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1.Universitas
Visi:
Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033
Misi:
a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis,
profesional dan berjiwa enterpreneurship;
b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian
berbasis IPTEKS;
c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan
pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS;
d. Mengembangkan
dan
menerapkan
Al-Islam
dan
Kemuhammadiyahan melalui da’wah Islamiah amar ma’ruf
nahi munkar.
Tujuan:
a. Tercapainya lulusan yang memiliki kemampuan akademis,
profesional dan berjiwa entrepreneurship
b. Terwujudnya tata kelola penelitian yang berbasis IPTEKS
c. Terwujudnya penerapan dan pengembangan hasil penelitian
dan IPTEKS dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat
d. Terwujudnya pemahaman dan penerapan Al-Islam dan
kemuhammadiyahan secara kaffah pada seluruh sivitas
akademika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
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2.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Visi:
Mewujudkan Penyelenggaraan FKIP yang Islami dan Unggul dalam
Bidang Caturdharma Perguruan Tinggi
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
2.1. Prodi Pendidikan Non Formal
Visi:
Mewujudkan prodi PNF yang profesional dan islami untuk menghasilkan
lulusan yang kompetitif dalam IPTEKS yang berjiwa wirausaha untuk
pengembangan masyarakat
Misi:
a. Mengembangkan wawasan keilmuan, teknologi, dan seni yang
mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam program
pendidikan luar sekolah.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa
yang dipublikasikan melalui jurnal nasional dan internasional
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat
dalam berbagai bentuk kegiatan layanan pendidikan nonformal
d. Mengembangkan kemampuan wirausaha mahasiswa dengan
memperbanyak studi lapangan pada sektor-sektor usaha
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Tujuan:
a. Terwujudnya wawasan keilmuan, teknologi, dan seni yang
mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam program
pendidikan luar sekolah.
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan
mahasiswa yang dipublikasikan melalui jurnal nasional dan
internasional
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada
masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan layanan pendidikan
nonformal
d. Terwujudnya kemampuan wirausaha mahasiswa dengan
memperbanyak studi lapangan pada sektor-sektor usaha
2.2. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Visi:
Menjadi Program Studi yang Ungul dalam Menghasilkan Tenaga
Pendidik yang Profesional dan Islami dalam Bidang Pembelajaran
Bahasa Inggris
Misi:
a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris yang
sesuai dengan kebutuhan terkini.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan
dosen yang dipublikasikan melalui jurnal nasional dan
internasional.
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada
masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan layanan pendidikan
dan pengajaran Bahasa Inggris.
d. Menghasilkan lulusan yang berjiwa mandiri dan islami, unggul
serta berdaya saing tinggi.
Tujuan:
a. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris
yang sesuai dengan kebutuhan terkini.
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan
dosen yang dipublikasikan melalui jurnal nasional dan
internasional.
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada
masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan layanan pendidikan
dan pengajaran Bahasa Inggris.
d. Terwujudnya lulusan yang berjiwa mandiri dan islami, unggul
serta berdaya saing tinggi.
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2.3. Prodi Pendidikan Matematika
Visi:
Terwujudnya Program Studi Pendidikan Matematika yang dapat
Menghasilkan Pendidik Matematika yang Islami, dan Unggul dalam
Ilmu Pengetahuan dan Seni
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu
untuk
menghasilkan
pendidik
matematika
yang
profesional/unggul dalam bidang Pendidikan Matematika.
b. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian sehingga
menghasilkan peneliti, dan penulis dalam bidang Pendidikan
Matematika, serta memiliki jiwa edupreunership.
c. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai
salah satu proses pemantapan dan pemanfaatan ilmu untuk
masyarakat khususnya yang berkaitan matematika
d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga terbentuk
kematangan professional dalam kepribadian sebagai pendidik
matematika.
Tujuan:
a. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang bermutu
untuk
menghasilkan
pendidik
matematika
yang
profesional/unggul dalam bidang Pendidikan Matematika.
b. Terselenggaranya penelitian sehingga menghasilkan peneliti,
dan penulis dalam bidang Pendidikan Matematika, serta memiliki
jiwa edupreunership.
c. Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat
sebagai salah satu proses pemantapan dan pemanfaatan ilmu
untuk masyarakat khususnya yang berkaitan matematika
d. Terintegrasinya nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga terbentuk
kematangan professional dalam kepribadian sebagai pendidik
matematika.
2.4. Prodi Pendidikan Biologi
Visi:
Terwujudnya Program Studi Pendidikan Biologi yang Menguasai
IPTEKS Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Lokal dan
Kewirausahaan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam
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Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan biologi yang berdaya saing
berbasis pengelolaan sumberdaya alam hayati lokal dan
kewirausahaan.
b. Melaksanakan penelitian di bidang biologi dan pembelajarannya
yang berkualitas berbasis pengelolaan sumberdaya alam hayati
lokal dan kewirausahaan.
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui
pemanfaatan sumberdaya alam hayati lokal dan kewirausahaan.
d. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AlIslam Kemuhammadiyahan, serta mengintegrasikan nilai- nilai
Islam dalam penyelenggaraan program studi.
Tujuan:
a. Terselenggaranya pendidikan biologi yang berdaya saing
berbasis pengelolaan sumberdaya alam hayati lokal dan
kewirausahaan.
b. Terlaksananya penelitian di bidang biologi dan pembelajarannya
yang berkualitas berbasis pengelolaan sumberdaya alam hayati
lokal dan kewirausahaan.
c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat melalui
pemanfaatan sumberdaya alam hayati lokal dan kewirausahaan.
d. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder dalam bidang
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AlIslam Kemuhammadiyahan, serta mengintegrasikan nilai- nilai
Islam dalam penyelenggaraan program studi.
2.5. Prodi Pendidikan Profesi Guru
Visi:
Terwujudnya Guru Professional yang Unggul dalam Penguasaan
IPTEKS Terintegrasi dengan Nilai-nilai Islami
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Misi:
a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan guru yang
profesional yang berkompeten, berintegritas, serta berdaya saing
tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
b. Menyelenggarakan tata kelola pengelolaan PPG dengan
mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan.
Tujuan:
a. Terselenggaranya
kegiatan
pendidikan,
penelitian
dan
pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan guru yang
profesional yang berkompeten, berintegritas, serta berdaya saing
tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
b. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan PPG dengan
mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan.
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3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Visi:
Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Islami dan Unggul dalam
IPTEKS yang Mandiri di Sulawesi Selatan pada Tahun 2025
Misi:
a. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan paduan Islam dan
Profesional dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
b. Secara aktif mengembangkan Ilmu Ekonomi dan Bisnis melalui
kajian dan penelitian ilmiah yang berlandaskan kompetensi,
penguasaan teknologi, dan etika profesi.
c. Mengimplementasikan Ilmu Ekonomi dan Bisnis sebagai wujud
pengabdian kepada dunia profesi dan pengabdian kepada
masyarakat.
d. Menyelenggarakan kerja sama yang bersinergi dengan institusi
lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
e. Mengembangkan dakwah Islamiah melalui Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan sebagai ciri khas Perguruan Tinggi
Muhammadiyah.

Tujuan:
a. Terwujudnya pembelajaran berdasarkan paduan Islam dan
Profesional dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
b. Terwujudnya kegiatan kajian dan penelitian ilmiah yang
berlandaskan kompetensi, penguasaan teknologi, dan etika
profesi.
c. Terwujudnya wujud pengabdian kepada dunia profesi dan
pengabdian kepada masyarakat.
d. Terwujudnya kerja sama yang bersinergi dengan institusi lain, baik
di dalam maupun di luar negeri.
e. Terwujudnya kegiatan dakwah Islamiah melalui Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan sebagai ciri khas Perguruan Tinggi
Muhammadiyah.
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3.1. Prodi Ekonomi Pembangunan
Visi:
Menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan yang Islami dan
unggul dalam IPTEKS yang Mandiri dalam menghadapi Perubahan
Global

Misi:
a. Menyelenggarakan
pendidikan
tinggi
berkualitas
dan
berkemampuan wirausaha berbasis teknologi dan informasi
b. Membangun suasana akademik yang kondusif dan mendukung
kegiatan penelitian bertaraf nasional dan internasional bagi
kesejahteraan umat manusia
c. Menyelenggarakan program kegiatan pengabdian masyarakat
sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi
d. Mengembangkan institusi dalam rangka merespon berbagai
perubahan yang terjadi
e. Menyelenggarakan kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Tujuan:
a. Terselenggarnya
pendidikan
tinggi
berkualitas
dan
berkemampuan wirausaha berbasis teknologi dan informasi
b. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif dan mendukung
kegiatan penelitian bertaraf nasional dan internasional bagi
kesejahteraan umat manusia
c. Terselenggaranya program kegiatan pengabdian masyarakat
sebagai wujud tanggungjawab sosial institusi
d. Berkembangnya institusi dalam rangka merespon berbagai
perubahan yang terjadi
e. Terselenggaranya kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah
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3.2. Prodi Akuntansi
Visi:
Menjadi Program Studi yang Menghasilkan Lulusan yang Islami dan
Unggul dalam IPTEKS di Bidang Akuntansi
Misi:
a. Menyelenggarakan pembelajaran akuntansi yang islami dan
berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas dan daya saing bangsa
b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bertaraf nasional
dan internasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan
akuntansi
c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang
mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi sebagai
wujud tanggungjawab sosial institusi
d. Menyelenggarakan kerjasama yang bersinergi dengan institusi
lain, baik di dalam maupun di luar negeri
e. Menyelenggarakan kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Tujuan:
a. Terwujudnya pembelajaran akuntansi yang islami dan berbasis
teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas
dan daya saing bangs
b. Terwujudnya kegiatan penelitian yang bertaraf nasional dan
internasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan
akuntansi
c. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang mendukung
penyelenggaraan pendidikan akuntansi sebagai wujud
tanggungjawab sosial institusi
d. Terwujudnya kerjasama yang bersinergi dengan institusi lain, baik
di dalam maupun di luar neger
e. Terwujudnya kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai
ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah
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3.3. Prodi Manajemen
Visi:
Menjadi Pusat Studi Ilmu Manajemen dan Pengembangan
Kewirausahaan yang Islami dengan Kearifan Lokal di Sulawesi
Selatan Bagian Utara Tahun 2025
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Manajemen
serta pengembangan kewirausahaan berkualifikasi unggul dan
inovatif berbasis kompetensi, teknologi informasi yang
berlandaskan nilai-nilai keislaman, dan kearifan lokal.
b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dan bebas
plagiasi serta berorientasi pada penemuan-penemuan baru yang
mendukung pengembangan ilmu manajemen.
c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis kearifan
lokal yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian
masyarakat sipil.
d. Mengembangkan dakwah Islamiah melalui Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan sebagai ciri khas Perguruan Tinggi
Muhammadiyah.
Tujuan:
a. Menghasilkan lulusan yang memiiki kompetensi keilmuan
manajemen, menguasai teknologi informasi, berjiwa entrepeneur,
berkarakter islami dan berkearifan lokal.
b. Menghasilkan penelitian ilmu manajemen yang berkualitas,
orisinil, dan bebas plagiasi berorientasi pada penemuanpenemuan baru dan pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada
kemandirian dan peningkatan kapasitas berlandaskan nilai-nilai
Siri, Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi.
d. Menghasilkan sumber daya manusia yang mengemban sikap
kecendekiawanan dalam melaksanakan dakwah amar ma’ruf
nahi
munkar
berdasarkan
nilai-nilai
Al
Islam
Kemuhammadiyahan.
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4. Fakultas Teknik
Visi:
Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Teknik yang Islami, Unggul
dan Profesional serta Berperan Aktif dalam Pengembangan
IPTEKS pada Tahun 2023
Misi:
a. Mengimplementasikan budaya akademik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara berdasarkan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan
b. Meningkatkan standar akreditasi Nasional dan Internasional
pada Program Studi yang ditunjang dengan SDM yang
memenuhi kualifikasi akademik serta terstandarnya sarana dan
prasarana
c. Mewujudkan lulusan yang dapat bekerja dibidangnya
berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan pada dunia kerja
d. Mengembangkan kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat yang luas baik Nasional maupun
Internasional
Tujuan:
a. Terimplementasinya budaya akademik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara berdasarkan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan
b. Terwujudnya standar akreditasi Nasional dan Internasional
pada Program Studi yang ditunjang dengan SDM yang
memenuhi kualifikasi akademik serta terstandarnya sarana dan
prasarana
c. Terwujudnya standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan pada
dunia kerja
d. Terwujudnya kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat yang luas baik Nasional maupun
Internasional
3.1. Prodi Teknik Elektro
Visi:
Menjadi Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
yang Islami, Profesional dan Unggul dalam IPTEKS pada tahun
2023
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Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik elektro yang
berkualitas serta meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga
kependidikan sesuai standar pendidikan nasional
b. Menghasilkan sarjana teknik elektro yang berkualitas dan
kompetitif dalam bidang elektronika kendali berdasarkan prinsip
berilmu amaliah
c. Menggiatkan dan meningkatkan penelitian disipliner serta
multidisipliner dan menjadi problem solving dimasyarakat dan
dunia industri
d. Menghasilkan karya terapan yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat dan industri melalui kegiatan-kegiatan pengadian
pada masyarakat
e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai ahli dan organisasi
profesi keteknikan dalam mewujudkan Caturdharma Perguruan
Tinggi
Tujuan:
a. Terwujudnya
lulusan
yang
berwawasan
Al
Islam
Kemuhammadiyahan
b. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif dan
efesien serta mendekatkan mahasiswa dengan realitas teknik
elektro terkini dimasyarakat
c. Terwujudnya lulusan yang memiliki kemampuan dalam
perencanaan dan pelaksnaan yang didasari kemampuan teoritis
dan praktis pada bidang peminatan teknik elektro
d. Meningkatnya kualitas dosen melalui kegiatan ilmiah
e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian
teknik elektro yang bermanfaat bagi rekayasa teknik elektro.
3.2. Prodi Teknik Sipil

Visi:
Terwujudnya Pengembangan Rekayasa Ketekniksipilan yang
Unggul, Terpecaya, Mandiri, Kompetitif dan Berjiwa Islami pada
Tahun 2023
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Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik sipil yang
menghasilkan sarjana berjiwa Islami dan berkualitas
b. Mempunyai wawasan keilmuan yang ilmiah, profesional, dan
kompetitif dibidang rekayasa ketekniksipilan
c. Melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan roadmap yang
terintegrasi pada pengembangan kompetensi spesifikasi keilmuan
d. Meningkatkan kualitas, integritas moral yang tinggi serta mampu
bekerjasama, berinovasi, kreatif dan profesional dalam bidang
teknik sipil yang bercirikan kekhasan daerah
e. Meningkatkan hubungan mitra kerjasama strategis dengan
instansi terkait dengan program infrastruktur wilayah
pengembangan
Tujuan:
a. Terwujudnya lulusan yang religius/islami, berkepribadian muslim,
beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang profesional dan
berkualitas dibidang keteknisipilan
b. Terwujudnya
lulusan
yang
mampu
mengembangkan,
menyebarkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu
kesipilan dalam hal perencanaan, pengawasan dan pembangunan
infrastruktur
c. Tewujudnya lulusan yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat dan pengembangan daerah secara professional,
inovatif, kreatif serta mampu bekerjasama.
d. Terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja.
3.3. Prodi Teknik Informatika
Visi:
Terwujudnya Program Studi Teknik Informatika yang Unggul,
Berwawasan Global, dan Islami pada Tahun 2023
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Misi:
a. Menghasilkan pemahaman dan pengamalan keIslaman sebagai
landasan pengembangan ilmu dan kehidupan akademik yang
islami
b. Secara aktif mengembangkan ilmu informatika melalui kajian dan
penelitian ilmiah berdasarkan kompetensi, penguasaan teknologi,
dan etika profesi
c. Mengimplementasikan ilmu informatika sebagai wujud
pengabdian kepada dunia profesi dan pengbadian kepada
masyarakat
d. Mengembangkan program kompetensi IT guna menghasilkan
sarjana yang islami, professional, kompetitif dan beretika
e. Meningkatkan potensi dan kinerja sumber daya manusia teknik
informatika guna mewujudkan masyarakat akademika yang
mampu mengimplemnatsikan dan menguasai IT
f. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak menuju
program studi berwawasan nasional dan global.
Tujuan:
a. Terwujudnya program studi yang bertata kelola baik
b. Terwujudnya lulusan siap pakai dan dapat mengikuti
perkembangan IPTEKS
c. Terwujudnya lulusan yang bermutu dibidang teknologi informasi
yang memiliki sifat religius, berkarakter kuat serta menjadi teladan
dan panutan bagi masyarakat
d. Meningkatnya penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi
pengembangan IPTEKS
e. Terimplementasinya IPTEKS untuk membantu masyarakat dalam
memberikan solusi terhadap masalah-masalah lokal maupun
nasional
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5. Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Visi:
Terwujudnya Prodi Agribisnis Berbasis Pengembangan Komoditi
Lokal dan Menghasilkan Lulusan Berjiwa Interpreneur yang Memiliki
Nilai-Nilai Islami
Misi:
a. Menyelenggarakan pembelajaran dengan materi, metode dan
fasilitas yang berbasis pengembangan komoditi lokal
b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang agribisnis
berbasis komoditi lokal yang berorientasi global
c. Menawarkan layanan informasi, konsultasi dan fasilitator agribinsis
yang berbasis komoditi lokal dan berorientasi global
Tujuan:
a. Terselenggaranya pembelajaran dengan materi, metode dan
fasilitas yang berbasis pengembangan komoditi lokal
b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang agribisnis
berbasis komoditi lokal yang berorientasi global
c. Terwujudnya layanan informasi, konsultasi dan fasilitator agribinsis
yang berbasis komoditi lokal dan berorientasi global
5.1. Prodi Peternakan
Visi:
Menjadi Program Studi Unggul dalam Bidang Perikanan Budidaya Air
Tawar Berbasis IPTEKS Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global
yang Islami
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sarjana
berahlak mulia dan berkualitas
b. Mengembangkan wawasan keilmuan yang ilmiah, profesional,
mandiri dan kompetitif dalam bidang peternakan
c. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi lokal yang
berwawasan lingkungan
d. Menyelenggarakan pengabdiankepada masyarakat dengan
menerapkan hasil penelitian dan kajian bidang peternakan
e. Menghasilkan integritas moral dan mampu bekerjasama,
berinovasi, kompetitif dalam bidang peternakan berbasis potensi
lokal
f. Memberdayakan potensi kemandirian melalui kurikulum barbasis
kewirausahaan dan adaptif terhadap dunia usaha
Meningkatkan hubungan kerjasama yang strategis baik lembaga
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Tujuan:
a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sarjana
berahlak mulia dan berkualitas
b. Mengembangkan wawasan keilmuan yang ilmiah, profesional,
mandiri dan kompetitif dalam bidang peternakan
c. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi lokal yang
berwawasan lingkungan
d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan
menerapkan hasil penelitian dan kajian bidang peternakan
e. Menghasilkan integritas moral dan mampu bekerjasama,
berinovasi, kompetitif dalam bidang peternakan berbasis potensi
lokal
f. Memberdayakan potensi kemandirian melalui kurikulum barbasis
kewirausahaan dan adaptif terhadap dunia usaha
5.2. Prodi Budidaya Perairan
Visi:
Terwujudnya Ilmu dan Teknologi Peternakan Berbasis Potensi Lokal
serta Menghasilkan Sarjana Peternakan Profesional yang Islami
Misi:
a. Membangun keunggulan dalam pendidikan, penelitian, inovasi
dan kewirausahaan bidang budidaya air tawar yang bereputasi
b. Pelayanan kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang
islami, berdaya saing global dan berkelanjutan
Tujuan:
a. Terwujudnya keunggulan dalam pendidikan, penelitian, inovasi
dan kewirausahaan bidang budidaya air tawar yang bereputasi
b. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat untuk menghasilkan
lulusan yang islami, berdaya saing global dan berkelanjutan
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5.3. Prodi Agribisnis
Visi:
Terwujudnya Prodi Agribisnis Berbasis Pengembangan Komoditi
Lokal dan Menghasilkan Lulusan Berjiwa Enterpreuner yang
Memiliki Nilai-Nilai Islami

Misi:
a. Menyelenggarakan pembelajaran dengan materi, metode dan
fasilitas yang berbasis pengembangan komoditi lokal
b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
agribisnis berbasis komoditi lokal yang berorientasi global
c. Menawarkan layanan informasi, konsultasi dan fasilitator
agribinsis yang berbasis komoditi lokal dan berorientasi global
Tujuan:
a. Terselenggaranya pembelajaran dengan materi, metode dan
fasilitas yang berbasis pengembangan komoditi lokal
b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
agribisnis berbasis komoditi lokal yang berorientasi global
c. Terwujudnya layanan informasi, konsultasi dan fasilitator
agribinsis yang berbasis komoditi lokal dan berorientasi global
5.3. Prodi Agroteknologi
Visi:
Menghasilkan Lulusan Pertanian yang Kompeten dalam
Pengembangan Komoditi Lokal yang Berlandaskan Nilai-Nilai Islami
Misi:
a. Mampu mengidentifikasi permasalahan, memfasilitasi dan
memediasi dan pengembangan kapasitas teknik budiaya
tanaman dan teknologi pertanian dengan menerapkan metode
pemecahan masalah peningkatan kualitas dan kuantitas sistem
pertanian berkelanjutan
b. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevauasi dan
mengorganisasi sistem usaha teknologi budidaya, teknologi
tanah dan air, hama penyakit secara berkelanjutan.
c. Memiliki kemampuan enterpreneur dalam bidang pertaian
khususnya pada pengembangan komoditi lokal.
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Tujuan:
a. Mampu mengidentifikasi permasalahan, memfasilitasi dan
memediasi dan pengembangan kapasitas teknik budiaya
tanaman dan teknologi pertanian dengan menerapkan metode
pemecahan masalah peningkatan kualitas dan kuantitas sistem
pertanian berkelanjutan
b. Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
mengorganisasi sistem usaha teknologi budidaya, teknologi
tanah dan air, hama penyakit secara berkelanjutan.
c. Terwujudnya kemampuan enterpreneur dalam bidang pertaian
khususnya pada pengembangan komoditi lokal.
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6. Fakultas Agama Islam
Visi:
Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Islam yang
Berwawasan IPTEKS Menuju Masyarakat Berkeadaban Tahun 2025
Misi:
a. Menghasilkan Sarjana Islam sebagai tenaga pendidik yang
memiliki konsistensi akidah, tertib beribadah, dan berakhlak
mulia.
b. Menghasilkan Sarjana Islam yang berwawasan luas,
profesionalisme dalam mengembangkan dan menyebarluaskan
ilmu, budaya dan seni yang bernuansa Islam.
c. Menghasilkan Sarjana Islam yang menguasai teknologi informasi
dalam melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan
Islam.
Tujuan:
a. Terwujudnya Sarjana Islam sebagai tenaga pendidik yang
memiliki konsistensi akidah, tertib beribadah, dan berakhlak
mulia.
b. Terwujudnya Sarjana Islam yang berwawasan luas,
profesionalisme dalam mengembangkan dan menyebarluaskan
ilmu, budaya dan seni yang bernuansa Islam.
c. Terwujudnya Sarjana Islam yang menguasai teknologi informasi
dalam melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan
Islam.
6.1. Prodi Pendidikan Agama Islam
Visi:
Ahli dan Profesional dalam Bidang Pendidikan Islam yang Berbasis
IPTEKS Menuju Masyarakat Berkeadaban Di Kawasan Timur
Indonesia Pada Tahun 2025
Misi:
a. Menyiapkan Sarjana Pendidikan Islam yang ahli dalam bidang
pendidikan dan pengembangan Islam serta memiliki komitmen
terhadap pengembangan pendidikan Islam dan lembaga
pendidikan Islam.
b. Menyiapkan Sarjana Pendidikan Islam sebagai tenaga praktisi
dan peneliti di bidang pendidikan Islam, seni dan budaya yang
bernuansa islami serta menguasai teknologi informasi.
c. Menyiapkan Sarjana Pendidikan Islam sebagai tenaga yang
siap mengabdi di masyarakat dalam upaya membangun
peradaban Islam khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
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Tujuan:
a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi di bidang
pendidikan dan pengajaran Islam.
b. Menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian dalam bidang
penelitian pendidikan Islam.
c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan
teknologi informasi dalam menunjang pendidikan dan
pengembangan Islam.
d. Menghasilkan lulusan yang mempunyai komitmen untuk
memajukan pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam
khususnya di Wilayah Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur
Indonesia umumnya.
6.2. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Visi:
Unggul dalam Pengembangan dan Pengkajian BPI Berbasis IPTEKS
Menuju Masyarakat yang Tenteram dan Bahagia Di Wilayah
Sulawesi Selatan Tahun 2025

Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Bimbingan
Konseling Islam dalam menyiapkan konselor dan terapis Islam
yang handal.
b. Memiliki keahlian dalam bidang penelitian BPI menuju masyarakat
yang sehat mental.
c. Menyelenggarakan konseling Islam berbasis IPTEKS menuju
masyarakat yang tentram dan bahagia.
Tujuan:
a. Menghasilkan tenaga konseling dan psikoterapi Islam yang
handal.
b. Menghasilkan tenaga peneliti di bidang kesehatan rohani Islam.
c. Menghasilkan tenaga konseling Islam yang menguasai teknologi
informasi dan siap mengabdi di masyarakat.
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6.3. Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
Visi:
Pendidik Profesional dalam Pendidikan Anak Usia Dini yang Islami
Dan Berbasis IPTEKS Menuju Masyarakat Berkeadaban
Misi:
a. Mewujudkan tenaga pendidik PAUD/RA yang ahli dan profesional
b. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini yang
Islami dan berbasis IPTEKS
c. Mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan profesional dalam
pengelolaan dan pembinaan lembaga pendidikan anak usia dini
Tujuan:
a. Menghasilkan sarjana yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
pendidik anak usia dini, mampu mensejahterakan diri dengan
sarjana PAUD/RA dari perguruan tinggi lainnya
b. Menghasilkan sarjana yang kreatif dan inovatif untuk menemukan
persoalan-persoalan pendidikan, sehingga dapat melakukan
pemecahan ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan
pendidikan dalam masyarakat
c. Menghasilkan sarjana yang dapat mengkomunikasikan ilmunya
secara sistematis, metodik, sehingga memenuhi kebutuhan
tenaga pengajar yang handal.
6.4. Prodi Perbankan Syariah
Visi:
Terwujudnya Program Studi Perbankan Syariah yang Berkualitas,
Profesional, dan Berbasis IPTEKS Menuju Masyarakat Sejahtera
yang Berkeadaban Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2033
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
perbankan syariah berbasis IT
b. Menciptakan lulusan yang profesional, bertakwa, berwawasan
kebangsaan, berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam bidang
perbankan syariah
c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam bidang
perbankan syariah
d. Mengembangkan sistem manajemen perbankan syariah berbasis
IT
e. Melaksanakan pengabdian dalam bidang perbankan syariah yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
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Tujuan:
a. Terwujudnya sistem pendidikan dan pembelajaran bidang
perbankan syariah berbasis IT yang kompetitif
b. Lahirnya sarjana ekonomi Islam berbasis perbankan syariah yang
mandiri, profesional, berkarakter, berintegritas, serta berwawasan
kebangsaan dan keislaman
c. Terwujudnya hasil penelitian dalam bidang perbankan syariah
d. Terbukanya akses dan informasi kepada masyarakat dengan
menggunakan perbankan syariah berbasis IT
e. Terciptanya sarjana ekonomi Islam berbasis perbankan syariah
yang berkomitmen untuk mengabdi dalam mewujudkan
masyarakat sejahtera
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7. Fakultas Ilmu Kesehatan
Visi:
Fakultas Ilmu Kesehatan yang Unggul dalam Bidang Ilmu
Kesehatan Berlandaskan nilai-nilai Islami pada Tahun 2028
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan demi terciptanya sarjana
professional berwawasan luas, kreatif, inovatif dan berdaya
saing tinggi
b. Menumbuhkembangkan IPTEK melalui penelitian dibidang
kesehatan masyarakat
c. Menumbuhkembangkan pengabdian kepada masyarakat demi
kemaslahatan umat
d. Mengembangkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam
pengembangan ilmu kesehatan masyarakat
7.1. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat
Visi:
Menjadi Program Studi Unggul dalam Bidang Kesehatan
Masyarakat yang Berlandaskan Nilai Keislaman pada Tahun 2028
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang
kesehatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya
saing lulusan
b. Meningkatkan kualitas penelitian yang unggul dalam bidang
kesehatan masyarakat dengan menerapkan ilmu kesehatan
masyarakat secara professional untuk melaksanakan progam
promotif dan preventif guna meningkatkan status kesehatan
masyarakat
c. Meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat yang
unggul dalam bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat
d. Mengembangkan dan menerapkan kegiatan pendidikan,
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat berlandaskan
nilai keislaman sebagai ciri khas Perguruan Tinggi
Muhammadiyah dalam pengembangan ilmu kesehatan
masyarakat
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8. Fakultas Hukum
Visi:
Terwujudnya Fakultas Hukum yang Islami dan Unggul dalam
Bidang Hukum Berbasis IPTEKS
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang
berkualitas dibidang hukum
b. Menyelenggarakan penelitian yang responsif terhadap
perkembangan hukum
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas hidup
masyarakat
d. Menyelenggarakan Al Islam dan Kemuhammadiyahan kepada
civitas akademika yang terintegrasi dengan keilmuan hukum
Tujuan:
a. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
dibidang hukum
b. Terselenggaranya penelitian yang responsif terhadap
perkembangan hukum
c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas hidup
masyarakat
d. Terselengaranya Al Islam dan Kemuhammadiyahan kepada
civitas akademika yang terintegrasi dengan keilmuan hukum
8.1. Prodi Ilmu Hukum
Visi:
Terwujudnya Prodi Ilmu Hukum yang Islami dan Unggul dalam
Bidang Hukum dan Lingkungan Berbasis IPTEKS
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang
berkualitas dibidang hukum dan lingkungan
b. Menyelenggarakan penelitian yang responsif terhadap
perkembangan hukum dan lingkungan
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas hidup
masyarakat
d. Menyelenggarakan Al Islam dan Kemuhammadiyahan kepada
civitas akademika yang terintegrasi dengan keilmuan hukum
Buku Saku Visi, Misi dan Tujuan Universitas, Fakultas dan Prodi

24

Tujuan:
a. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
dibidang hukum dan lingkungan
b. Terselenggaranya penelitian yang responsif terhadap
perkembangan hukum dan lingkungan
c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas hidup
masyarakat
d. Terselenggaranya Al Islam dan Kemuhammadiyahan kepada
civitas akademika yang terintegrasi dengan keilmuan hukum
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9. Program Pascasarjana
Visi:
Terwujudnya Program Pascasarjana yang Unggul, Berdaya Saing
dan Berlandaskan Nilai-Nilai ke-Islaman Tahun 2023
Misi:
a. Mengembangkan dakwah dan pengkajian pengamalan Islam.
b. Meningkatkan manajemen akademik, sumber daya manusia dan
keuangan berbasis teknologi.
c. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif,
efektif dan menyenangkan.
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah
bertaraf nasional maupun internasional dan pertemuan ilmiah.
e. Meningkatkan dan memperkuat jaringan kerjasama dalam
pengembangan Caturdharma perguruan tinggi.
f. Meningkatkan kompetensi lulusan yang unggul dan berdaya
saing, baik sebagai praktisi, maupun sebagai ilmuan.
g. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
h. Meningkatkan sistem pendidikan kewirausahaan dan menggalang
kerjasama kemitraan yang sinergitas dengan pihak lain.
Tujuan:
a. Menyiapkan mahasiswa menjadi insan yang beriman dan
bertaqwa, serta berakhlak mulia.
b. Mempersiapkan mahasiswa memiliki kemampuan akademik
dalam menerapkan, mengembangkan, memperkaya khasanah
Iptek dan kesenian.
c. Menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan Nasional.
d. Mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan
pedagogik dan kompetensi profesional dalam pendidikan formal
pada tingkat perguruan tinggi.
e. Menghasilkan lulusan yang profesional, religius dan berdaya saing
dalam bidang pendidikan.
f. Menghasilkan lulusan yang mampu memiliki kompetensi dalam
menyusun karya ilmiah di bidang pendidikan dan pengajaran serta
melaksanakan pengabdian pada masyarakat, serta mampu
mempublikasikan untuk menyebarluaskan hasil penelitian maupun
pengabdian kepada masyarakat.
g. Menghasilkan lulusan yang mampu memiliki kompetensi
wirausahaan yang profesional.
Buku Saku Visi, Misi dan Tujuan Universitas, Fakultas dan Prodi

26

9.1. Prodi Agribisnis (S2)
Visi:
Terwujudnya Sentra Pengembangan Agribisnis yang Bertumpu
pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan
Berlandaskan Nilai-nilai Islami Tahun 2023

Misi:
a. Meningkatkan kompetensi kelulusan yang berdaya saing
dibidang pengembangan Agribisnis
b. Meningkatkan
kemampuan,
keterampilan
mengimplementasikan manajemen dan sistem agribisnis
secara efektif dan efisien
c. Menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan nilainilai spiritual dan pengembangan kepribadian
d. Menyelenggarakan kerjsama dengan pihak lain yang saling
menguntungkan dalam pengembangan agribisnis
Tujuan:
a. Terwujudnya kompetensi kelulusan yang berdaya saing
dibidang pengembangan Agribisnis
b. Meningkatnya
kemampuan,
keterampilan
mengimplementasikan manajemen dan system agribisnis
secara efektif dan efisien
c. Terselenggaranya pendidikan yang mengedepankan nilainilai spiritual dan pengembangan kepribadian
d. Terselenggaranya kerjsama dengan pihak lain yang saling
menguntungkan dalam pengembangan agribisnis
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9.2. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
Visi:
Terwujudnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bahasa Inggris yang Profesional dan Religius pada Tahun 2023
Misi:
a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan
pengajaran dalam bidang pendidikan bahasa inggris pada
tingkat program magister yang professional
b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan
pengabdian pada masyarakat yang inovatif
c. Membina dan mengembangkan civitas akademika dan tenaga
administrasi dalam menciptakan atmosfer akademik yang
kondusif
d. Membina dan menegakkan nilai-nilai Al Islam dan
Kemuhammadiyahan dalam penyelenggaraan kegiatan
akademik, sehingga terbentuk kematangan profesional dalam
kepribadian sebagai tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan bahasa inggris
Tujuan:
a. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran dalam bidang
pendidikan bahasa inggris pada tingkat program magister
yang professional
b. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengembangan penelitian
dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif
c. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan civitas
akademika dan tenaga administrasi dalam menciptakan
atmosfer akademik yang kondusif
d. Terwujudnya pembinaan dan penegakkan nilai-nilai Al Islam
dan Kemuhammadiyahan dalam penyelenggaraan kegiatan
akademik, sehingga terbentuk kematangan profesional dalam
kepribadian sebagai tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan bahasa inggris
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9.3. Prodi Pendidikan Agama Islam (S2)
Visi:
Menjadi Program Studi yang Ahli dan Unggul dalam Bidang
Pendidikan Agama Islam yang Berbasis IPTEKS menuju
Masyarakat Berkeadaban di Kawasan Timur Indonesia pada
Tahun 2021
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
PAI yang berkualitas dan akuntabel yang berbasis IPTEKS
b. Mengembangkan PAI melalui penelitian dengan pendekatan
inter dan multidisipliner serta mempublikasikan hasilnya pada
jurnal nasional terakreditasi
c. Menyelenggarkan pengabdian pada masyarakat dan layanan
konsultasi pada bidang PAI untuk mewujudkan masyarakat
berkeadaban di kasawan timur Indonesia
d. Mengamalkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadaban di
kawasan timur Indonesia
Tujuan:
a. Menghasilkan lulusan Magister PAI yang ahli dan unggul
dalam bidang PAI
b. Mencetak lulusan yang mampu menghasilkan karya ilmiah
inovatif dan teruji dibidang PAI yang berbasis IPTEKS
c. Mengimplementasikan dan mengembangkan IPTEKS yang
menunjang pendidikan dan pembelajaran Agama Islam
d. Menghasilkan lulusan Magister PAI yang mempunyai
komitmen dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam
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9.4. Prodi Pendidikan Agama Islam (S3)
Visi:
Menjadi Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam di
Kawasan Timur Indonesia yang Karya Mahasiswanya dibaca
Dunia pada tahun 2023

Misi:
a. Menyiapkan doktor pendidikan agama Islam yang ahli dan
professional dalam bidang pendidikan dan pembelajaran
agama
Islam
serta
memiliki
komitmen
terhadap
pengembangan pendidikan agama Islam yang berkapasitas
global
b. Menyiapkan doktor pendidikan agama Islam menjadi peneliti
dan pengembang ilmu pendidikan agama Islam dan seni
budaya yang bernuansa Islami serta menguasai teknologi dan
informasi
c. Menyiapkan doktor pendidikan agama islam yang berkualitas
global dan siap mengabdi dimasyarakat dalam upaya
membangun peradaban Islam di Indonesia
Tujuan:
a. Terwujudnya doktor pendidikan agama Islam yang ahli dan
professional dalam bidang pendidikan dan pembelajaran
agama
Islam
serta
memiliki
komitmen
terhadap
pengembangan pendidikan agama Islam yang berkapasitas
global
b. Terwujudnya doktor pendidikan agama Islam menjadi peneliti
dan pengembang ilmu pendidikan agama Islam dan seni
budaya yang bernuansa Islami serta menguasai teknologi dan
informasi
c. Terwujudnya doktor pendidikan agama Islam yang berkualitas
global dan siap mengabdi dimasyarakat dalam upaya
membangun peradaban islam di Indonesia
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