas akhir. 

e. Melakukan peninjauan kembali kurikulum setiap beberapa tahun untuk disesuaikan 
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dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. 

f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

lapangan. 

g. Mengundang dosen pakar, ataupun native speaker yang akan memberikan wawasan 

lebih bagi mahasiswa maupun dosen dalam ilmu sastra, bahasa, dan terapannya. 

h. Meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut, studi kepakaran, workshop, 

maupun kegiatan ilmiah lainnya. 

i. Memotivasi dan memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan penelitian  

dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan penelitian baik yang 

diselenggarakan pihak internal maupun eksternal. 

j. Mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya. 

k. Memotivasi dosen untuk melakukan publikasi ilmiah penelitian. Menjalin kerjasama 

dengan pihak lain dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional.  

 

3.6 TATA NILAI 

Fakultas Bahasa dan Sastra menjunjung tinggi tata nilai sebagai berikut: 

1. Profesional : Setiap civitas akademika fakultas bahasa dan sastra adalah individu 

yang memiliki kemauan untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan institusi sesuai 

dengan bidang keahlian dan bidang tugasnya masing-masing dan mampu 

menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 

2. Inovatif     : Fakultas Bahasa dan Sastra mendukung kreatifitas, pengembangan  

inisiatif dan pembaharuan dalam penyelenggaraan setiap tugas dan fungsi yang 

ada di fakultas.  

3. Akuntabel : Setiap kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Bahasa dan Sastra 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

ataupun peraturan yang berlaku.  

4. Sinergis : Fakultas Bahasa dan Sastra berkomitmen untuk membangun dan 

memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis 

dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi 

terbaik, bermanfaat, dan berkualitas; 

5. Transparan : Fakultas Bahasa dan Sastra memberikan kebebasan bagi setiap 

civitas akademika untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses  

pelaksanaan dan hasil yang dicapai fakultas; 

6. Islami : Fakultas Bahasa dan Sastra berkomitmen untuk membangun suasana 
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akademik yang islami untuk membentuk civitas akademika yang berkarakter 

akhlakul kharimah. 

  

BAB 4. PENUTUP 

Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Bahasa dan Sastra, 

Universitas Sains Al Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo ini ditetapkan  untuk menjadi  

arah dalam  pelaksanaan dan  pengembangan akademik.  Indikator-indikator  yang  

telah  ditetapkan  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut dalam penyusunan program kerja 

tahunan yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


