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IV.   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A.  Sejarah Singkat Universitas Baturaja  

Universitas Baturaja (UNBARA) didirikan pada tanggal 8 Juli 1999. Pendirian di 

dorong oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencerdaskan kehiduupan 

bangsa dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dari segi iptek 

dan imtaq dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

Saat ini Universitas Baturaja telah memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. 

Hal-hal di atas mendorong Universitas Baturaja agar selalu aktif berperan serta 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas, 

iman dan amal. Semuanya tercermin dalam tujuan Universitas Baturaja, yaitu 

mewujudkan sarjana yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan berguna bagi 

masyarakat dan negara serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan untuk 

menunjang pembangunan yang diridhoi Allah SWT. 

B.  Visi dan Misi 

1.  Visi 

Universitas Baturaja merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang 

diharapkan menjadi universitas yang unggul dan terdepan dalam 

menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan 
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yang bermoral Pancasila, beriman, bertaqwa, berwawasan dan berkemampuan 

ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi serta ikut melaksanakan pembangunan 

daerah dan pembangunan nasional. 

2.  Misi 

Untuk melaksanakan visi, maka Universitas baturaja melaksanakan kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta 

bermanfaat bagi masyarakat. 

b. Mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi,  

dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 

c. Mengembangkan program studi yang dipandang memiliki relevansi yang 

tinggi dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dibidang industri dan 

pertanian dalam arti luas serta pengembangan ilmu pengetahuan. 

d. Membangun kemitraan dengan dunia usaha dalam upaya melestarikan hak 

atas karya intelektual, mempublikasikan dan memanfaatkan hasil penelitian, 

baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat dlam negri dan 

mancanegara. 

e. Membina sumber daya manusia yang terampil dan potensial serta memiliki 

kemampuan kewirausahaan. 

f. Meningkatkan kemampuan berkompetensi para lulusan Universitas melalui 

program-program yang unggul strategis, efektif komprehensif dan relevan 

dengan perkembangan zaman. 
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g. Melakukan konsolidasi organisasi universitas, pembinaan potensi dan 

peningkatan sumber daya manusia lainnya untuk menuju satu perguruan 

tinggi yang efektif dan efisien. 

C.  Tujuan 

Universitas Baturaja bertujuan untuk : 

a. Menghasilkan alumni sebagai anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, memelihara, 

mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan 

mutu kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. 

c. Menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk 

dikembangkan dan diabdikan kepada masyarakat. 

D.  Struktur Organisasi 

Bagan 2 

Pimpinan Universitas Baturaja 
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1.   Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja 
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