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I.

PENDAHULUAN
Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan diperlukan dukungan dari
seluruh sivitas akademika, terutama peranan mahasiswa. Keberadaan Visi Misi UPJ merupakan
landasan penting dalam upaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tersebut.
Visi diartikan sebagai gambaran atau cita-cita yang diinginkan perguruan tinggi. Visi tersebut
menunjukan kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, meyakinkan serta memiliki daya
tarik. Tujuan dari penetapan visi adalah:
 Mencerminkan sesuatu yang ingin dicapai;
 Memiliki orientasi pada masa depan;
 Memiliki komitmen yang tinggi dari seluruh sivitas akademika;
 Menentukan arah dan fokus perguruan tinggi secara jelas;
 Menjamin kebersinambungan kepemimpinan dalam perguruan tinggi.
Sedangkan misi adalah pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi
dalam usahanya mewujudkan misi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat
pula memberikan petunjuk garis besar pencapaian visi.
Oleh karena itu untuk dapat memberikan pemahaman mengenai Visi Misi UPJ kepada
mahasiswa diperlukan sebuah kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan secara bertahap dan
sistematis dengan aktif maupun pasif. Kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa yang telah berjalan
adalah pada saat:
 Kegiatan penerimaan mahasiswa baru, baik secara lisan maupun tulisan;
 Pelaksanaan PRIMA;
 Pembekalan-pembekalan kegiatan kuliah, seperti Kerja Praktek (KP), persiapan penulisan
tugas akhir/skripsi, pelaksanaan yudisium dan wisuda, serta kegiatan seminar/workshop
mahasiswa;
 Pada setiap pelaksanaan kegiatan mahasiswa baik dalam bentuk peminatan maupun
pembekalan kepemimpinan;
 Pada setiap pertemuan Kepala Program Studi dengan mahasiswa untuk memberikan
penjelasan kurikulum dan sistem perkuliahan;

 Melalui organisasi kemahasiswaan, yang meliputi: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
universitas dan fakultas, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 Buku pedoman akademik yang dibagikan kepada mahasiswa baru;
 Banner dan televisi;
 Kegiatan pengajaran mata kuliah tertentu yang berhubungan dengan pembahasan visi
misi;
 Website www.upj.ac.id
Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap Visi Misi UPJ, setiap tahun
akademik Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) melakukan evaluasi dengan menggali
data dan informasi menggunakan instrumen kuesioner.
Berdasarkan rekomendasi laporan pemahaman visi tahun akademik sebelumnya, pengisian
kuesioner kali ini menggunakan sistem online yaitu mahasiswa melakukan pengisian kuesioner
yang dikirimkan ke email masing-masing. Metode ini dirasakan lebih efektif dan efisien karena
mahasiswa dapat langsung mengakses email pribadinya untuk mengurangi faktor
ketidakobjektifan dalam pengisian kuesioner. Media sosialisasi juga dikembangkan seiring
dengan peningkatan fasilitas yang ada di UPJ, seperti penyampaian Visi Misi UPJ melalui digital
signage (TV). Selain itu pelaksanaan kegiatan sosialisasi juga terjadwal dan terkoordinasi dengan
baik.
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap Visi Misi UPJ maka
dilaksanakan survei pemahaman Visi Misi UPJ yang diikuti oleh 633 orang mahasiswa, dengan
rincian sebagai berikut:






9 orang mahasiswa TA 2011/2012
112 orang mahasiswa TA 2012/2013
136 orang mahasiswa TA 2013/2014
121 orang mahasiswa TA 2014/2015
255 orang mahasiswa TA 2015/2016

II. HASIL EVALUASI PEMAHAMAN
PEMBANGUNAN JAYA
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Hasil Evaluasi Pemahaman Mahasiswa TA 2011/2012 Terhadap Visi Misi Universitas
Pembangunan Jaya

Mahasiswa TA 2011/2012
Tahu & tidak paham

78%

Tahu & paham

Tidak tahu & tidak paham

22%

0%

Hasil survei mengenai pemahaman visi misi yang dilakukan terhadap 9 orang mahasiswa TA
2011/2012 menunjukan bahwa terdapat 78% mahasiswa tahu & tidak paham, 22% tahu &
paham. Serta tidak ada mahasiswa yang tidak tahu & tidak paham.
Jumlah responden yang sedikit disebabkan karena sebagian besar mahasiswa telah
menyelesaikan pendidikannya. Jika dilihat dari angka persentase pada grafik diatas, sebagian
besar mahasiswa tahu & tidak paham Visi Misi UPJ.

b.

Hasil Evaluasi Pemahaman Mahasiswa TA 2012/2013 Terhadap Visi Misi Universitas
Pembangunan Jaya

Mahasiswa TA 2012/2013
Tahu & tidak paham

Tahu & paham

Tidak tahu & tidak paham

51%

16%

33%

Dari 118 orang mahasiswa aktif, terdapat 112 (95%) orang mahasiswa yang melakukan
pengisian kuesioner dan 6 (5%) orang mahasiswa yang tidak mengisi. Hasil survei
menunjukan terdapat 51% mahasiswa tahu & tidak paham, 16% tahu & paham, 33% tidak
tahu & tidak paham Visi Misi UPJ.
Untuk menopang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, visi misi harus terus menerus
disosialisasikan melalui berbagai media komunikasi dan di berbagai kesempatan. Melalui
sosialisasi tersebut diharapkan memperoleh komitmen bersama seluruh sivitas akademika,
termasuk salah satunya komitmen mahasiswa.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi misi secara terus menerus dapat dilaksanakan pada
kesempatan sebagai berikut:
 Kegiatan PRIMA UPJ, selalu disampaikan visi misi, sasaran dan tujuan program studi;
 Penerbitan Buku Pedoman Akademik yang diberikan kepada semua mahasiswa yang
didalamnya antara lain memuat visi misi UPJ;
 Tugas akhir mahasiswa diarahkan untuk mewujudkan visi misi UPJ;
 Pada awal perkuliahan semua mata kuliah, setiap dosen selalu mengingatkan
mengenai visi misi UPJ dalam kaitannya dengan materi perkuliahan;
Melalui kegiatan sosialisasi diatas, diharapkan seluruh mahasiswa dapat memahami visi misi
UPJ dengan lebih baik.

c.

Hasil Evaluasi Pemahaman Mahasiswa TA 2013/2014 Terhadap Visi Misi Universitas
Pembangunan Jaya

Mahasiswa TA 2013/2014
Tahu & tidak paham

Tahu & paham

Tidak tahu & tidak paham

47%

28%

25%

Dari 147 orang mahasiswa aktif, terdapat 136 (93%) orang mahasiswa yang melakukan
pengisian kuesioner dan 6 (7%) orang mahasiswa yang tidak mengisi. Hasil survei
menunjukan terdapat 47% mahasiswa tahu & tidak paham, 28% tahu & paham, 25% tidak
tahu & tidak paham Visi Misi UPJ.
Angka persentase mahasiswa yang tahu & tidak paham Visi Misi UPJ di tiap tahun akademik
sangat mendominasi. Hal ini tentu menjadi perhatian sivitas akademika, terutama dosen dan
tenaga kependidikan, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan juga ditentukan oleh
keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, termasuk pemahaman mahasiswa
terhadap Visi Misi UPJ.
Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai Visi Misi UPJ, diharapkan mahasiswa
memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri sehingga dapat lebih
terarah dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan sense of belonging dan
menigkatkan motivasi belajar di UPJ. Selain itu bagi dosen atau tenaga kependidikan dengan
adanya pemahaman yang tepat terhadap visi misi, dapat memberikan pelayanan yang
terbaik bagi mahasiswa. Standar layanan yang diberikan juga mengacu kepada visi misi yang
telah disusun.

d.

Hasil Evaluasi Pemahaman Mahasiswa TA 2014/2015 Terhadap Visi Misi Universitas
Pembangunan Jaya

Mahasiswa TA 2014/2015
Tahu & tidak paham

55%

Tahu & paham

Tidak tahu & tidak paham

32%

12%

Dari 126 orang mahasiswa aktif, terdapat 121 (96%) orang mahasiswa yang melakukan
pengisian kuesioner dan 6 (4%) orang mahasiswa yang tidak mengisi. Hasil survei
menunjukan terdapat 55% mahasiswa tahu & tidak paham, 32% tahu & paham, 12% tidak
tahu & tidak paham Visi Misi UPJ.
Seluruh sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa namun dosen dan tenaga kependidikan
diharapkan dapat memahami Visi Misi UPJ dengan baik. Kegiatan sosialisasi memiliki
peranan yang sangat penting, sebab visi tidak akan ada maknanya jika tidak dipahami,
sehingga harus disampaikan kepada seluruh sivitas akademika.
Pemahaman visi misi yang baik tersebut tercermin dalam kegiatan mahasiswa UPJ yang
selalu mengacu kepada visi misi, keterlibatan dosen dalam berbagai kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat dan para tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan yang
terbaik kepada mahasiswa.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi visi misi diharapkan dapat menginspirasi seluruh sivitas
akademika untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga dapat berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UPJ.

e.

Hasil Evaluasi Pemahaman Mahasiswa TA 2015/2016 Terhadap Visi Misi Universitas
Pembangunan Jaya

Mahasiswa TA 2015/2016
Tahu, tidak paham

51%

Tahu, paham

Tidak tahu, tidak paham

44%

5%

Dari 266 orang mahasiswa aktif, terdapat 255 (96%) orang mahasiswa yang melakukan
pengisian kuesioner dan 11 (4%) orang mahasiswa yang tidak mengisi. Hasil survei
menunjukan terdapat 51% mahasiswa tahu & tidak paham, 44% tahu & paham, 5% tidak
tahu & tidak paham Visi Misi UPJ.
Grafik diatas menunjukan bahwa mahasiswa TA 2015/2016 memiliki angka persentase tahu
& paham lebih tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswa TA 2011/2012 – TA 2013/2014.
Hal ini disebabkan UPJ kian fokus menetapkan strategi dalam upaya mencapai visi UPJ
khususnya di capaian “Unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
Strategi pencapaian visi yang memiliki dampak langsung terhadap mahasiswa seperti berikut
ini:
 Kegiatan-kegiatan akademik yang mengusung karya, keunggulan dan sumbangsih
Ipteks misalnya: Purwa Rupa yang diselenggarakan setiap 2 tahun; Run for
Education, dll;
 Kurikulum unggulan UPJ yang diberi nama KOTA, yang terdiri dari mata kuliah wajib
DIKTI dan mata kuliah bercirikan urban, diakses oleh seluruh Program Studi, bersifat
lintas Prodi, yang membuka wawasan manusia melalui pendekatan multidisipliner.
Mata kuliah ini juga mendorong tercapainya Manusia Jaya yang berwawasan luas;
 Tiga Pilar UPJyaitu “liberal art”, sustainable eco development dan entrepreneurship
atau LSE yang dimasukkan dalam KOTA melatih dan mempersiapkan mahasiswa
critical thinking, wawasan luas, dan kemampuan menyelesaikan masalah (problem
solver) dari sudut pandang multidisipliner yang sekaligus membangun kesadaran
akan lingkungan.

III. KESIMPULAN

Mhsw TA 2011/2012

0%

Mhsw TA 2012/2013

42%

17%

16%

51%
33%
Tahu & tidak paham

Mhsw TA 2013/2014

28%
25%

Mhsw TA 2014/2015

Mhsw TA 2015/2016

12%

5%

32%

47%

Tahu & paham
Tidak tahu & tidak paham

55%

51%
44%

Berdasarkan hasil evaluasi pemahaman Visi Misi yang dilakukan pada TA 2015/2016 kepada
mahasiswa aktif TA 2011/2012 – TA 2015/2016 seluruh program studi, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
a. Metode pengisian survei menggunakan sistem online lebih efektif dan efisien. Hal ini
dibuktikan dengan jawaban dari mahasiswa yang mencapai 90%. Pengisian survei online juga
berguna untuk menghindari human error pada saat pemberian lembar kuesioner yang
diberikan secara manual oleh dosen maupun pada saat penghitungan data hasil kuesioner;
b. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan-kegiatan yang membantu mereka untuk memahami
Visi Misi UPJ, yaitu sebagai berikut:
 Aplikasi Kerja Profesi (KP) mahasiswa UPJ di Jaya Grup maupun partner dengan
ekspos mahasiswa pada penyelesaian masalah-masalah urban;
 Keterlibatan langsung dosen dan mahasiswa UPJ dalam program PEMDA DKI yaitu
RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) khususunya peran fasilitasi masyarakat
dengan CSR Industri sampai terbentuknya RPTRA dan program pendampingan
masyarakat dan Rumah Susun (RUSUN);
 Proses seleksi calon penerima Beasiswa Akademik UPJ memiliki standar penilaian
yang didalamnya memuat evaluasi terhadap penghayatan motto dan nilai-nilai UPJ;
 Proses seleksi pengurus lembaga kemahasiswaan (BPM dan BEM) juga melibatkan
penghayatan mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran UPJ, nilai-nilai,
motto dan keunggulan UPJ;
 Jaya Softskill Development Program (JSDP);
 PRIMA dan Parents Day sebagai kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa baru dan
orangtua/wali mahasiswa mengenai nilai-nilai Jaya, visi, misi, tujuan UPJ,
administrasi akademik dan keuangan serta kegiatan kemahasiswaan di kampus;
 Knowledge sharing berupa mimbar akademik yang diselenggarakan oleh Prodi.

IV. REKOMENDASI
1. Untuk memberikan pemahaman mengenai Visi Misi UPJ kepada mahasiswa, diperlukan
komitmen dosen maupun tenaga kependidikan yang secara khusus menyediakan waktu dan

konsisten untuk melakukan kegiatan sosialisasi visi misi pada saat kegiatan kemahasiswaan
atau pada awal perkuliahan;
2. Sebagai perwujudan atau bentuk pemahaman mahasiswa terhadap Visi Misi UPJ, maka dosen
dan tenaga kependidikan harus berperan serta untuk:
 Mendukung dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif dalam
kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak eksternal;
 Memberikan penghargaan / award terhadap mahasiswa, misalnya student of the year
yang diberikan atas kontribusinya di bidang Ipteks.
3. Untuk mengetahui media yang lebih efektif dalam penyampaian atau sosialisasi visi misi, pada
evaluasi pemahaman visi misi yang berikutnya diharapkan ada item yang menanyakan
sumber informasi mahasiswa mendapatkan visi misi.

