FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Visi:
Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang Unggul dalam bidang
Caturdharma Perguruan Tinggi berlandaskan Nilai-nilai Islami pada tahun
2023
Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami dan unggul,
2. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dibidang
pendidikan berbasis IPTEK dan Seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan
manusia,
3. Menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait untuk
meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dalam bidang pendidikan dan
keguruan.
4. Menyelenggarakan dan menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan
dalam segala aspek
Tujuan:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang Islami dan
unggul,
2. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang
pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Terjalinnya kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait untuk
meningkatkan kualitas lulusan.
4. Terselenggaranya
dan
diterapkannya
nilai-nilai
Al-Islam
dan
kemuhammadiyahan dalam kegiatan akademik dan seluruh civitas akademika,
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2019-2020:
Fase: Efisiensi
dan Efektivitas
Internal

2020-2021:
Fase: Keunggulan
Regional dan Nasional

2021-2022:
Fase:
Keunggulan
Inovasi
berwawasan
global

2018-2019:
Fase:
Penataan
Manajemen
internal

Gambar 1. Fase Pencapaian Visi

Fase 1 (2018-2019): Penataan Manajemen Internal

1.
2.
3.
4.

Penataan manajemen akademik berbasis IT,
Penataan manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat,
Penataan manajemen Kerjasama,
Penataan kajian sosial dan keagamaan (keislaman)

Fase 2 (2019-2020): Efisiensi dan Efektivitas Internal

1.
2.
3.
4.

Pengembangan dakwah dan kajian keislaman,
Peningkatan kualitas manajemen akademik berbasis IT berkelanjutan,
Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama baik dalam maupun luar negeri,
Peningkatan efisiensi dan efektivitas pertemuan ilmiah baik nasional maupun
internasional,
5. Peningkatan publikasi karya dosen (baik dalam bentuk jurnal, buku ajar, buku
referensi maupun karya seni lainnya) secara nasional.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat,
7. Peningkatan rasio jumlah dosen dengan kualifikasi minimal untuk memenuhi
kebutuhan setiap program studi.
Fase 3 (2020-2021): Keunggulan Regional dan Nasional

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peningkatan kajian sosial dan keagamaan berkelanjutan
Peningkatan kuantitas dan kualitas pertemuan ilmiah regional dan nasional,
Peningatan lulusan yang unggul dan inovatif,
Peningkatan klaster mandiri penelitian,
Peningkatan publikasi nasional pada jurnal nasional bereputasi,
Peningkatan kerjasama internasional,

7. Peningkatan kualifikasi dosen bergelar doktor pada setiap program studi
(minimal 40% bergelar doktor pada setiap program studi)
Fase 4 (2021-2022): Keunggulan Inovasi Berwawasan Global

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peningkatan kajian sosial dan keagamaan berkelanjutan,
Peningkatan kuantitas dan kualitas pertemuan ilmiah internasional,
Peningkatan lulusan yang unggul berwawasan global,
Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian berwawasan global,
Peningkatan kualitas dan kuantitas reviewer penelitian,
Peningkatan publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

Fase 5 (2022-2023): Keunggulan Inovasi Berkelanjutan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peningkatan kajian sosial dan keagamaan berkelanjutan,
Peningaktan kuantitas dan kualitas pertemuan ilmiah internasional berkelanjutan,
Peningkatan lulusan yang unggul berkelanjutan,
Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian,
Peningkatan kerjasama internasional berkelanjutan,
Peningkatan publikasi internasional berkelanjutan pada jurnal internasional
bereputasi.

Jangka Menengah
(2023)

Jangka Panjang
(2028)

Jangka Pendek
(2018)

Gambar 2. Rencana Pengembangan FKIP UM Parepare
Jangka Pendek (2018), tahap ini merupakan tahapan pemberdayaan sumberdaya
melalui efisiensi dan efektivitas berdasarkan pada kelemahan FKIP. Tahap ini
diharapkan FKIP sudah dapat memberdayakan semua sumberdaya yang ada seperti
sumberdaya keuangan, aset, tenaga pengajar dan pendidik, mahasiswa, karyawan,
maupun dari sumberdaya lingkungan yang ada dalam internal. Kondisi ini tercermin pada
berbagai komponen, yaitu komponen kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen dan
karyawan, komponen pembelajaran melalui ketersediaan sarana dan prasarana,
komponen riset melalui pemberdayaan hasil riset dan transformasi ilmu pengetahuan,
komponen pengabdian dengan memberdayaan kelembagaan internal dan eksternal,
serta komponen AIK melalui pengembangan kurikulum.
Jangka Menengah (2023), tahap ini menekankan pada efisiensi dan efektifitas, jika
efisiensi dan efektivitas sumberdaya telah terwujud serta dapat meningkatkan
kesejahteraan dalam lingkup internal, maka selanjutnya akan tercipta suasana yang
kondusif dalam melaksanakan caturdharma. Efisiensi dan efketivitas akan melahirkan
sumberdaya yang profesional dalam segala bidang ilmu maka selanjutnya akan
menciptakan branding FKIP sebagai fakultas yang unggul dalam bidang pemberdayaan
sumberdaya untuk melahirkan kader bangsa, kader persyarikatan dan kader ummat
yang diseleraskan dengan keunikan lokal. Untuk mewujudkan keunggulan ini berarti
pengelolaan perlu mengarahkan terciptanya kompetensi dan keunggulan institusi. Selain
itu, adanya kerjasama diberbagai pihak perlu diwujudkan dan diimplementasikan dalam
caturdharma. Tahapan ini menghasilkan lulusan berbasis kompetensi keilmuan tertentu
dan/atau berdasar dengan keunikan lokal serta didukung dengan karakter yang
menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Transfer teknologi menjadi bagian pencapian
keunggulan bagi semua civitas akademik baik pendidikan, riset, dan pengabdian.
Jangka Panjang (2033), tahap ini menjadi arah baru untuk pengembangan fakultas
yang unggul ditingkat nasional/internasional namun tetap mempertahanan nilai-nilai
islami. Komponen pengembangan tahap ini meliputi komponen riset yang inovatif,
peningkatan standar laboratorium, pengembangan layanan daring.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare
Bidang

Strategi

Pendidikan dan
Pengajaran

Sosialisasi visi, misi,
tujuan dan sasaran FKIP
secara terencana, dan
kontinu kepada civitas
akademika
Peningkatan akreditasi
prodi dan penambahan
prodi baru dilingkup FKIP
Pengembangan jabatan
fungsional dosen melalui
pendampingan klinis.

Pemahaman civitas
akademika terhadap visi,
misi, tujuan dan sasaran
mencapai indeks ≥ 3

Peninjauan kurikulum
secara berkala

Tersedianya dokumen
kurikulum, berorientasi
pada visi dan misi serta
KKNI, secara lengkap
(rumusan learning outcome
dan course learning
outcome, struktur/distribusi
mata kuliah persemester,
RPS)
Monitoring dan evaluasi
secara bersistem terhadap
capaian kompetensi yang
dirumuskan dalam
kurikulum

Pelibatan partisipasi aktif
dosen,
stakeholder/users,alumni,
mahasiswa dalam
pengembangan
kurikulum.
Kepuasan civitas
akademik terhadap
proses pembelajaran
Pengembangan kualitas
akademik dosen dengan
mengembangkan
kegiatan pendampingan,
desiminasi, peer-group
discussion

Memprogram semua
Program Studi untuk
menyelenggarakan joint

Indikator Kinerja

Program studi dengan
Terakreditasi A/unggul
Pembukaan prodi baru
Tingkat kecukupan jumlah
dan kualifikasi dosen tetap;
1. Penyelesaikan studi S3
2. Asisten Ahli
3. Lektor
4. Lektor Kepala

Penilaian kinerja dosen
dilakukan secara terencana
dan terukur
Pengembangan mutu
pembelajaran melalui
lesson study.
Model/pendekatan
/strategi/metode
pembelajaran yang inovatif
(blended learning) dan
konstruktivis, tuntuntan 4.0
Program penerapan Sistem
Pembelajaran Berbasis
Daring
Lulus tepat waktu (≤ 7
tahun).
Lulus dengan IPK ≥ 3.00.
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counseling (seminar
bimbingan proposal
skripsi bersama untuk
kompetensi lulusan)
Menerapkan program
student friendly campus
(kampus ramah
mahasiswa).

Peningkatan kualitas
karyawan melalui
program pendidikan dan
pemagangan, reward
bagi mahasiswa/lulusan,
dosen
Penelitian

Pengabdian
kepada
Masyarakat

Otimalisasi kluster riset

Tingginya animo dosen
dalam melaksanakan
pengabdian

Lulus dengan predikat cum
laude.

100

100

100

Tersedia taman-taman
baca/gazebo, perpustakan
mudah akses, area parkir
terstandar, ruang terbuka
hijau, local wifi area, toilet,
ruang kuliah multi media
Rewards bagi
mahasiswa/lulusan dan
dosen/tendik berprestasi:
Duta kampus bagi
mahasiswa, prestasi
akademik dan non
akademik
Jumlah riset dan anggaran
meningkat
Jumlah berita dan promosi
meningkat
Jumlah kunjungan website
tiap unit meningkat
Meningkatnya luaran riset
dan sitasi publikasi
Kepuasan layanan
terhadap pengelolaan riset
dan publikasi
Tersedianya anggaran riset
melalui APBU
Partisipasi dosen
melakukan PkM
Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
program PkM
Tersedianya anggaran
PkM melalui APBU
Kepuasan layanan
pengelollan riset dan
publikasi
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