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STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA 
 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 

 

Universitas Bojonegoro merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Bojonegoro yang 

lahir pada tahun 1981 dan mendapat julukan sebagai “Yellow Campus”. Unigoro memiliki 

identitas yang jelas sebagai mana tercantum pada Statuta Universitas Bojonegoro. Sebagai 

sebuah entitas akademik yang memiliki tujuan yang jelas, Universitas Bojonegoro memiliki 

visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan 

tujuan UNIGORO. Dalam pengelolaan Unigoro, visi dan misinya dioperasionalkan dalam 

rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan Universitas 

Bojonegoro. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat 

dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Bojonegoro, sehingga 

memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama 

dalam mendukung pencapaian visi Universitas Bojonegoro. Dengan adanya pernyataan visi 

dan misi yang jelas, Unigoro menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi sivitas 

akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan 

inspiratif bagi masa depan. 

 

Untuk mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan 

terimplementasi dengan baik, maka Universitas Bojonegoro memandang perlu untuk 

menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di 

lingkungan Universitas Bojonegoro. 

 

B. Landasan Ideal 
 

Berdasarkan Statuta Universitas Bojonegoro  

 

C. Standar dan Indikator 
 

No Standar Indikator 

1 Standar Visi dan Strategi 

Pencapaiannya terkait Visi 

dan Misi 

1. Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan 

strategi pengembangan 

2. Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang 

sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa 

depan dan bermuatan Inovatif dan Mandiri:  

- Universitas  

- Fakultas/PPs  

- Lembaga  

- UPT  

- Jurusan 

3. Tersedia visi keilmuan (scientific vision) setiap 

program studi yang mencerminkan keunikan 

program studi yang sangat jelas dan realistis, 

berorientasi ke masa depan dan bermuatan 
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Inovatif dan Mandiri 

4. Tersedia pedoman monev tingkat pemahaman 

VMT 

5. Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi 

dipahami dengan baik oleh civitas akademika 

2 Standar Visi dan Strategi 

Pencapaiannya terkait 

Rencana Pengembangan 

dan Evaluasi Pencapaian 

1. Tersedia RPJP Universitas dan unit kerja yang 

memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian 

setiap tahapan yang terukur dan realistis: 

- Universitas 

- Fakultas/PPs 

- Lembaga 

- UPT 

- Jurusan 

2. Tersedia Rencana Strategis Universitas dan unit 

kerja yang memuat strategi dan program dengan 

indikator capaiannya terukur dan realistis :  

- Universitas 

- Fakultas/PPs 

- Lembaga 

- UPT 

- Jurusan 

3. Tersedia pedoman monev capaian visi Unigoro 

4. Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan 

sasaran  strategis Universitas Bojonegoro 

5. Persentase capaian kinerja Unigoro 

6. Terlaksana sosialisasi capaian kinerja Universitas 

Bojonegoro dalam forum rapat senat dan kepada 

seluruh pemangku kepentingan 

7. Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan 

unit kerja dan program studi 

8. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja 

mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan 

disampaikan ke pimpinan diatasnya setiap akhir 

tahun anggaran dalam forum rapat kerja 

9. Persentase capaian kinerja unit kerja  

10. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program 

studi mencakup capaian visi dan sasaran 

strategis disampaikan ke ketua jurusan setiap 

akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja 

Jurusan 

11. Persentase capaian kinerja program studi 

 


