
Visi Misi FKIP Unwir 
 
 
 

a) Visi FKIP 

 
Visi FKIP merupakan turunan dari Visi Universitas Wiralodra yaitu “Universitas  

yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dan kearifan lokal”. 

 
Visi FKIP adalah “Menjadi fakultas yang unggul dan kompetitif dalam bidang  

keguruan dan ilmu pendidikan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan 

dan kearifan lokal pada tahun 2030 di tingkat Nasional”. 

 
Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra sudah sanga 

sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi, kejelasan Visi misi dibuktikan dengan 

penjelasan kata kunci yang mewakili kata kunci dari Universitas yakni 

diantaranya 

a. Unggul, berarti FKIP Unwir secara terencana melaksanakan proses 

pembelajaran yang berkualitas berbasis penelitian, didukung dengan sarana dan 

prasarana yang memadai dalam setiap kegiatan untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki daya saing di tingkat Nasional. 

b. Kompetitif, berarti FKIP Unwir diarahkan menghasilkan lulusan yang 

memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dan 

mampu beradaptasi, berkomunikasi dengan baik, tangguh, dan percaya diri. 

c. Nilai-nilai ketuhanan, berarti FKIP Unwir dalam proses pembelajarannya 

tidak mengesampingkan nilai-nilai agama sehingga semua lulusan yang 

dihasilkan memiliki dasar nilai-nilai agama yang 

dianutnya sesuai dengan sila pertama Pancasila. 

d. Nilai kebangsaan, berarti dalam melaksanakan proses pembelajaran, FKIP 

Unwir berlandaskan nilai-nilai etika luhur yang bersifat menjujung tinggi nilai 

kebangsaan dan nilai luhur Pancasila. Melalui proses tersebut diharapkan 

lulusan yang dihasilkan mampu menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan 

kebersamaan dalam melaksanakan setiap aktivitas yang berkontribusi bagi 

peningkatan kualitas masyarakat. 

e. Kearifan lokal, berarti FKIP Unwir menjunjung tinggi dan mengintegrasikan 

budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran. 



b) Misi FKIP 
 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. 
 

2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan yang bermanfaat  

baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang 

keguruan dan ilmu pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat baik tingkat daerah 

maupun tingkat nasional. 

4) Menyelenggarakan tata kelola Fakultas yang baik dan berbasis teknologi informasi. 
 

5) Meningkatkan suasana dan perilaku agamis, akademis, kebangsaan dan berkearifan 

lokal di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 
c) Tujuan FKIP 

 

1) Menjadikan Fakultas yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul  dan 

kompetitif dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan melalui penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran yang berkualitas yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha 

Esa. 2) Menjadikan Fakultas yang mampu menghasilkan penelitian khususnya dalam 

bidang keguruan dan ilmu pendidikan yang bermanfaat bagi kepentingan institusi, 

masyarakat baik di tingkat daerah maupun nasional. 3) Menjadikan Fakultas yang 

mampu mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian 

khususnya dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan yang bermanfaat bagi 

masyarakat baik di tingkat daerah maupun nasional. 4) Menjadikan fakultas yang 

memiliki keunggulan dalam tata kelola yang adil, amanah, dan sejalan dengan 

kebijakan universitas sebagai pencapaian fakultas yang unggul dan kompetitif dalam 

bidang keguruan dan ilmu pendidikan. 5) Menjadikan Fakultas yang mampu 

melakukan pengembangan dan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui 

kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga baik di dalam maupun di luar Kampus 


