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A. LATAR BELAKANG 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (FIK UNNES) memiliki 
semangat untuk menjadi lembaga pusat olahraga dan kesehatan di Indonesia. Semangat 
tersebut dituangkan dalam Visi dan Misi Fakultas Ilmu Keolahragaan.  
Visi: 
Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional 
di bidang keolahragaan dan kesehatan masyarakat. 
Misi: 
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam program kependidikan 

dan non kependidikan di bidang keolahragaan dan kesehatan masyarakat yang 
unggul, berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keolahragaan dan 
kesehatan masyarakat melalui kegiatan penelitian yang berwawasan konservasi dan 
bereputasi internasional. 

3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi lembaga rujukan di 
bidang keolahragaan dan kesehatan masyarakat yang berwawasan konservasi 
melalui pengabdian. 

4. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 
berbagai pihak di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk mewujudkan 
lembaga yang bereputasi internasional. 

 
Misi ke-2 (dua) mengenai penelitian dijabarkan dalam roadmap penelitian Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Roadmap penelitian ini disusun untuk tahun 2020-2024 sesuai dengan 
roadmap penelitian Universitas Negeri Semarang. Selain itu roadmap penelitian FIK 
mengakomodir 4 jurusan yang ada di dalam FIK yaitu: 
 Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang terdiri dari Program Studi 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi S1 dan Jurusan Pendidikan Guru 
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 

 Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
 Jurusan Ilmu Keolahragaan, dan  
 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Program Studi Ilmu Kesehatan 

Masyarakat S1 dan Program Studi Ilmu Gizi S1 
 

Penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen FIK bertujuan untuk memberikan 
solusi ilmiah atas permasalahan-permasalahan faktual yang dihadapi masyarakat dan 
stakeholder. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Dengan demikian diharapkan luaran  penelitian dari FIK dapat bermanfaat untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan di bidang 
keolahragaan dan kesehatan. 
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