
 

 

 

KEPUTUSAN DEKAN 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

Nomor : 012/KPTS/FST/ULB/IX/2019 

 

TENTANG 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

 

Menimbang  : a. bahwa adanya perubahan di tataran  nasional, regional, dan global saat ini dan 

masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Fakultas Sains dan Teknologi agar Fakultas Sains dan Teknologi dapat lebih 

meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi; 

 b. bahwa Dekan te Fakultas Sains dan Teknologi tanggal 20 Agustus 2019 telah 

menerima konsep Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi, dan sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki Tim Perumus Visi dan Misi Fakultas Sains 

dan Teknologi telah dilakukan penyempurnaan akhir. 

 c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  Nasional; 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; 

 3. Statuta Universitas Labuhanbatu 

 4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Labuhanbatu 

 5. Rencana Strategis Universitas Labuhanbatu 

  

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor   66 Tahun 2010. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : 

PERTAMA : MENGESAHKAN VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN 

TEKNOLOGI sebagai berikut : 

  VISI 

  Menjadi Fakultas yang unggul dalam riset di bidang sains dan 

teknologi berbasis kewirausahaan di tingkat nasional pada tahun 2034 

 

 

 

 

 



 

  MISI 

1. Menyelenggarakan dharma pendidikan dan pengajaran sesuai 

kebutuhan masyarakat di bidang sains dan teknologi. 

2. Mengembangkan sains dan teknologi melalui kajian riset yang inovatif 

secara berkelanjutan. 

3. Menyelenggarakan dharma pengabdian masyarakat melalui hasil 

pendidikan dan penelitian yang responsive terhadap permasalahan di 

masyarakat. 

4. Mengembangkan kerjasama bidang sains dan teknologi yang saling 

menguntungkan dengan berbagai lembaga dalam skala regional, 

nasional dan internasional. 

 

TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan yang professional di bidang sains dan teknologi 

( khususnya bidang agroteknologi, manajemen informatika, sistem 

informasi dan teknologi informasi) dan memiliki mental dan jiwa 

kewirausahaan. 

2. Mengembangkan penelitian yang mendukung perkembangan ilmu 

dalam bidang pengetahuannya. 

3. Mengembangkan dan melakukan implementasi hasil penelitian yang 

dituangkan dalam pengabdian kepada masyarakat. 

4. Meningkatkan kerjasama yang menghasilkan karya sehingga 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. 

 

SASARAN 

1. Terwujudnya lulusan yang professional, memiliki mental dan jiwa 

wirausaha dalam bidang keilmuannya (bidang agroteknologi, 

manajemen informatika, sistem informasi dan teknologi informasi). 

2. Terwujudnya penelitian pada bidang ilmu agroteknologi, manajemen 

informatika, sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

3. Terwujudnya layanan pengabdian masyarakat yang merupakan 

implementasi hasil penelitian sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Terwujudnya pelaksanaan kerjasama pada lingkup regional, nasional 

dan internasional sehingga dapat memberikan hasil karya yang 

mendukung pengembangan ilmu dan pengetahuan. 

 

 

 

   



KEDUA :   Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika 

terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

 

      Ditetapkan di Rantauprapat 

      Pada tanggal   22 Agustus 2019 

      Ketua, 

 

 

      Novilda Elizabeth Mustamu,S.Pt, M.Si 

 

Tembusan Yth. : 

1. Rektor Universitas Labuhan Batu 

2. Wakil Rektor Universitas Labuhan Batu, 

3. Kaprodi Fakultas Sains dan Teknologi 

4. Arsip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 


