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KATA PENGANTAR 
 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Manado merupakan tindak lanjut RENSTRA Universitas Negeri Manado, terdiri atas 

kebijakan strategis di tingkat fakultas sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih teknis. 
 

Kebijakan yang dirumuskan dalam RENSTRA ini didasarkan pada faktor kekuatan 

dan kelemahan faktor internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal. Disamping itu 

ditinjau dari hal-hal teknis tentang fenomena tentang pendidikan Bahasa dan Seni, 

kebutuhan SDM, dan sistem informasi yang diperlukan. 
 

Strategi yang dipakai secara umum mengikuti arah pengembangan Universitas 

Negeri Manado dan secara khusus mengacu pada kebijakan di dunia pendidikan Bahasa 

dan Seni baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa hal yang menjadi 

titik berat perumusan RENSTRA ini, yaitu peningkatan mutu pada seluruh unsur kegiatan 

belajar mengajar yang meliputi: 
 

• Peningkatan mutu mahasiswa yang diterima 

 

• Peningkatan mutu staf akademik dan staf pendukung 

 

• Peningkatan mutu proses pendidikan 

 

• Peningkatan mutu manajemen pendidikan 

 

• Peningkatan mutu lulusan 

 

• Penjamin mutu akademik dan manajemen akademik 

 

RENSTRA  ini  disusun  agar  dapat  dijadikan  panduan  dalam  merumuskan 

 

perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Manado selama lima tahun ke depan 2016 – 2020 sehingga diharapkan 

dapat diperoleh kinerja dan hasil yang optimal. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

Renstra FBS Unima 2016-2020 mengacu pada Renstra Unima, karena analisis 

situasi di FBS Unima tidak berbeda jauh dengan analisis situasi Unima. Namun beberapa 

situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kekhususan FBS Unima, menyangkut 

fungsi utama FBS Unima adalah menghasilkan lulusan dengan Mendidik, membina, dan 

melengkapi lulusan dengan seperangkat pengetahuan bahasa dan kesenian agar dapat 

menerapkan dan meningkatkan kemampuan akademik, profesi, dan penelitian di bidang 

bahasa dan kesenian. Kompetensi yang harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran 

yang intensif, padat modal sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana, yang harus 

mengikuti perkembangan pesat dunia Pendidikan Bahasa dan Seni. Kualitas dan mutu 

pendidikan sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa datang, yang 

penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana dan 

berkesinambungan. 
 

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan universitas 5 (lima) tahun ke depan(tahun 2016-

2020). Rencana Strategis ini bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan 

dinamis. Artinya, rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara periodik, setiap setahun 

sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakuakn sesuai dengan perubahan-perubahan 

penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan 

pengembangan univeristas. Namun demikian, rencana strategis ini tidak berarti sekedar 

sebuah dokumen, apalagi sekedar untuk memenuhi kepentingan sangat praktis, semacam 

kelengkapan administratif untuk akreditasi. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan 

kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi 

penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas Bahasa dan Seni, agar setiap keputusan yang 

diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada setiap level merupakan 

bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Sebagai pedoman 

penyelenggaraan dan pengembangan universitas, Rencana Strategis ini harus menjadi 

komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara fakultas. Oleh karena itu, dokumen ini 

perlu disahkan oleh Senat Universitas yang merupakan representasi dari unsur-unsur 

penyelenggaraan universitas. 
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Titik berat Perencanaan Strategi pengembangan universitas ini adalah aspek-aspek 

strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan universitas. Aspek-aspek strategis 

yang dimaksud meliputi (1) kinerja penyelenggaraan pendidikan, (2) kinerja 

penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (3) kinerja manajemen 

universitas yang meliputi bidang manajemen sumberdaya insani, keuangan, sumberdaya 

fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan 

teknologi informasi, (4) budaya organisasi dan iklim akademik, dan (5) jaringan kerjasama 

(networking). Yang perlu mendapatkan penekanan adalah bahwa aspek-aspek tersebut 

bukanlah sesuatu yang saling terpisah tetapi merupakan suaatu kesatuana yang saling 

terkait. 
 

Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan universitas, Rencana 

Strategis ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih 

operasional. Dokumen perencanaan opersasional yang dimaksud adalah Rencana Strategis 

ditingkat unit, Rencana Tindakan (Action Plan) per bidang, dan berbagai peraturan 

penyelenggaraan universitas. 
 

Renstra diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan 

internal maupun eksternal dan mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi 

universitas dalam satu dasawarsa mendatang. Sangat diharapkan semua warga universitas 

dapat memahami dan melaksanakan Renstra di bidang dan unit kerja masing-masing. 
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BAB II 
 

VISI, MISI DAN TUJUAN 
 

 

Visi 
 

Pada Tahun 2025 Menjadi Fakultas Unggul, yang menghasilkan mahasiswa yang 

Berkarakter, Inovatif dan Kompetetitif dalam Bidang Bahasa dan Seni. 
 

Misi 
 

Mendidik, membina, dan melengkapi lulusan dengan seperangkat pengetahuan bahasa dan 

seni agar dapat menerapkan dan meningkatkan kemampuan akademik, profesi dan 

penelitian di bidang bahasa dan seni. 
 

Tujuan 
 

1. Terselenggaranya sistem Pendidikan akademik yang professional melalui tenaga 

pendidik yang memiliki kompetensi kependidikan dan non kependidikan dalam 

bidang Bahasa dan Seni. 
 

2. Menghasilkan Sarjana Pendidikan (bidang bahasa dan seni) yang berkemampuan 

akademik dan profesional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, unggul, bermoral 

dan memiliki etos kerja yang tinggi serta mandiri, sehingga berkontribusi terhadap 

pembangunan masyarakat di daerah maupun nasional baik sektor publik maupun 

sektor bisnis. 
 

3. Menghasilkan Sarjana Sastra yang memiliki kompetensi profesional, pedagogik, 

kepribadian, dan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat, unggul, bermoral dan 

memiliki etos kerja yang tinggi serta mandiri, sehingga berkontribusi terhadap 

pembangunan pendidikan bahasa dan seni di daerah maupun nasional. 
 

4. Menjadi barometer dalam mencetak tenaga pendidik dan non kependidikan dalam 

bidang bahasa dan seni yang berkompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, 

dan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat, unggul, bermoral dan memiliki 

etos kerja yang tinggi serta mandiri, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan 

pendidikan bahasa dan seni di tingkat daerah, nasional maupun internasional. 
 

5. Menjadi mitra utama pengembangan pendidikan bahasa dan seni secara Nasional 

dan Internasional. 
 

6. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang Bahasa dan seni sesuai 

dengan kebutuhan masa kini. 
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Seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Manado berkomitmen tinggi dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan 

Seni hal ini diwujudkan dalam penetapan tujuan diatas sebagai sasaran mutu yang harus 

dicapai dan dituangkan dalam manual mutu yang dievaluasi secara periodik melalui unit 

penjaminan mutu untuk menjamin ketercapaiannya. 
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BAB III 
 

ANALISIS SITUASI 
 

 

3.1. Posisi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 

Unima 
 

Fakultas Bahasa dan Seni Unima merupakan salah satu dari sekian banyak Fakultas 

Bahasa dan Seni Negeri dan Swasta di Indonesia. Misi utama sebagai pencetak 

Sarjana di bidang Pendidikan Bahasa dan Seni akan menghasilkan anak didik yang 

harus mampu bersaing di pasar tenaga kerja domestik dan internasional 

 
 

3.2. Analisis SWOT 
 

3.2.1. Faktor Internal 
 

A. Strength 
 

1. Staf pengajar berpendidikan pasca sarjana, dan mengikuti selalu peningkatan 

keprofesiannya dengan aktif di pertemuan internasional - nasional; 
 

2. Mahasiswa dengan kemampuan yang tinggi, berkomitmen memilih pendidikan 

Pendidikan Bahasa dan Seni di Unima; 
 

3. Dana yang dihimpun melalui beberapa cara berjumlah cukup besar; 
 

4. Tersedianya tempat kuliah, laboratorium, diskusi kelompok serta sarana penunjang 

lain; 
 

5. Keberadaan perpustakaan yang memadai; 
 

6. Multi media yang siap dipakai dalam proses pembelajaran; 
 

7. Adanya struktur organisasi tatalaksana yang sudah jelas; 
 

8. Kurikulum pendidikan telah berhasil mendidik sarjana-profesi yang mumpuni, angka 

drop out rendah; 
 

9. Metode informasi/ komunikasi elektronik yang sudah dibenahi; 
 

10. Terdapat banyak penelitian yang termuat dalam majalah Internasional, atau disajikan 

dalam pertemuan ilmiah; 
 

11. Telah menjadi fakultas yang telah diakui sebagai terakreditasi; 
 

12. Diminati oleh calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia; 
 

13. Kerjasama nasional dan  internasional yang terbina. 
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B. Weakness 
 

1. Beberapa staf pengajar belum menyelesaikan studi S2/magister; 
 

2. Penyediaan sarana dan fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi ternyata 

belum diikuti dengan budaya teknologi seperti disiplin dan efesien. Dosen-dosen belum 

cukup tertib memasukkan nilai-nilai hasil ujian semester, pengisian KRS secara on-line 

belum dilaksanakan secara tertib dan konsisten 
 

3. Beban SKS staf pengajar tidak merata; terdapat dosen dengan beban SKS tinggi; yang 

lain rendah; 
 

4. Reward untuk staf tak tetap belum tertata baik; 
 

5. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (Jenjang pendidikan S1) masih kekurangan 

tenaga dosen dikarenakan jumlah mahasiswa yang banyak. 
 

6. Sistem keuangan terpusat menyebabkan keluwesan pemakaian dana tidak optimal; 

misalnya adanya tenggang waktu antara pengajuan dan penerimaan dana yang 

mengakibatkan kurang cepatnya respons tanggap Fakultas; 
 

7. Fasilitas gedung dan perlengkapannya sebagian besar perlu ditingkatkan kualitasnya; 
 

8. Material pembelajaran: buku, majalah terbatas, sehingga diseimbangkan antara jumlah, 

jenis serta ke up to date nya; 
 

9. Buku terkumpul di bagian/dosen, tidak dapat diakses oleh dosen lain/mahasiswa secara 

cepat; 
 

10. Sistim adimistrasi akademik dan kepegawaian belum tertata baik: menyangkut 

kurikulum kemahasiswaan, proses belajar mengajar serta dosen, mahasiswa; 
 

11. Kelemahan pencacatan-retrieval menyangkut data pribadi staf pengajar/mahasiswa, 

kehadiran dalam pertemuan ilmiah, karya tulis; 
 

12. Koordinasi yang lemah terkadang menyebabkan kericuhan pemakaian ruangan yang 

ada. 
 

13. Dalam pengembangan karier terdapat kendala bagi dosen yang melanjutkan studi 

karena tidak tersedianya dana yang cukup sehingga perlu membuat persiapan yang 

memerlukan waktu cukup lama. Disamping itu terdapat dosen yang mengambil 

program studi yang sama, sehingga diperlukan dosen untuk untuk mengambil progam 

studi yang berbeda untuk memperkuat kemampuan institusi. 
 

14. Produktivitas dosen-dosen dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah baik penelitian 

maupun publikasi melalui jurnal-jurnal terakreditasi, ataupun penulisan buku dan 

bahan ajar masih terbatas dan belum cukup kompetitif untuk mendapatkan pengakuan 

seperti HAKI 
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15. Tidak meratanya beban SKS staf pengajar dibidang pendidikan, peneltian dan 

pengabdian masyarakat. 
 

16. Penguasaan bahasa sing terutama bahasa Inggris dikalangan dosen dan mahasiswa 

masih belum cukup kuat dan merata 
 

17. Kendala-kendala yang dihadapi dalam hubungan dengan rata-rata masa studi dan IPK, 

adalah: kendala waktu penyelesaian skripsi saat mengadakan penelitian di lapangan 

yang cukup lama dan faktor biaya penyelesaian studi dikarenakan orang tua yang 

berlatar belakang ekonomi lemah, dan mahasiswa yang berasal dari luar Sulawesi 

Utara. 

 
 

3.2.2. Faktor Eksternal 
 

A. Opportunities 
 

1. Terjalinnya kerja sama dengan berbagai instansi swasta ataupun negeri, domestik 

maupun regional dan internasioal, akan dapat dimanfaatkan untuk peng-upgrade diri 

dan peningkatan mutu lulusan; 
 

2. Terdapat peluang berupa tawaran peningkatan kualitas dosen dengan pengiriman dosen 

keluar negeri; 
 

3. Banyak organisasi yang bersedia memberi kerjasama dalam bentuk beasiswa; 
 

4. Terdapat kesempatan kerja yang luas bagi lulusan program studi Pendidikan bahasa 

dan Seni baik dari sektor swasta maupun negeri. 
 

B. Threat 
 

1. Perkembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang semakin bermutu 

akan semakin meningkatkan tingkat persaingan baik dalam hal rekrutmen mahasiswa, 

proses pendiidkan maupun dalam hal menghasilkan lulusan 
 

2. Tuntutan kesetaraan dalam daya saing kemampuan profesional lulusan perguruan 

tinggi (Unima) dengan lulusan atau tenaga kerja asing 
 

3. Persaingan lulusan yang semkin ketat dalam merebut peluang pasar kerja baik tenaga 

kerja dari dalam negeri maupun tenaga kerja dari luar negeri. 
 

4. Globalisasi yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai dan kultur akademik yang 

mendukung dan meredusir nilai dan kultur akademik yang ada sudah harus diantisipasi 

agar tidak merusak kultur yang sudah ada. 
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BAB IV 
 

ISSUE STRATEGIS 
 

 

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan faktor internal dan adanya peluang dan acaman 

faktor eksternal, maka isu strategis yang dapat diidentifikasi dan diangkat sebagai 

problematik yang dihadapi dalam pengembangan Universitas Negeri Manado tahun 

2016 – 2020 FBS Unima adalah: 
 

1. Citra universitas yang cenderung menurun kurang menunjang eksistensi serta 

pengembangan universitas; 
 

2. Kualitas lulusan yang kurang mendapat tempat dalam jajaran lulusan universitas 

unggulan; 
 

3. Potensi-potensi yang belum mampu dieksplorasi secara optimal untuk 

pengembangan masyarakat; 
 

4. Pengembangan program studi kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat yang selalu berubah; 
 

5. Pengembangan dan pola pengelolaan belum mencerminkan sinergis semua potensi 

yang ada; 
 

6. Teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan untuk 

menunjang sistem pendidikan; 
 

7. Pengembangan sarana dan prasarana kampus yang belum kondusif, sehingga belum 

sesuai dengan eksistensi universitas.tuntutan masyarakat. 

 
 

Problema nyata yang dihadapi oleh FBS Unima adalah: 
 

a. Sumber daya manusia, yang bila tidak dicukupi secepatnya akan menggoyahkan 

proses pembelajaran mahasiswa dalam waktu mendatang; 
 

b. Sistim informasi belum dapat mendukung permintaan data, baik permintaan data 

dari Universitas maupun dari Dirjen Dikti; 
 

c. Sistim perpustakaan yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan belajar mengajar 

karena keterbatasan; 
 

d. Berbagai program yang harus dilaksanakan mendapat kendala keterbatasan 

sumberdaya manusia dan tenaga; 
 

e. Komitmen staf pengajar yang belum optimal dalam kegiatan pengumpulan data 

untuk kepentingan Fakultas/Universitas. 
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f. Beberapa staf pengajar belum menyelesaikan studi S2/magister; 
 

g. Penyediaan sarana dan fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

ternyata belum diikuti dengan budaya teknologi seperti disiplin dan efesien. Dosen-

dosen belum cukup tertib memasukkan nilai-nilai hasil ujian semester, pengisian 

KRS secara on-line belum dilaksanakan secara tertib dan konsisten 
 

h. Beban SKS staf pengajar tidak merata; terdapat dosen dengan beban SKS tinggi; 

yang lain rendah; 
 

i. Reward untuk staf tak tetap belum tertata baik; 
 

j. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Jenjang pendidikan S1) masih 

kekurangan tenaga dosen dikarenakan jumlah mahasiswa yang banyak. 
 

k. Sistim keuangan terpusat menyebabkan keluwesan pemakaian dana tidak optimal; 

misalnya adanya tenggang waktu antara pengajuan dan penerimaan dana yang 

mengakibatkan kurang cepatnya respons tanggap Fakultas; 
 

l. Fasilitas gedung dan perlengkapannya sebagian besar perlu ditingkatkan 

kualitasnya; 
 

m. Material pembelajaran: buku, majalah terbatas, sehingga diseimbangkan antara 

jumlah, jenis serta ke up to date nya; 
 

n. Buku terkumpul di bagian/dosen, tidak dapat diakses oleh dosen lain/mahasiswa 

secara cepat; 
 

o. Sistim adimistrasi akademik dan kepegawaian belum tertata baik: menyangkut 

kurikulum kemahasiswaan, proses belajar mengajar serta dosen, mahasiswa; 
 

p. Kelemahan pencacatan-retrieval menyangkut data pribadi staf pengajar/mahasiswa, 

kehadiran dalam pertemuan ilmiah, karya tulis; 
 

q. Koordinasi yang lemah terkadang menyebabkan kericuhan pemakaian ruangan 

yang ada. 
 

r. Dalam pengembangan karier terdapat kendala bagi dosen yang melanjutkan studi 

karena tidak tersedianya dana yang cukup sehingga perlu membuat persiapan yang 

memerlukan waktu cukup lama. Disamping itu terdapat dosen yang mengambil 

program studi yang sama, sehingga diperlukan dosen untuk untuk mengambil 

progam studi yang berbeda untuk memperkuat kemampuan institusi. 
 

s. Tidak meratanya beban SKS staf pengajar dibidang pendidikan, peneltian dan 

pengabdian masyarakat. 
 

t. Penguasaan bahasa sing terutama bahasa Inggris dikalangan dosen dan mahasiswa 

masih belum cukup kuat dan merata 
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u. Waktu penyelesaian skripsi saat mengadakan penelitian di lapangan yang cukup 

lama dan faktor biaya penyelesaian studi dikarenakan orang tua yang berlatar 

belakang ekonomi lemah, dan mahasiswa yang berasal dari luar Sulawesi Utara. 

 
 

Strategi 
 

Strategi yang dipilih secara umum mengacu pada program Universitas; dan secara 

khusus mengacu pada kebijakan/kesepakatan di dunia pendidikan Pendidikan Bahasa 

dan Seni baik di tingkat nasional, internasional, yang semuanya harus memperhatikan 

pada kekhususan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Unima sendiri: 
 

1. Peningkatan recruiting tenaga staf pengajar dan pendukung; 
 

2. Peningkatan kemampuan sistim informasi untuk mendukung kegiatan Fakultas dan 

Program Universitas; 
 

3. Meningkatkan kemampuan self learning mahasiswa dengan menyediakan fasilitas 

perpustakaan klasik maupun elektronik; 
 

4. Meningkatkan forum komunikasi, koordinasi, informasi, edukasi dengan 

pengadaan lokakarya atau workshop untuk meningkatkan komitmen staf pengajar; 
 

5. Bekerjasama/berkoordinasi dengan instansi Unima lain di luar Fakultas 
 

Pendidikan Bahasa dan Seni dalam pengelolaan program program yang 

disisipkan/dititipkan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni; 
 

6. Peningkatan efisiensi dan efektifitas Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni dengan 

up grading tenaga yang ada dan penambahan tenaga baru sesuai dengan keperluan; 
 

7. Peningkatan keikutsertaan/komitmen staf pengajar dengan pemberlakuan 

pemantauan, informasi serta pengkajian sistim rewarding dan punishment yang ada 

dalam setiap kegiatan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. 
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BAB V 
 

ARAH DAN LANGKAH STRATEGI 
 

 

Kebijakan Fakultas Bahasa dan Seni dalam bidang akademik sejalan dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Manado, yang meliputi: 
 

- Peningkatan mutu mahasiswa yang diterima; 
 

- Peningkatan mutu staf akademik dan staf pendukung; 
 

- Peningkatan mutu proses pendidikan; 
 

- Peningkatan mutu managemen pendidikan; 
 

- Peningkatan mutu lulusan; 
 

- Penjaminan mutu akademik dan manajemen akademik. 
 

 

Mengikuti arah pengembangan universitas, yang khususnya dalam hal: 
 

A. Arah pengembangan universitas tahun 2016 – 2020 mendatang, adalah: 
 

1. Jumlah dan kompetensi dosen akan terus ditingkatkan dan didayagunakan agar 

mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat; 
 

2. Pola pengembangan pendidikan dan manajemen diarahkan untuk 

memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan teknologi informasi; 
 

3. Pola pengelolaan dikembangkan untuk mengeksplorasi semua potensi secara 

optimal, senergi, dan berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan tinggi. 

 
 

B. Sesuai dengan arah pengembangan universitas maka langkah-langkah strategi 

yang harus dilaksanakan, adalah: 
 

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi proses dan hasil pendidikan, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada kualitas unggulan agar 

sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan; 
 

2. Meningkatkan kualitas budaya akademik yang kondusif untuk mengembangkan 

kreativitas, indegeusitas, produktivitas, dan kewirausahan di kalangan sivitas 

akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 
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Strategi Pencapaiannya. 
 

Untuk Mencapai sasaran diatas maka strategi dibagi menjadi : 
 

1. Strategi Smart Learning Proces meliputi: 
 

a. Perbaikan Input yang diwujudkan melalui intensifikasi sumber mahasiswa 

baru,dan perbaikan proses seleksi mahasiswa. 
 

b. Perbaikan proses diwujudkan dengan menyiapkan sejak dini bahan,materi dan 

alat untuk perkuliahan, dan pemanfaatan multi media sebagai sarana 

pembelajaran. 
 

c. Peningkatan intensifikasi interaksi antar dosen dan mahasiswa melalui kegiatan 

terstruktur dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
 

d. Perbaikan dan Penguatan perkuliahan program pengalaman lapangan, pear 

teacing keguruan dan praktik program pengalaman lapangan di sekolah-

sekolah. 
 

e. Perbaikan dan Penguatan Program Pengalaman Lapangan (PPL). 
 

 

2. Strategi Pengembangan Sumber daya Manusia Staf akademik dan non akademik. 

Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 3 aktivitas. 
 

a) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kualifikasi dosen 
 

b) Meningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan staf 
 

c) Penegakkan disiplin dan standart pelayanan dosen dan staf. 
 

 

1.Strategi Penjaminan Mutu: 
 

a. Perancangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik; melalui 

penentuan sasaran mutu sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, prodi yang 

kemudian dirancang prosedurnya dalam bentuk manual mutu. 
 

b. Implementasi sistem penjaminan mutu; merupakan implementasi dari prosedur dan 

manual mutu yang telah dibuat. 
 

c. Audit mutu internal; mengevaluasi secara periodik aktivitas yang dilakukan dan 

memantau kesesuaiannya terhadap mutu yang telah ditetapkan 
 

d. Meningkatkan kualitas manajemen internal, meliputi manajemen kegiatan 

akademik, administrasi, dan keuangan termasuk komponen sarana, prasarana dan 

sumberdaya manusia untuk mencapai kinerja dan etos kerja optimal; 
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e. Mengembangkan usaha-usaha produktif revenue generating activities (RGA) 

terpadu dalam pola aliansi strategi dan kerjasama kelembagaan untuk menjaga 

keseimbangan keserasian seluruh program pengembangan universitas; 
 

f. Meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada melalui 

kebijakan resource sharing yang transparan dan akuntabel menuju produktivitas 

dan kemanfaatan bersama; 
 

g. Meningkatkan aksesibilitas sumberdaya dan aktivitas akademika dalam satu sistem 

informasi manajemen yang terpadu dan modern sehingga dapat melakukan evaluasi 

diri, pemantauan, audit akademis maupun finansial secara komprehensif; 
 

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia 

dalam rangka otonomi kampus; 
 

i. Mengembangkan prasarana kampus secara efisien dan efektif dalam suatu tatanan 

yang integratif dan modern serta berwawasan lingkungan. 

 

 

Selanjutnya langkah-langkah tersebut diatas diukur tingkat keberhasilan dengan 

menggunakan tolak ukur: relevansi, Akademik atmosfer, Internal manajemen, 

Sustaninabilitas, Efisiensi-produktivitas (RAISE) dan Assesbility serta Leadership 

commitment (RAISE plus AL), untuk kemudian dikembangkan dalam langkah operasional 

yaitu Rencana operasional (Renop), Rencana tahunan (Rentah), dan berdasar atas rencana 

Induk Pengembangan (RIP) universitas. 

 
 

Landasan dan Kerja (Landasatja) 
 

Landasatja menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan di Fakultas Pendidikan Bahasa 

dan Seni Unima, didasarkan pada Perencanaan fakultas berbasis program studi, program 

yang dibuat berdasarkan usulan dari program studi yang disinkronkan di tingkat fakultas 

yaitu : 
 

1. Fakultas memfasilitasi kegitan yang diajukan program studi meliputi pendidikan 

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
 

2. Total program dari tingkat program studi menjadi program fakultas, ditambah 

dengan kegiatan kemahasiswaan. 
 

3. Dalam penyusunan perencanaan, program studi mengusulkan, kemudian bersama 

dengan Dekan dan pembantu Dekan merumuskan, dan setiap program yang akan 

dilaksanajan didampingi oleh salah satu Pembantu Dekan menurut tugas pokok dan 

fungsi. Program Akademik didampingi oleh Pembantu Derkan I, Program 
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administrasi keuangan dan kepegawaian didampingi oleh Pembantu Dekan II, dan 

program kemahasiswaan didampingi oleh Pembantu Dekan III. 
 

4. Dalam Pelaksanaan program, Ketua program studi berkomunikasi dengan 

pembantu dekan sesuai bidang tugas dan bertanggungjawab kepada Dekan. 
 

5. Pimpinan fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan mengarahkan pelaksanaan program 

serta mengadakan pengawasan secara berkesinambungan. 
 

6. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dekan dan melalui pembantu Dekan, dan 

di bahas dalam pertemuan berkala. 
 

7. Untuk efektivitasnya pelaksanaan program, pada tingkat program studi 

mengadakan rapat, dengan mengundang pimpinan fakultas, kemudian di tingkat 

fakultas dilaoporkan, dan mendapat masukan dari hasil monev tingkat fakultas. 

Terhadap program yang belum dilaksankan sesuai rencana, pimpinan fakultas 

memberikan pembinaan. 
 

8. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik melalui rapat Badan Musyawarah Pimpinan 

yang diikuti pimpinan fakultas dan ketuan program studi, serta rapat periodik yang 

diikuti oleh semua dosen, dan pegawai. 
 

9. Setiap program studi dapat mengembangkan perencanaannya sesuai kebutuhan 

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik dari para dosen kegiatan 

akademik mahasiswa. 
 

10. Program studi didorong agar secara mandiri selalu merangcang dan mengusulkan 

program yang relevan berupa ide-ide baru untuk dijadikan program fakultas. 
 

11. Program yang direncanakan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 
 

12. Fakultas melakuakn pengembangan staf dengan cara, dosen yang belum mencapai 

gelar Doktor dan magister untuk melanjutkan pendidikannya, serta 

memprogramkan dosen mengikuti pendidikan nondegree, seminar-seminar ilmiah, 

pelatihan-pelatihan yang relevan dan penulisan jurnal. 
 

13. Semua dosen bergelar doktor dimotivasi untuk secepatnya memeproleh gelar guru 

besar/professor. 
 

14. Fakultas memprogramkan pengembangan staf dengan mengikutkan dalam 

pelatihan- pelatihan yang relevan dan promosi jabatan. 
 

15. Fakultas membuat pedoman-pedoman yang dibutuhkan dan mengevaluasi hasil-

hasil kegiatan bersama dengan program studi. 
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Beberapa kebijakan yang diterapkan yaitu: 
 

1. Kebijakan dalam bidang Tata Pamong adalah: 
 

a. Kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas tata pamong Fakultas Bahasa dan 

Seni Unima telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dalam struktur 

organisasi dan mekanisme kerja di Fakultas Bahasa dan Seni Unima sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
 

b. Struktur organisasi Fakultas Bahasa dan SeniUniversitas Negeri Manado, 

menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Manado merupakan penjabaran dari deskripsi tugas dalam 

struktur organisasi Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Manado merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado 
 

c. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Fakultas Bahasa dan 

SeniUniversitas Negeri Manado terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program dan kegiatan. Setiap semester, Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Manado mengadakan perencanaan dan evaluasi 

perkembangan pelaksanaan akademik dalam rapat yang dihadiri oleh tenaga 

akademik dan staf administrasi 
 

d. Evaluasi kinerja Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado secara 

periodik dilakukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) fakultas. Dekan Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado juga melakukan koordinasi 

dengan Ketua Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Ketua gugus 

penjaminan mutu di tingkat program studi untuk mengelola dan menjamin mutu 

dalam seluruh rangkaian kegiatan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Manado, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 
 

e. Sistem dan pelaksanaan tata pamong: 
 

1. Kredibel; Pemilihan pimpinan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Manado dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, hal 

ini dilakukan agar menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban 

tanggungjawab sehingga mendatangkan kebaikan bagi fakultas. 
 

2. Transparan; Pemilihan calon pemimpin dilakukan melalui beberapa 

tahapan, sehingga semua pihak yang memenuhi syarat mendapatkan 
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kesempatan yang sama untuk dicalonkan sebagai calon pimpinan di Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado. 
 

3. Adil; Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado dalam 

tindakannya senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan melibatkan seluruh komponen yang terdapat dalam struktur tata pamong 

fakultas. Seperti penetapan tenaga pengajar, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Manado memperhatikan usulan dari Bagian. Demikian juga 

dengan penunjukkan dosen pembimbing skripsi dan penguji skripsi dilakukan 

dengan cara memperhatikan usulan dari program studi. 
 

Sistem tata pamong yang dikembangkan adalah koordinatif, terbuka dan 

komunikatif. Pelaksanaan tata pamong mengikuti prinsip-prinsip demokrasi 

dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang diambil didasarkan pada hasil 

rapat pimpinan yang dilaksanakan setiap bulan dengan agenda terkait langsung 

dengan perkembangan kondisi termutakhir. 
 

Dekan dan/atau Pembantu Dekan I bersama-sama pimpinan program studi 

mengatur penyelenggaraan pengajaran (jadwal kuliah, menata tim pengajar 

masing-masing mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi 

pada semester sebelumnya, mengatur kuliah-kuliah dosen tamu baik tidak 

terjadwal maupun yang terjadwal, mengatur kegiatan seminar proposal, hasil 

penelitian dan ujian disertasi, memimpin rapat-rapat dosen untuk persiapan 

awal semester. 
 

Pembantu Dekan II mengontrol dan mengawasi keuangan serta pegawai 
 

Pembantu Dekan III mengontrol dan mengarahkan kegiatan mahasiswa yang 

dikelola oleh Badan Otonom (BO)/Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) 
 

Pembantu Dekan IV mengontrol dan mengawasi urusan kerjasama dan 

pengembangan fakultas berkaitan dengan jurnal, website, pangkalan data 

perguruan tinggi (PDPT) fakultas. Selain itu, menyalurkan minat dan bakat 

mahasiswa baik akademik maupun non akademik, serta menyeleksi 

penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi/tidak mampu. 
 

2. Kebijakan dalam bidang pola kepemimpinan adalah: 
 

a. unsur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, semua unsur dilibatkan sesuai 

dengan fungsi masing-masing dan melakukannya berpedoman pada rambu-

rambu yang ditetapkan bersama. 
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b. Tugas yang dilaksanakan setiap unsur bermanfaat dalam pencapaian tujuan 

institusi yang dilaksanakan secara bersinergi sesuai aturan-aturan yang berlaku 

secara terintegrasi. 
 

c. Pekerjaan dilakukan secara wajar, tidak merugikan atau memanfaatkan pihak 

lain melakukan etos kerja dan menghormati hak dan kewajiban unsur lainnya. 
 

d. Kebijakan yang dijalankan dikoordinasikan dan dikomunikasikan sedemikian 

rupa sehingga tercapai pemahaman untuk melaksanakannya. 
 

e. Pimpinan memonitoring dan mengadakan pndekatan secara persuasive dengan 

unsur lainnya, memberikan masukan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan 

secara efektif guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 
 

f. Penyusunan perencanaan, memperhatikan trend perkembangan kedepan serta 

mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, seperti membuat rekonstruksi mata 

kuliah dengan mengganti konten yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan 

stakeholder, membuat perencanaan pembukaan program studi baru yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat (pasar). 
 

g. Setiap unsur diajak untuk berkomunikasi dan memberikan masukan bagaimana 

mencapai tujan baik jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan 

keberadaan (dukungan sarana dan prasarana) dengan melakasanakan program 

yang bermanfaat dan diterima baik oleh pihak yang terkait dan berkepentingan. 
 

h. Menciptakan semangat kebersamaan dalam atmosfir yang kondusif agar dapat 

mendorong munculnya idea atau gagasan yang segar dan dapat dilaksanakan 

dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait. 
 

3. Kebijakan dalam bidang sistem pengelolaan Fakultas adalah : 
 

a. Perencanaan fakultas berbasis program studi, program yang dibuat berdasarkan 

usulan dari program studi yang disinkronkan di tingkat fakultas. 
 

b. Fakultas memfasilitasi kegitan yang diajukan program studi meliputi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
 

c. Total program dari tingkat program studi menjadi program fakultas, ditambah 

dengan kegiatan kemahasiswaan. 
 

d. Dalam penyusunan perencanaan, program studi mengusulkan, kemudian 

bersama dengan Dekan dan pembantu Dekan merumuskan, dan setiap program 

yang akan dilaksanajan didampingi oleh salah satu Pembantu Dekan menurut 

tugas pokok dan fungsi. Program Akademik didampingi oleh Pembantu Derkan 
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I, Program administrasi keuangan dan kepegawaian didampingi oleh Pembantu 

Dekan II, dan program kemahasiswaan didampingi oleh Pembantu Dekan III. 
 

e. Dalam Pelaksanaan program, Ketua program studi berkomunikasi dengan 

pembantu dekan sesuai bidang tugas dan bertanggungjawab kepada Dekan. 
 

f. Pimpinan fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan mengarahkan pelaksanaan 

program serta mengadakan pengawasan secara berkesinambungan. 
 

g. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dekan dan melalui pembantu Dekan, 

dan di- bahas dalam pertemuan berkala. 
 

h. Untuk efektivitasnya pelaksanaan program, pada tingkat program studi 

mengadakan rapat, dengan mengundang pimpinan fakultas, kemudian di 

tingkat fakultas dilaoporkan, dan mendapat masukan dari hasil monev tingkat 

fakultas. Terhadap program yang belum dilaksankan sesuai rencana, pimpinan 

fakultas memberikan pembinaan. 
 

i. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik melalui rapat Badan Musyawarah 

Pimpinan yang diikuti pimpinan fakultas dan ketuan program studi, serta rapat 

periodik yang diikuti oleh semua dosen, dan pegawai. 
 

j. Setiap program studi dapat mengembangkan perencanaannya sesuai kebutuhan 

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik dari para dosen kegiatan 

akademik mahasiswa. 
 

k. Program studi didorong agar secara mandiri selalu merangcang dan 

mengusulkan program yang relevan berupa ide-ide baru untuk dijadikan 

program fakultas. 
 

l. Program yang direncanakan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 
 

m. Fakultas melakukan pengembangan staf dengan cara, dosen yang belum 

mencapai gelar Doktor dan magister untuk melanjutkan pendidikannya, serta 

memprogramkan dosen mengikuti pendidikan nondegree, seminar-seminar 

ilmiah, pelatihan-pelatihan yang relevan dan penulisan jurnal. 
 

n. Semua dosen bergelar doktor dimotivasi untuk secepatnya memeproleh gelar 

guru besar/professor. 
 

o. Fakultas memprogramkan pengembangan staf dengan mengikutkan 

dalam pelatihan- pelatihan yang relevan dan promosi jabatan. 
 

p. Fakultas membuat pedoman-pedoman yang dibutuhkan dan mengevaluasi 

hasil-hasil kegiatan bersama dengan program studi. 
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4. Kebijakan dalam bidang Penjaminan mutu adalah: 
 

a. Pelaksanaan monitoring terhadap perkulihan dilakukan setiap hari menurut 

mata kuliah yang ajarkan dengan cara dosen mengisi daftar yang disediakan. 
 

b. Pimpinan fakultas mengadakan monitoring dengan cara memantau 

perkulihan yang dilakukan dosen. 
 

c. Pimpinan program studi mengadakan pemantauan terhadap dosen yang 

memberi kuliah dan memberikan pembinaan terhadap dosen yang lalai. 
 

d. Pimpinan fakultas mengadakan pembinaan terhadap program studi yang 

lalai, dan terhadap dosen yang lalai di progrma studi atas koordinasi dengan 

ketua program studi. 
 

e. Pimpinan fakultas mengadakan monitoirng terhadap pelaksanaan seminar 

karya ilmiah mahasiswa, ujian akhir program dan semua kegiatan, melalui 

pembantu dekan sesuai bidang, dan melaporkannya kepada Dekan. 
 

f. Dekan mengadakan monitoring langsung atau tidak langsung (melalui 

pembantu dekan) terhadap semua program yang dibuat oleh progam studi. 
 

g. Setiap akhir semester Progarm studi dan fakultas mengadakan pertemuan 

dengan mahasiswa. Masing-masing program studi, menyampaikan evaluasi 

dan mengadakan judisium terhadap hasil belajar satu semester. 
 

h. Pimpinan fakultas memfasilitasi kerja sama program studi dengan pihak 

eksternal yang memiliki kepentingan untuk memajukan dan 

mengambangkan program studi. 
 

i. Pimpinan fakultas dan program studi membahas hasil monitoirng dalam 

rapat BMP. 
 

j. Semua progam yang dilakukan program studi, setiap tahun diperiksa oleh 

Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan. 

 
 

5. Kebijakan dalam bidang peningkatan mutu mahasiswa adalah: 
 

a. Menyusun perangkat peraturan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru 

berdasarkan prinsip kualitas akademik calom mahasiswa, transparansi dan 

akuntabilitas; 
 

b. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dengan institusi lain dalam rangka 

image and performance building; mengusulkan kepada pihak 

Universitas/Rektor penambahan gedung 20 ruang kuliah, 6 ruang Gedung 

perkantoran untuk administasi dan pimpinan fakultas, ruang dosen, ruang 

 

 

Rencana Strategis Fakultas Bahasa dan Seni 2016-2020 19 



laboratorium, ruang multi media, 1 ruang micro teaching, 1 ruang lembaga 

kemahasiswaan, prasarana pembelajaran dan fasiltas lain yang relevan.  
 

c. Meningkatkan aksesibilitas pada penjaringan calon mahasiswa di tingkat 

nasional, regional dan internasional. 
 

d. Peningkatan fasilitas penunjang pembelajaran dan fasilitas ekstra kurikuler 

mahasiswa; 
 

e. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam pendidikan dan pembelajaran; 
 

f. Penerapan resource sharing antar dan intra program studi dalam rangka 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya; 
 

g. Dukungan kebijakan resource sharing antar dan intra fakultas di lingkungan 

Unima 

 
 

6. Kebijakan dalam bidang kurikulum adalah:  
 

a. Fakultas mengadakan sarana berupa seminar/lokakarya pengembangan kurikulum 

dengan mendatangkan nara sumber pakar, serta stakeholder untuk memberikan 

masukan dalam mrumuskan kurikulum yang sesuai dengan kompentensi lulusan 

dan relevan dengan kebutuhan di lapangan sebagai pelaksanaan dari misi program 

studi unuk mencapai visi fakultas dan universitas. 
 

b. Kurikulum disusun dengan memperhatikan standar komptensi lulusan program 

studi. 
 

c. fakultas mengadakan perecanaan bersama dengan program studi, merancang 

kurikulum yang mencerminkan kompetensi yang akan dicapai. 
 

d. Kurikulum dibuat dan meng-update-nya sesuai dengan kebutuhan lapangan, apakah 

dalam bentuk rekonstruksi mata kuliah atau perubahan mata kuliah tertentu yang 

juga untuk menjawab dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS serta 

kebutuhan stake holder. 
 

e. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang di buat sesuai denga 

karakteristik mata kuliah dan program studi dengan memperhatikan ranah belajar 

dan hierarhinya dengan menggunakan strategi yang membuat mahasiswa tertantang 

untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-

sumber yang tersedia. 
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7. Kebijakan dalam proses pembelajaran : 
 

a. Pengembangan proses pembelajaran yang inovatif dan kemampuan komunikasi 

sehingga mampu mendorong sikap profesional, mandiri dan etik dalam atmosfir 

akademis yang sehat; 
 

b. Motivasi pengembangan program yang inovatif dalam proses pembelajaran; 
 

c. Fasilitasi staf akdemik mengikuti program peningkatan kemapuan sebagai staf 

pengajar; 
 

d. Optimalisasi rasio jumlah staf akademik dengan jumlah mahasiswa berdasarkan 

kebutuhan program studi pendidikan dokter dan program studi lain; 
 

e. Optimalisasi interaksi antara staf akademik dengan mahasiswa untuk mencegah 

terjadinya kesenjangan akademik dan non-akademik; 
 

f. Mendorong kompetisi akademik bagi staf akademik maupun mahasiswa; 
 

g. Mendorong terciptanya atmosfir akademik dengan meningkatkan kualitas layanan 

unit pendukung pembelajaran dengan pendanaan yang memadai; 
 

h. Optimalisasi integrasi kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta FBS dalam pembangunan 

nasional. 

 
 

8. Kebijakan mahasiswa dan lulusan meliputi: 
 

a. Rekrutmen mahasiswa baru diempuh dengan cara seleksi nasional melalui 

SNMPTN. Jalur lokal (B2P = Baku Beking Pande). 
 

b. Perekrutannya untuk SNMPTN dilakukan bersama-sama dengan semua perguruan 

tinggi di Indonesia, dan B2P dilaksnakan secara lokal di UNIMA, dengan 

prosesnya yaitu melalui sosialisasi, pendataran calon maahsiswa melalui Rekening 

Bank, mengikuti tes tertulis, dan wawancara apabila dibutuhkan oleh program studi 

tertentu. 
 

c. Profil mahasiswa menyangkut prestasi dan reputasi akdemik, Banyak mahasiswa 

meneyelesaikan studi tepat waktu yaitu 4 tahun, dan lainnya menyelesaikan sampai 

4,5 tahun dan ada yang mencapai 5 tahun lebih. 
 

d. Selama perkulihan mahasiswa melakukan kegiatan ekstra kurukuler yang 

terhimpun dalam wadah KMK, baik dalam bidang penalaran, bidang minat, bidang 

kesejahteraan. 

 
 
 
 
 

 

Rencana Strategis Fakultas Bahasa dan Seni 2016-2020 21 



e. Lulusan dibentuk wadah alumni fakultas sebagai sarana komunikasi untuk 

memberikan informasi dan sarana memperoleh dukungan terhadap pengembangan 

fakultas. 
 

f. Pelacakan lulusan dilakukan dengan cara membuat formulir dan diserahkan kepada 

lulusan, dengan harapan setelah mendapat pekerjaan agar mengisinya dan 

mengirimkan kepada fakultas. Cara lain juga ialah dengan mengadakan 

pemantauan lewat jaringan yang tersedia untuk mengetahui dimana lulusan 

berkarya dan mengabdi. 
 

g. Partisipasi alumni difakultas dibentuk wadah sebagai sarana alumni memberikan 

masukan dan bantuan yang relevan dengan kebutuhan fakultas/program studi. 

 
 

9. Kebijakan evaluasi proses belajar-mengajar meliputi: 
 

a. Penerapan sitem evaluasi proses belajar-mengajar berdsarkan prinsip akuntabilitas, 

validitas, konsistensi dan kepuasan stake holders; 
 

b. Mengembangkan sistem evaluasi proses belajar-mengajar sesuai dengan 

perkembangan teknologi pendidikan; 
 

c. Memastikan bahwa proses belajar-mengajar dapat diakses oleh pihak 

berkepentingan. 
 

d. Setiap mahasiswa mendapat satu orang dosen sebagai Penasehat Akademik (PA) 

untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam perencanaan pembelajaran 

dan mendampingi, dan sebagai tempat berkonsultasi dan meminta saran agar 

mahasiswa agar mencapai prestasi terbaik dan selesai tepat waktu. 
 

e. Dosen membimbing mahasiswa sesuai penugasan program studi, jumlah 

mahasiswa dibagi proposional dengan jumlah dosen. Pertemuan mahasiswa dengan 

dosen disepakati sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 
 

f. Sistem perwalian dilakukan sejak mahasiswa masuk/diterima di program studi. 

Setiap mahasiswa mendapat satu orang dosen sebagai Penasehat Akademik (PA) 

untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam perencanaan pembelajaran 

dan mendampingi, dan sebagai tempat berkonsultasi dan meminta saran agar 

mahasiswa agar mencapai prestasi terbaik dan selesai tepat waktu. 
 

g. Ketersediaan prasarana, sarana dan dana, diupayakan agar dapat memberikan 

pelayanan pembelajaran yang memadai pada mahasiswa. 
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10. Kebijakan kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir meliputi: 
 

a. Dosen pada Fakultas Bahasa dan Seni sejak berdirinya pada tahun 1955 sebagai 

PTPG Tondano. Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 

38 tanggal 8 Maret 1965; juncto Keppres Nomor 275 Tahun 1965 tanggal 14 

September 1965 menjadi IKIP Manado. Selanjutnya sesuai dengan SK Presiden 

Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000, tanggal 13 September 2000 menjadi 

Universitas Negeri Manado. Jumlah program studi 8 prodi dengan rincian sebagai 

berikut yaitu: (1) PS Pendidikan Bahasa Inggris (Jenjang pendidikan S1), (2) PS 

Sastra Inggris (Jenjang pendidikan S1), (3) PS Bahasa dan Sastra Indonesia 

(Jenjang pendidikan S1), (4) PS Bahasa Jepang (Jenjang pendidikan S1), (5) PS 

Bahasa Perancis (Jenjang pendidikan S1), (6) PS Bahasa Jerman ( Jenjang 

pendidikan S1), (7) PS Sendratasik (Jenjang pendidikan S1), (8) PS Seni Rupa dan 

Kerajinan (Jenjang pendidikan S1). Jumlah dosen secara keseluruhan 144 orang 

telah mencapai angka kecukupan, tetapi pada 3 macam prodi yaitu (1) PS 

Pendidikan Bahasa Inggris (Jenjang pendidikan S1), (2) PS Sastra Inggris (Jenjang 

pendidikan S1) dan (3) PS Bahasa dan Sastra Indonesia (Jenjang pendidikan S1) 

masih kekurangan tenaga dosen dikarenakan jumlah mahasiswa yang banyak. 

 
 

b. Dalam hal Jabatan Fungsional, bahwa Fakultas Bahasa dan Seni telah memiliki 3 
 

Guru Besar/ Profesor (2 %), 63 Lektor Kepala (24 %) dan, 66 lektor (45 %), dan 

sisanya adalah Asisten Ahli yang umunya adalah dosen yang sementara mengikuti 

pendidikan Dokotor dan Magister 
 

c. Mengenai tingkat pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni UNIMA telah memiliki 30 

dosen yang berpendidikan S3 (20,83 %) bergelar doktor, 98 bergelar magister 

(68,05 %), dan lainnya sementara mengikuti pendidikan S2. 
 

d. Pengembangan karier dosen dilakukan dengan mengharuskan dosen mengikuti 

pendidikan yang lebih tinggi, yang pada saat ini Dosen Fakultas Bahasa dan Seni 

yang mengikuti Pendidikan doktor (S3) berjumlah 30 orang dan yang sementara 

mengikuti pendidikan magister sebanyak 16 orang. Disamping itu dosen juga 
 

mengikuti pendidikan non degree. 
 

11. Kebijakan kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir meliputi: 
 

a. Penelitian yang dilakukan pada Fakultas Bahasa dan SeniUNIMA untuk 

pengembangan program studi yang menunjang pencapaian visi dan misi 

fakultas dan universitas. Kualitas penelitian perlu ditingkatkan secara terus 
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menerus. Kualitas penelitian juga turut dipengaruhi oleh ketersediaan dan 

besarnya dana yang ada. Walaupun adanya keterbatasan dana penelitian, dosen 

pada Fakultas Bahasa dan Senitetap efektif mengadakan penelitian, tidak selalu 

berharap pada ketersediaan dana. Dosen juga mengikuti kompetisi terhadap 

skim-skim penelitian yang ada, bekerja sama dengan dengan institusi lain, serta 

melalukan dengan swadana (biaya sediri). 
 

b. Dana yang tersedia dapat dikatakan minim walaupun dana itu dapat dikatakan 

relatif cukup dalam memotivasi staf pengajar mengadakan penelitian. Dan hal ini 

dapat dianggap wajar sebab dalam rangka pengembangan diri sebagai tenaga 

dosen, maka peneltian menjadi bagian dari tugas pokok sehingga walaupun tidak 

tersedia dana yang cukup, para dosen tetap mengadakan penelitian, yang pada 

kenyataannya banyak dosen melakukan dengan cara swadana. 
 

c. Pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dilakukan dengan 

memperbanyak skim penelitian, kerjasama dengan institusi lain, mengikuti 

kompetisi-kompetisi (penelitian bersaing) serta menggugah dosen mudah untuk 

lebih banyak memberikan perhatian dalam bidang penelitian sebagai sarana 

pengembanga diri untuk pengembangan karier, dan sumber tambahan income. 
 

d. Pelayanan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan visi dan 

misi fakultas dan universitas. Kualitas pengabdian harus ditingkatkan terus, dan 

hal ini dipengaruhi oleh tersedianya yang dialoksikan, namun demikian 

keterbatasan dana tidak mengurungkan antusiasme dosen sebab ada juga yang 

melakukannya dengan swadana, serta mengikuti kompetisi terhadap skim-skim 

yang ada, bekerja sama dengan dengan institusi lain dan pemangku kepentingan 

lainnya. 
 

e. Walaupun dana yang tersedia relatif minim namun hal itu cukup dalam 

memotivasi staf pengajar, dan hal ini dapat dianggap wajar sebab dalam 

pengembangan diri tenaga dosen, karena bagian dari tugas pokok. 
 

f. Pengembangan dan peningkatan mutu dengan memperbanyak keikutsertaan 

dalam kompetisi serta menggugah dosen untuk lebih memberikan perhatian 

dalam bidang pengabdian sebagai penerapan ilmu dan membantu dalam 

penyelesaian masalah pada masyarakat. 
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BAB VI 
 

PENUTUP 
 

 

Renstra FBS Unima 2010 – 2015 merupakan peta utama perjalanan Fakultas Pendidikan 

Bahasa dan Seni Unima pada tahun 2016 – 2020. Sehingga Renstra ini diharapkan dapat 

menjadi acuan semua anggota Civitas Akademika FBS Unima dalam menjalankan tugas 

tridharma perguruan tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. 

 

 

Usaha dan partisipasi civitas akademika telah diikutsertakan dalam usaha menyusun renstra 

ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk terdapatnya kekurangan 

didalamnya. Kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dalam melaksanakan 

Renstra ini diharapkan mampu membawa FBS Unima mencapai sasaran yang ditetapkan. 
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VISI, MISI DAN TUJUAN 
 

 

Visi 
 

Pada Tahun 2025 Menjadi Fakultas Unggul, yang menghasilkan mahasiswa yang Berkarakter, Inovatif dan Kompetetitif dalam Bidang Bahasa dan Seni. 
 

Misi 
 

Mendidik, membina, dan melengkapi lulusan dengan seperangkat pengetahuan bahasa dan seni agar dapat menerapkan dan meningkatkan kemampuan akademik, profesi dan penelitian 

di bidang bahasa dan seni. 
 
Tujuan 
 

1. Terselenggaranya sistem Pendidikan akademik yang professional melalui tenaga pendidik yang memiliki kompetensi kependidikan dan non kependidikan dalam bidang Bahasa 

dan Seni. 
 

2. Menghasilkan Sarjana Pendidikan (bidang bahasa dan seni) yang berkemampuan akademik dan profesional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, unggul, bermoral dan memiliki 

etos kerja yang tinggi serta mandiri, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di daerah maupun nasional baik sektor publik maupun sektor bisnis. 
 

3. Menghasilkan Sarjana Sastra yang memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat, unggul, bermoral dan memiliki etos 

kerja yang tinggi serta mandiri, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan bahasa dan seni di daerah maupun nasional. 
 

4. Menjadi barometer dalam mencetak tenaga pendidik dan non kependidikan dalam bidang bahasa dan seni yang berkompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, unggul, bermoral dan memiliki etos kerja yang tinggi serta mandiri, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan bahasa dan 

seni di tingkat daerah, nasional maupun internasional. 
 

5. Menjadi mitra utama pengembangan pendidikan bahasa dan seni secara Nasional dan Internasional. 
 

6. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang Bahasa dan seni sesuai dengan kebutuhan masa kini. 



 
Seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado berkomitmen tinggi dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan 

Seni hal ini diwujudkan dalam penetapan tujuan diatas sebagai sasaran mutu yang harus dicapai dan dituangkan dalam manual mutu yang dievaluasi secara periodik melalui unit 

penjaminan mutu untuk menjamin ketercapaiannya. 

 

 

Rencana Operasional Komponen A: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana  Rencana Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 
 

  Strategis (2016-  Operasional       
 

  2020)  (2016-2020)       
 

Visi, Misi, • Memiliki visi, Menyediakan - Pengembangan - Bahasa 2017 2018 2019 2020 Membentuk Tim Pengembangan Profil FBS 
 

tujuan, dan misi tujuan kolom komentar  Website Indonesia +Bahasa +Bahasa +Bhs. +bhs UNIMA (termasuk Jur/Prodi) multilingual. 
 

Sasaran serta dan sasaran tentang rumusan  multilingual  Inggris Jepang Prancis lainnya  
 

Strategi yang sangat visi, misi, tujuan  dilengkapi     yang Membentuk Tim Teknis Pengembangan website, 
 

Pencapaian jelas dan dan sasaran pada  dengan fasilitas     diperlukan Blog, FB, Twitter, YoutUnimae, Flickr 
 

 sangat website FBS,  kolom untuk      (melibatkan mahasiswa PS Terkait) 
 

 realistic sehingga para 

- 

komentar/saran.   +Bhs. Jepang +bhs. Jerman +bhs  
 

 • Sosialisasi alumni dan Pembuatan Belum Ada +Bahasa   lainnya  
 

 Visi, Misi, pengguna jasa  brosur  Inggris     
 

 Dan Tujuan bisa memberikan  multilingual       
 

 dan Sasaran sarannya.  secara berkala    

+Fasilitas 

  
 

 bias sampai   sesuai      
 

 kepada para   perkembangan   +YouUNIMAe lain +fasilitas  
 

 alumni dan  

- 

FBS   dan Flickr bilamana lain  
 

 pengguna jasa  Pemasangan Belum Ada Blog, FB  diperlukan bilamana  
 

 di luar negeri   fasilitas Blog,  dan Twitter   diperlukan  
 

    FB, Twitter,       
 

    UNIMA-       
 

    tUNIMAe,       
 

    Flickr pada       
 

    website FBS       
 

  Melakukan - Pemasangan Belum Ada Terpasang Ditambah Ditambahkan Ditambah Dilaksanakan oleh staf TIK FBS dengan 
 

  pemantauan  software untuk   fasilitas lain fasilitas lain fasilitas penyempurnaan TUPOKSI-nya. 
 

  dengan memasang  bisa menghitung   bila diperlukan bila lain bila  
 

  software pada  dan melihat    diperlukan diperlukan  
 

  website untuk  pengunjung       
 

  bisa melihat  website FBS,       
 

  darimana saja         
 



 
  yang membuka jumlah dan asal       

  website FBS. negara.       

  Mengikutsertakan - Menjalin Belum optimal Terlaksana Terlaksana   Bekerjasama dengan IKA FBS agar ikut serta 

  alumni dengan komunikasi  75% 100%   promosi FBS guna menjaring siswa terbaik. 

  cara mengirimkan dengan      Bekerjasama dengan Kep Sek agar ikut erta 

  brosur agar Pengurus Ikatan      promosi FBS guna menjaring siswa terbaik 

  disampaikan Alumni FBS di      Bekerja sama dengan Atase Dikbud agar ikut serta 

  kepada SMA seluruh wilayah      promosi FBS guna menjaring siswa terbaik. 

  terbaik di tempat Indonesia       

  mereka berada - Menjalin Sudah ada di Terlaksana Terlaksana Terlaksana   

   komunikasi tingkat Univ. 60% 80% 100%   

   dengan SMA,       

   MA, dan SMK       

   terbaik di       

   seluruh       

   Indonesia.       

   - Menjalin Belum    Terlaksana  

   komunikasi Dilakukan - Terlaksana Terlaksana 100%  

   dengan semua   20% 40%   

   Atase       

   Pendidikan dan       

   Kebudayaan di       

   KBRI       

          

  Menaikkan Koordinasi Kap +10% +10% +10% +10% Membentuk Tim Evaluasi kebutuhan Bandwidth 
  kapasitas website dengan pihak Band-width     FBS dan hasilnya diserahkan ke UNIMA. 

  guna memberikan UNIMA untuk yang terpasang     Menambahkan TUPOKSI terkait monitoring 

  penjelasan tentang pengaturan sekarang     penggunaan Bandwidth pada Staf TIK FBS. 

  visi, misi dan kembali alokasi       

  tujuan dengan Bandwidth FBS       

  lebih baik.         



Komponen B : Tata Pamong, kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 
 

Penyusunan rencana dan pelaksanaan kmponen tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu sangat penting karena dapat menjamin FBS dapat menjalankan 

fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Karena itu tata pamong FBS harus mencerminkan pelaksanaan good governance, dengan kepemimpinan yang secara 

efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan berdasarkan rencana 

strategis yang ditentukan. System pengelolaan fungsional dan operasional FBS mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan,representasi, 

dan penganggaran untuk menjamin kesinambungan dalam pencapaian tujuan. System penjaminan mutu meliputi system penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. 
 

Sasaran dan program strategis yand ditetapkan dalam Rencana Strategis FBS 2011-2020, adalah penyehatan organisasi, peningkatan peran alumni, pembangunan system database 

yang representative, penerapan standar ISO, dan menjalankan system penjaminan mutu internal dan eksternal secara efektif. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dalam Renop FBS 

2011-2014 ditentukan program-program yang akan dilaksanakan dan target capaian setiap tahun dari 2011 hingga 2014, berdasarkan pada capaian atau baseline pada tahun 2020. 

Untuk memudahkan dalam pencapaian targt tahunan dan penyusunan program kerja tahunan, maka untuk setiap program telah dirumuskan strategi pencapainnya. 
 

Paparan dari Rencana Operasioanl FBS 2016-2020 untuk Komponen B : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu diberikan pada Tabel 4.2. program 

yang akan dilaksanakan pada prinsipnya adalah penguatan system tata kelola program studi sebagai ujung tombak kualitas Pendidikan, penyempurnaan proses manajemen administrasi, 

pembangunan database berbasis teknologi informasi, penerapan ISO pada semua unit kerja, dan penerapan secara efektif system penjaminan mutu internal oleh LPMPT dan 

penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT dan system penjaminan mutu internasional. 



Rencana Operasional Komponen A: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, . 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana  Rencana Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 
 

  Strategis (2016-  Operasional (2016-       
 

  2020)  2020)       
 

Tata Pamong, • Telah Berjalan Menyehatkan - Peningkatan system - Belum optimal 2017 2018 2019 2020 Membentuk Tim pengkajian dan 
 

Kepemimpinan, struktur dan Organisasi  tata kelola  Terbentuk dan Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantapan perumusan struktur dan mekanisme 
 

Sistem system dengan mangacu  organisasi d  sosialisasi  perbaikan dan organisasi program studi 
 

Pengelolaan, organisasi kepada otonomi  masing-masing     pengembangan  
 

dan Penjaminan yang sehat, perguruan tinggi  prodi sebagai       
 

Mutu dinamis, dan yang semakin  implementasi ujung       
 

 tanggap per besar.  tomba menuju       
 

 UNIMAhan   kualitas pendiikan       
 

 • Sistem   yang menjamin       
 

 administrasi   planning,       
 

 akademik, dan   organizing, staffing,       
 

 keuangan   leading, controlling,       
 

 telah   operasi internal dan       
 

 bersertifikat   eksternal berjalan       
 

 ISO   secara efisien dan       
 

 • Terwujud  

- 

efektif sesuai SOP  Sastra inggris     
 

 system  Pembentukan prodi Terus  Sastra Indonesia PS Lain PS Lain 
Pengkajian dan keputusan melalui 

 

 database yang   baru sesuai dengan mengikuti     
 

 lengkap dan   kondisi, perkembangan     mekanisme Rapat Pimpinan Fakultas. 
 

 selalu   perkembangan      Dan urusan tata usaha fakultas 
 

 dimutakhirkan   iptek dan pasar, dan       
 

 • Terwujudnya   peningkatan prodi  Persiapan dan 
Persiapan dan 

   
 

 kepemimpinan   menjadi jurusan.  peningkatan    
 

  

- Pembinaan tenaga Terus 
 

peningkatan 
 

S2 bahasa 
  

 organisasi,     
 

   

administrasi dan mengikuti 
   

Indonesia 
  

 operasional       
 

   

urusan tata usaha perkembangan 
    

Membentuk Tim Pembinaan tenaga 
 

 dan public       
 

   

fakultas 
     

administratif 
 

 yang baik di        
 

  

- Penyempurnaan Belum Konsep Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Pengkajian dan perumusan peraturan 
 

 FBS UNIMA.  
 

    kriteria calon dilaksanakan peraturan    melalui mekanisme rapat pimpinan 
 

    pemimpin      fakultas. 
 

    (operasional,       
 

    organisasi)       
 

    Fakultas, jurusan       
 

    atau prodi       
 

    berdasarkan       
 



 
    pengalaman       

    kpmimpinan di       

    tingkat yang lebih       
    rendah.       

   - Penyempurnaan Belum Persiapan, pelaksanaan evaluasi Pemantapan  

    proses manajemen dilaksanakan pengkajian, dan   dan Membentuk Tim Pengkajian dan 

    (perencanaan,  perumusan   pengembangan perumusan pedoman proses manajemen 

    pelaksanaan,      administrasi dan job description personil. 

    evaluasi) dan tugas       

    pokok dan fungsi       

    masing-masing unit       

    kerja dalam       

    organisasi dan job       

    description masing-       

    masing personil       

    pelaksana.       

  Meningkatkan - Penyempurnaan Belum optimal Pengembangan Pelaksanaan PKL,   Membentuk TIM pengkajian dan 

  peran alumni,  mekanisme/network  website dan magang,kerjasama,  Pemantapan perumusan mekanisme dan networking 

  dan bangun  untuk  menjaring  mekanisme lain MOU dengan PT  dan kerjasama dengan alumni. 

  kerjasama  dan   lain evaluasi pengembangan  

  nasional dan  menindaklanjuti       

  internasional  umpan balik alumni       

    untuk perbaikan       

    kurikulum, proses       

    belajar mengajar       

    termasuk magang  -     
    dan PKL, peluang       

    kerja, dan       

    pengembangan       

    kerjasama dalam       

    lingkup nasional       
    dan internasional.       

          

          

  Membangun Pengoptimalan Belum optimal Penyempurnaan Penerapan Evaluasi Pemantapan Membentuk Tim pengkajian dan 

  system database fungsi system     dan penyusunan system database. 

  yang lengkap database dosen,     pengembangan  

  dan mutakhir karyawan, akademik,       

   sarana prasarana dan       

           



 
   keuangan berbasis       

   teknologi informasi. Belum ada Persiapan dan penerapan evaluasi Pemantapan Pengkajian dan Keputusan melalui 

   Pembentukan unit  sosialisasi   dan mekanisme Rapat Pimpinan Fakultas. 
   kerja database     pengembangan  

   akademik dan non       

   akademik sebagai       

   pelaksana system       

   data base untuk       

   mendukung       

   kebutuhan       

   operasional dan       

   akreditasi.       

 
 
 

 

Rencana Operasional Komponen B; Penjaminan Mutu 
 

Komponen Sasaran 2020  Rencana Strategis  Rencana Operasional (2016-2010) Baseline  Target Capaian   Stratgi Pencapaian 

   (2016-2020)    2017 2018 2019 2020   

Tata Pamong, • Telah berjalan • Menerapkan standar 1. Peningkatan sosialisasi system manajemen mutu ISO NA 4x 2x 2x 2x 1. Lokakarya 

Kepemimpinan, struktur dan  ISO pada proses  9001:2008 ke seluruh unit kerja di FBS UNIMA      2. Pelatihan 

Sistem system  administrasi akademik 2. Penguatan kelembagaan di semua unit dan reorganisasi NA 50% 70% 100% 100%  penyusunan OTK 

Pengelolaan, dan organisasi yang    untuk struktur organisasi yang belum lengkap sesuai       dan dokumen mutu 

Penjaminan Mutu sehat, dinamis,    standar ISO      3. Pembentukan Tim 
 dan tanggap   3. Peningkatan standarisasi dan pembuatan dokumen di NA 50% 70% 100% 100%  OTK 

 perUNIMAhan    setiap unit kerja sesuai standar ISO      4. Audit Internal setiap 

 • System   4. Pelaksanaan secara periodic Audit Internal Mutu di NA 2x 2x 2x 2x  semester oleh LMPT 

 administarasi    semua unit kerja di FBS UNIMA sesuai standar ISO       UNIMA di semua 

 akademik dan   5. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil Audit Audit Internal NA 2x 2x 2x 2x  unit kerja FBS 
 keuangan telah    Mutu (AIM)       UNIMA 

 bersertifikat • Menjalankan system 1. Peningkatan implementasi system pemjaminan mutu 30% 50% 100% 100% 100% 1. Lokakarya 
 ISO  penjaminan mutu  internal (SPMI) di semua unit kerja FBS.      2. Pelatihan 

 • System  internal secara efektif 2. Pembuatan dokumen di unit kerja FBS yang belum 30% 50% 100% 100% 100%  penyusunan 

 penjaminan    sesuai standar SPMI       dokumen SPMI 

 mutu internal   3. Persiapan Audit Internal Mutu oleh LPMPT UNIMA NA 50% 75% 100% 100% 3. Audit Internal setiap 

 telah berjalan   4. Peningkatan kepatuhan rata-rata unit kerja FBS terhadap 70% 80% 90% 95% 100%  semester oleh 

 dengan efektif    Audit Internal Mutu oleh LPMPT       LPMPT di semua 
 • Semua program   5. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil Audit Internal Mutu NA 2x 2x 2x 2x  unit kerja di FBS 

 studi lama           UNIMA  



 
terakreditasi 

A,dan yang 

baru 

terakreditasi B  
• Terwujud 

system 

database 

yang lengkap 

dan mutakhir 
 

• Terwujudnya 

kepemimpinan 

organisasi 

operasional 

dan public 

yang baik di 

FBS UNIMA 

  
• Menjalankan dengan 

baik sistem penjaminan 

mutu eksternal 
terutama dari BAN PT  

  
1. Pembuatan sistem data base sesuai standar Pangkalan NA 50% 75% 100% 100%   

 Data Perguruan Tinggi berbasis Teknologi Informasi        

2. Peningkatan monitoring dan evaluasi sistem dokumen NA 2x 2x 2x 2x   
 unit kerja FBS untuk mendukung Akreditasi BAN PT        

3. Peningkatan koordinasi antara PS dan Fakultas dalam NA 2x 2x 2x 2x   

 persiapan Akreditasi BAN PT        

4. Persiapan Akreditasi BAN PT NA 1x 1x 1x 1x   

 a.  Pemutakhiran dokumen akreditasi untuk semua PS        

 b.  Pembuatan dokumen akreditasi Prodi baru A=2, A=3 A=4 A=5 A=6   

 c.  Persiapan visitasi akreditasi BAN PT B = 4 B=3 B=3 B=3 B=2   

5. Peningkatan jumlah PS terakreditasi oleh BAN PT BL=2 BL=2 BL=1 BL=0 BL=0   

 a.  PS S1 lama dari Akreditasi B menjadi A, PS S1 baru B=0 B=5 A=1 A=2 A=3   

 minimal B C=2 C=0 B=4 B=3 B=2   

 b.  PS S2 lama dari C menjadi B, PS S2 baru minimal B BL=3 B=2 A=1 A=2 A=2   

 c.  PS S3 baru minimal B NA  B=1     

  NA 4x 4x 4x 4x AKREDITASI 

MENUJU AKREDITASI INTERNASIONAL ASIA NA 20% 50% 75% 100 INTERNASIONAL 

1. Peningkatan Sosialisasi Standar Mutu International (QS NA 20% 50% 75% % 1. Lokakarya 

 Asia) NA 0% 0% 50% 100% 2. Pelatihan 

2. Penyusunan Dokumen Akreditasi Internasional (QS       penyusunan 

 Asia)       dokumen standar 

3. Peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu Akreditas       internasional 

 i Internasional (QS Asia)      3. Pendampingan 

4. Pendaftaran Akreditasi Internasional (QS Asia)       tenaga ahli 

       4. Pembentukan tim 

        akreditasi 

        internasional  



Komponen C : Mahasiswa dan Lulusan 
 

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi 

calon mahasiswa maupun pengelolan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama 

sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan mealui strategi-strategi yang 

dikembangkan oleh program studi. Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perektrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan 

lulusan bermtu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra 

perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni. Rencana operasional Komponen C : Mahasiswa dan 

Lulusan diberikan pada Tabel 4.4. 
 

Rencana Operasional Komponen C : Mahasiswa dan Lulusan 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis Rencana Operasional Baseline  Target Capaian   Strategi Pencapaian 
 

  (2016-2020) 2016-2020)  2017  2018 2019 2020   
 

Mahasiswa • Prosentase jumlah • Meningkatkan • Peningkatan penerimaan 60% 60%  62% 64% 65% • Mengurangi % jalur mandiri 
 

dan Lulusan penerimaan mahasiswa jumlah menerimaan mahasiswa dari jalur         
 

 baru melalui jalur mahasiswa baru SNMPTN dan PSB 

25% 25% 

 

25% 26% 27% 

  
 

 seleksi nasional melalui jalur seleksi • Menyalurkan dan  •  Membangun Kerjasama dengan instansi penyedia beasiswa. 
 

 (SNMPTN) smakin nasional meningkatkan beasiswa         
 

 meningkat untuk setiap • Memfasilitasi dari UNIMA, DIKTI,         
 

 tahunnya. mahasiwa untuk sumber lain serta         
 

 • Penerimaan mahasiswa mningkatakan mendata dan         
 

 baru melalui jalur non prestasi akademik meningkatkan sumber         
 

 SNMPTN idasarkan dan non akademik beasiswa lain         
 

 atas prestasi akademik terkait dengan • Database untuk         
 

 semasa studi di tingkat perolehan beasiswa pemetaan potensi dan         
 

 Pendidikan menengah, dan bantuan prestasi mahasiswa 

10% 50% 

 

100% 24% 26% •  Membuat data base kemahasiswaan dan melakukan input 
 

 bukan smata-mata dari pengembangan • Meningkatkan  
 

 aspek kemampuan profesi kemampuan ketrampilan 

450 20% 

 

22% 
17% 

20% 

 data. 
 

 

ekonomi • Memfasilitasi manajemen organisasi 
 • Mengadakan LKMM 

 

   
 

 • Fasilitas yang mahasiswa untuk bagi mahasiswa         
 

 disediakan untuk meningkatakan • Peningkatan keterlibatan         
 

 kgiatan soft skoll dan kemampuan soft skill mahasiswa dalam         
 

 hard skill bagi sesuai dengan penyusunan proposal         
 

 mahasiswa terus tuntutan kebutuhan PMW, PKM dan         
 

 dikembangkan dan hidup. motivasi kewirausahaan. 

? 12% 

 

14% 500 500 

  
 

 bersifat adaptable • Memfasilitasi • Peningkatan  •  Mengadakan pelatihan pembuatan PKM, PMW dan lain-lain 
 

  mahasiswa dalam kemampuan berbahasa         
 



 
terhadap tuntutan 

kebutuhan stakeholder  
• Tersedianya 

fasilitas bimbingan 

dan konseling, dan 
kesehatan bagi 

mahasiswa 
 

• Meningkatnya jumlah 

penerima beasiswa 

bagi mahasiswa yang 

kurang mampu untuk 

setiap tahunnya. 
 

• Terpenuhinya proses 

pembelajaran yang 
berbasis pada 

kompetensi secara 

konsisten dan 

konsekuen. 
 

• Ketersedeiaan sistem 

data base yang berbasis 

pada knowledge, 

management dan ICT, 

serta pengelolaan yang 

professional sehingga 

terwujud jaringan 

komunikasi yang efektif 

dan efisien antara FBS, 

alumni dan stakeholder 

lainnya. 
 

• Terjalin berbagai 

kerjasaa dengan 

alumni dalam bidang 

Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. 

 
kegiatan BK dan 

Kesehatan terkait 

dengan peningkatan 

prestasi dan 

percepatan lulusan.   
• Memberikan bantuan 

beasiswa/keringanan 

biaya bagi calon 

mahasiswa yang tidak 

mampu/kurang 

mampu yang 

mempunyai prestasi 

akademik dan non 

akademik yang tinggi. 

 

• Memotivasi dan 

memfasilitasi 

mahasiswa yang 

berprestasi untuk 

menyelesaikan masa 

studinya lebih cepat 

dari waktu studi 

secara normal 
 

• Memfasilitasi 

mahasiswa untuk 

meningkatkan 

kemampuan hard 

skill dan soFBS skill 

secara professional. 
 

• Melakukan seleksi 

penerimaan 

mahasiswa non 

SNMPTN dengan 

mempertimbangkan 

aspek prestasi 

akademik dan non 

akademik yang 

tinggi semasa 

mengikuti 

Pendidikan di tingkat 

 
Inggris (peningkatan  
TOEFL)  

• Peningkatan layanan 
BK di tingkat fakultas 

 

• Peningkatan pelayanan 
kesehatan mahasiswa 

• Peningkatan jumlah 2 2 

penerima beasiswa 55% 55% 

mahasiswa kurang   

mampu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Meningkatkan jumlah 5% 5% 5% 
 

mahasiswa peerta    
 

magang kerja    
 

• Mengoptimalkanperan    
 

pembimbing akademik,    
 

PKN dan Skripsi    
 

• Meningkatkan jumlah    
 

proposal PKM yang    
 

masuk final PIMNAS 
10% 30% 40% 

 

• Meningkatkan jumlah  

   
 

mahasiswa yang terlibat  
10% 10%  

dalam kegiatan  
 

   
 

kewirausahaan  
10% 10%  

• Meningkatkan jumlah 
 

 

   
 

mahasiswa dan alumni    
 

yang memiliki sertifikat    
 

profesi    
  

 
 
 
 
 
 

 

60% 
 
7.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15% 
 
15% 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 

 

60% 

7.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15% 

 
15% 

 

25% 

  
• Membentuk kelompok mahasiswa Bahasa inggris di masing-

masing jurusan 

 

 

 

• Menyediakan tenaga psiklogi di fakultas 
 

• Mengurangi jumlah penerima beasiswa dari jalur 

prestasi akademik dan non akademik 
 

• Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk magang kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Menyertakan kegiatan magang kerja dengan praktek kerja 
 

• Meningkatkan peran dosen pembimbing dan laboratorium 

 

 

 

• Menyertakan laporan PKM sesuai kompetensi PS yang 
masuk final di PIMNAS dengan skripsi/tugas akhir. 



 
menengah, di 

samping aspek 

kemampuan 

keuangan.  
• Menerapkan KBK 

secara konsisten 

dan konsekuen 
 

• Mewujudkan sistem 

data base yang 

berbasis pada 

knowledge 

management dan 

ICT, serta 

pengelolaan yang 

professional 

sehingga terwujud 

jaringan komunikasi 

yang efektif dan 

efisien antara FBS, 

alumni, dan 

stakeholder lainnya. 
 

• Melibatkan alumni 

dalam kegiatan 

akademik dan non 

akademik dan 

pendanaan untuk 

meningkatkan 

kualitas Pendidikan 

di Fakultas Bahasa 

Dan Seni. 

  
• Meningkatkan aktivitas 

laboratorium dalam 

kegiatan pelatihan 

untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa. 
 

• Sudah dilaksanakan di 

tingkat universitas 
 

• Masuk ke standar 

kurikulum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Peningkatan pelacakan 

dan perekaman data 

lulusan 
 

• Mengintegrasikan 

data aktifitas 
kemahasiswaan dan 

kompetensi lulusan ke 

dalam database FBS 
 

• Peningkatan 

partisipasi alumni 

dalam pengembangan 

akademik dan non 

akademik 

 

• Meningkatkan peran 

serta alumni dalam 

kegiatan job 

fair/perekrutan kerja. 

 
 
 
 

 

10% 15% 30% 
35%

 
 
 
 

 

100% 25%  
20% 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10% 50% 
20% 

5%   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2% 15% 4%  

 
 
 
 

 

• Memotivasi mahasiswa melalui peran 

wirausahawan khususnya dari alumni 
 

• Melakukan pembinaan dan pendampingan 
kelompok wirausaha mahasiswa 

 

• Bekerjasama dengan Lembaga sertifikasi untuk mengadakan 
pelatihan keprofesian 

 

• Mendorong laboratorium untuk mengadakan pelatihan secara 
bagi jmahasiswa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Melakukan tracer study dan input data alumni ke website FBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mengadakan kuliah tamu dari alumnidan menjalin kerjasama 
dengan alumni untuk rekruitmen tenaga kerja. 



Komponen D : Sumber Daya Manusia 
 

Pengelolaan, pengembangan sumber daya manusia diperlukan guna menjawab isu peningkatan kualitas dan peningkatan daya saing baik nasional maupun internasional. Pengelolaan 

sumber daya manusia juga berkaitan dengan misi Universitas Negeri Manado yang akan membawa UNIMA sebagai world class university, juga terkait dengan makin dan terus 

meningkatnya jumlah PT yang bekerjasama dengan perguruan tinggi internasional, jugamakin marak persaingan tnaga kerja asing baik di dalam maupun di luar negeri. Sementar itu 

kemampuan itu kemampuan FBS untuk mlakukan optimalisasi dalam kerjasama internasional masih terbatas. Untuk itu diperlukan kecukupan dan kualifikasi dosen dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan standar, sehingga diperlukan perekrutan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kinerja dengan rencana operasional diberikan pada Tabel 4.5 dan 4.6. 
 

Rencana Operasional Komponen D : Sumber Daya Manusia - Dosen 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis Rencana Operasional Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 
 

  (2016-2020)  2016-2020)  2017 2018 2019 2020  
 

Sumber • Memiliki SDM • Memanfaatkan • Meningkatkan ∑S1: 35 ∑S1: ∑S1: ∑S1: ∑S1: •   Membentuk tim pembimbingan di tingkat fakultas 
 

Daya Dosen yang Beasiswa Dikti dan  kualifikasi dosen S2  33(12,4%) 30(11,3%) 25(9,4%) 20(7,6%) dan urusan untuk membantu dosen-dosen 
 

Manusia mempunyai kinerja mitra PT Luar  untuk memanfaatkan ∑s2/S     berkualifikasi S2 untuk mendapatkan beasiswa S3 
 

 baik, berdedikasi Negeri untuk  beasiswa S3 dari P1: 185 ∑s2/S ∑s2/S ∑s2/S ∑s2/S •   Menindaklanjuti MOU yang telah disepakati dengan 
 

 tinggi dan loyal meningkatkan  DIKTI maupun  P1: 182 P1: 171 P1: 180 P1: 179 mitra Fakultas Bahasa dan Seni UNIMA di luar 
 

 kepada institusinya kualifikasi dosen  Lembaga lain dengan ∑S3/S (68,4%) (64,3%) (67,7%) (67,3%) negeri 
 

 • Memiliki SDM   program P2: 46 
∑S3/S ∑S3/S ∑S3/S ∑S3/S 

•   Menyediakan dana bantuan studi lanjut S3 bagi 
 

 tenaga kependidikan   pembimbingan oleh  dosen-dosen yang berusia >50 tahun. 
 

 yang berkemampuan   fakultas dan jurusan Total : P2: 46 P2: 65 P2: 61 P2: 67  
 

 dan berketrampilan   pada dosen yang 266 
∑S3:51 ∑S3:65 ∑S3:61 ∑S3:67 

 
 

 tinggi dan loyal   bersangkutan untuk   
 

 kepada institusinya   mendapatkan basiswa  (19,2%) (24,4%) (22,9%) (25,1%)  
 

 • Memiliki sumber  
• 

tersebut. 

12 14 16 18 20 

 
 

 daya dosen dan  Menjalin kerjasama  
 

 tenaga kependidikan   untuk program s3 dan       
 

 dengan jumlah cukup   program joint       
 

 sesuai dengan   superisordan       
 

 standar yang ada   sandwich dengan       
 

    Universitas di Luar       
 

    Negeri untuk       
 

    mempercepat       
 

    kualifikasi       
 

    Pendidikan dosen       
 

    menjadi S3 melalui 

NA 3 5 7 9 

 
 

    Program Doctor FBS  
 

    UNIMA.       
 

           
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melakukan 
perekrutan SDM  
yang terbaik untuk 

bekerja sebagai dosen 

dan tenaga 

kependidikan FBS, 

dengan 

memperhatikan rasio  
dosen, tenaga 

kependidikan dan 

mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menjadikan kegiatan 

EKDB sebagai 

kegiatan rutin bagi 

semua dosen guna  
menjadi bahan mone 

  
• Mengadakan program 

bantuan beasiswa S3 

bagi dosen-dosen 

yang berusia lebih 

dari 50 tahun, karena 

batas maksimal usia 

mendapatkan 

beasiswa dari dalam 

negeri (BPPS) adalah 

 

50 tahun. 

 
1. Penyusunan 

detil SOP sistm 
perekrutan 

dosen baru FBS  
2. Melibatkan 

pihak 

jurusan/prodi 

dalam proses 

perekrutas 

dosen baru fbs  
3. Melakukan 

sosialisasi ke 

Jurusan/Prodi dan 

memberikan 

informasi kepada 

masyarakat 

umum tntang 

persyaratan-

persyaratan 

rekrutmen dosen 

baru FBS sesuai 

dengan bidang 

ilmu di masing-

masing Jurusan 

Prodi  
1. Sosialisasi 

kegiatan EKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 50% 100% 100% 100%   

     1. Membentuk panitia adhoc untuk menyusun detil 

      SOP 

     2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak 

      jurusan/prodi dalam melakukan proses perekrutas 

      dosen baru FBS 

NA 100% 100% 100% 100% 3. Menyebarkan informasi tentang perekrutas dosen 
      baru FBS melalui website UNIMA, FBS, 

      Jurusan/Prodi dan media cetak 

NA 50% 100% 100% 100%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 75% 100% 100% 100% 1. Melaksanakan sosialisasi/penyegaran tentang 

      EKD setiap semester kepada semua dosen 

     2. Melakukan EKD setiap semester kepada semua 

      dosen.  



  dan rekam jejak  kepada semua 30% 75% 100% 100% 100%   

  dosen dalam Tri  dosen        

  Dharma PT.  2.  Melakukan EKD        

    kpada semua        

    dosen        

  Memacu dosen agar Mengadakan kursus NA 50% 100% 100% 100%   

  memanfaatkan Bahasa asing sesuai      Mengadakan Kerja sama dengan institusi/Lembaga yang 

  beasiswa untuk studi dengan tujuan universitas      menyelenggarakan 

  lanjut dengan studi lanjut S3 secara        

  memfasilitasi kursus periodic di FBS        

  Bahasa Asing          

  Melakukan 1. Menyusun analisis 60% 70% 80% 90% 100%   
  penyusunan MP  kebutuhan jumlah      1. Melaksanakan analisis kebutuhan jumlah dosen baru di 

  penggatian,  dosen baru sebagai       setiap Jurusan/program studi setiap tahun. 

  perekrutan dosen dan  dasar penyusunan        

  tenaga kependidikan  MP Penggantian dan        

  baru, Manual  perekrutan dosen        

  Prosedur Mone dan 2. Menyusun sistem 30% 50% 75% 90% 100%   

  Rekam Jejak Dosen,  monitoring dan      2. Melakukan kordinasi denagn Unit Penjaminan Mutu, 

  termasuk kegiatan  evaluasi serta       BPP, dan Tim EKDB untuk menyusun sistem evaluasi 

  Penelitian dan  database kinerja       dan database rekam jejak Kinerja Dosen. 

  Pengabdian  dosen FBS.        

  Masyarakat          

  Melakukan 1. Menyusun SOP NA 25% 50% 100% 100%   
  pembinaan kepada  tentang pengakuan      1. Melakukan kordinasi dengan BPP untuk melakukan 

  dosen agar karya  karya dosen di luar       penyusunan SOP tentang pengkuan karya dosen di luar 

  dosen di luar bisa  UNIMA       UNIMA (penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) 

  menjadi bahan untuk         supaya dapat diakui sebagai angka kredit penaikan 

  mengurus kenaikan 2. Melakukan NA 0% 50% 100% 100%  pangkat 

  pangkat  sosialisasi SOP      2. Melaksanakan sosialisasi SOP tentang pengakuan karya 

    tentang pengakuan       dosen di luar UNIMA kepada semua dosen FBS setiap 

    karya dosen di luar       tahun. 

    UNIMA kepada        

    semua dosen FBS        

  Memberikan peluang 1. Memfasilitasi NA 16 dosen 24 dosen 32 dosen 40 dosen   
  kepada Dosen baru  kegiatan publikasi        



 
  S2 dan S3 untuk  artikel ilmiah      1.  Melakukan koordinasi dengan BPP untuk memfasilitasi 

  meningkatkan kinerja  nasional      penulisan artikel ilmiah nasional terakreditasi/ 

  dan mendapatkan  terakreditasi/      internasional serta buku yang diterbitkan oleh anggota 
  insentif yang layak  internasional serta      IKAPI 

    penulisan buku yang       

    diterbitkan oleh       

    penerbit anggota       

    IKAPI       

   2. Memberikan insentif NA 16 dosen 24 dosen 32 dosen 40 dosen  

    bagi dosen yang       

    telah      2.  Menyediakan dana insentif yang teranggarkan di anggaran 

    memplubikasikan      operasional FBS bagi dosen yang telah memplubikasikan 

    artikel ilmiah di      artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/ internasioanl 

    jurnal nasional      serta buku yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI 

    terakreditasi/       

    internasional serta       

    buku yang       

    diterbitkan oleh       

    penerbit anggota       

    IKAPI       

  Menyempurnakan 1. Menyusun regulasi NA 25% 50% 100% 100% 1.  Melakukan kordinasi dengan BPPS untuk menyusun 

  organisasi BPP  tentang kegiatan      regulasi tentang kegiatan penelitian dan/atau pengabdian 

  sebagai wadah resmi  penelitian dan/atau      kepada masyarakat dosen-dosen FBS di luar FBS yang 

  kegiatan di luar bagi  pengabdian kepada      diwajibkan melalui BPPS sebagai wadah resmi. 

  para dosen  masyarakat dosen-       
    doesn FBS di luar       

    FBS yang diwajibkan       

    melalui BPPS wadah       

    resmi       

   2. Sosialisasi regulasi NA 0 0 100% 100% 2.  Melakukan sosialisasi regulasi tersebut kepada semua 

    tentang kegiatan      dosen FBS setiap tahun. 

    penelitian dan/atau       

    pengabdian kepada       

    masyarakat dosen-       

    dosen FBS di luar       

    FBS yang diwajibkan       

    melalui BPPS       

    sebagai wadah resmi       

           



 
   3. Membuat database NA 25% 50% 100% 100% 3.  Melakukan pengumpulan data tentang kegiatan penelitian 

    kegiatan penelitian      dan/atau pengabdian kepada masyarakat dosen-dosen FBS 

    dan/atau pengabdian      di luar FBS dengan sistem pelaporan setiap tahun. 
    kepada masyarakat       

    dosen-dosen FBS di       

    luar FBS       

  Memberikan bantuan 1. Membuat sistem NA 25% 50% 75% 100% 1.  Menyediakan dana dan sumber daya manusia untuk 

  teknis bagi para  informasi kebutuhan      membuat data base kebutuhan angka kredit dosen FBS 

  dosen yang akan  angka kredit dosen-       

  mengurus  dosen FBS yang bisa       

  kepangkatan  diakses online       

   2. Sosialisasi tentang NA 100% 100% 100% 100% 2.  Melaksanakan sosialisasi tentang sistem angka kredit yntk 

    sistem angka kredit      kenaikan pangkat/jabatan kepada semua dosen FBS pada 

    untuk kenaikan      setiap tahun. 

    pangkat/jabatan       

    kepada semua dosen       

    FBS       

   3. Memberikan bantuan NA 100% 100% 100% 100% 3.  Menyediakan hardcopy tentang Aturan sistem Angka 

    teknis Aturan Sistem      Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan kepada setiap 

    Angka Kredit untuk      dosen FBS 

    kenaikan       

    Pangkat/Jabatan       

    kepada setiap dosen       

    FBS       

           

 

 

Rencana Operasional Komponen D: Sumber Daya Manusia – Tenaga Kependidikan 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis  Rencana Operasional Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 
 

  (2016 – 2020)  (2016 – 2020)  2017 2018 2019 2020  
 

Sumber Daya Memiliki SDM Dosen yang Melakukan perekrutan SDM • Membentuk TIM ISO di       
 

Manusia mempunyai kinerja baik, yang terbaik untuk bekerja  bidang Adm. Umum dan       
 

 berdedikasi tinggi dan loyal sebagai tenaga kependidikan  Akademik       
 

 kepada institusi FBS, dengan memperhatikan         
 

  rasio dosen, tenaga kependidikan • Menyusun dan melaksanakan  100% 100% 100% 100%  
 

  dan mahasiswa  SOP  

- 2x 2x 2x 

 
 

   • Mengavaluasi SOP melalui   
 

    audit internal       
 



 
Memiliki SDM Tenaga Melakukan penyusunan MP • Mendapatkan sertifikasi ISO 

 

Kependidikan yang penggantian, perekrutan tenaga   
 

berkemampuan dan kependidikan baru • Peningkatan kualitas staf 
 

berketerampilan tinggi dan loyal   administrasi fakultas dan 
 

kepada institusi   jurusan dalam rangka EKD 
 

   dan kenaikan pangkat dosen. 
 

Memiliki SDM Dosen dan 
 • Mengevaluasi staf 

 

  administrasi fakultas dan 
 

Tenaga Kependidikan dengan   jurusan dalam rangka EKD 
 

jumlah cukup sesuai dengan   dan kenaikan pangkat dosen 
 

standard yang ada  • Peningkatan mutu pelatihan 
 

   bagi tendik untuk mendukung 
 

   pelayanan prima 
 

  • Menyusun kode etik tenaga 
 

   kependidikan 
 

  • Mengealuasi kode etik tendik 
 

   FBS 
 

  • Menyusun aturan tentang 
 

   reward dan punishment 
 

  • Menerapakan aturan tentang 
 

   reward dan punishment 
 

  • Mengavaluasi dan 
 

   memonitoring aturan tentang 
 

   reward dan punishment 
  

  
- - - Ya 

80% 90% 100% 100% 

1x 1x 1x 1x 

1x 1x 1x 1x 

Ya Ya Ya Ya 

Ya Ya Ya Ya 

Ya Ya Ya Ya 

Ya Ya Ya Ya 

- 1x 1x 1x 

    
 

 

Komponen E : Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 
 

Komponen ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran dan suasana akadmeik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. 

Kurikulum yang dirancang adan diterapkan harus mampu menjamin tercapainyatujuan, terlaksanannya misi, dan terwujudnya visi prodi. Kurikulum harus mampu menyediakan 

tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi pebelajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pebelajar untuk 

memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam 

pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tangga terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang 

berlaku, social, ekonomi, dan budaya. Renop FBS 2016-2020 Komponen E : Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik diberikan pada Tabel 4.7. 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis Rencana Operasional Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 

  (2016 – 2020) (2016 – 2020)  2017 2018 2019 2020  



 
Kurikulum, Memiliki kurikulum berbasis Mengembangkan kurikulum 

pembelajaran kompetensi berbasis kompetensi serta 

dan suasana Memiliki perangkat mengevaluasi secara periodic 

akademik pembelajaran yang efisien dan  

 efektif  

 Terciptanya suasana akademik  

 yang kondusif  

 Pengggunaan sarana dan Mengembangkan rencana 

 prasarana Pendidikan yang pembelajaran serta 

 optimal memonitoring 

 Peningkatan perolehan paten,  

 publikasi ilmiah dan tulisan  

 berbentuk buku  

 Adanya buku ajar untuk  

 sebagian besar mata kuliah  
 yang ada.  

   

  
• Fasilitas diskusi rutin dengan 

stakeholders 
 

• Pembentukan badan 

evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan kurikulum 

 

• Fasilitas pelaksanaan 

benchmarking kurikulum 

dengan PT lain. 
 

• Fasilitas kerjasama dengan 

Lembaga sertifikasi 
 

• International outlook 
 

• Pemanfaatan dan pelaksanaan 

tindak lanjut dari hasil evaluasi 

mahasiswa. 
 

• Pemantapan implemntasi 

pembelajaran berbasis KBK 
 

• Fasilitasi ketersediaan 

asisten dosen 
 

• Fasilitasi ketersediaan jurnal 
 

• Fasilitasi kegiatan 
seminar akademik 

 

• Fasilitasi kegiatan 

penelitianmahasiswa 
 

• Pembuatan modul 

pembelajaran 
 

• Pembuatan modul 

pembelajaran secara online 
 

• Fasilitasi kegiatan 

upgraddingdosen 
 

• Pengembangan sarpras 
 

• Penyediaan ruang ber 
AC dan LCD 

 

• Penyediaan meja dan 
kursi ergonomic 

 

• Penyediaan laptop/komp. 
 

• Pmbentukan badan 
konseling mahasiswa 

 

• Penyediaan ruang kuliah 
 

• Penyediaan ruang lab  

  

✓ ✓ ✓ ✓ Penyusunan program monitoring 

    dan evaluasi 

1/thn  1/thn 1/thn  

 1/thn    
 
 
 
 
 

 

1/prodi 1/prodi 1/prodi 1/prodi  

1 
 

2mk/prodi 3 mk/ 4 
 

mk/prodi 
 

  prodi mk/prodi 
 



 
• Fasilitas pemrograman 

mata kuliah 
 

• Penyediaan 
instentif penulisan  

 

 

Komponen F : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi 
 

Komponen ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan rasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu peyelenggaraan program akademik. Sistem 
 

penegelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar 

proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, prodi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, 

mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen 

penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi di dalam memperoleh, merencanakan, mengelola dan meningkatakn mutu perolehan sumber 

dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma prodi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan 

sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh prodi sekurang-kurangnya harus mememnuhi standar kelayakan minimal. 
 

Tabel 4.8: Rencana Operasional Komponen F : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi. 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis  Rencana Operasional Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 
 

  (2016 – 2020)  (2016 – 2020)  2017 2018 2019 2020  
 

Pembiayaan, Prodi memiliki,  perencanaan, Menambah prasarana yang • Peningkatan kegiatan Kondisi 40% 60% 80% 100% Evaluasi dan perencanaan 
 

Sarana dan alokasi dalam proses pembelajaran  evaluasi, perancangan dan saat ini      
 

Prasarana,    pembangunan       
 

serta Sistem Dana Operasional bagi kegiatan Menambah sarpras lab • Pengoptimalan perencanaan  100%    Perencanaan tahapan pembangunan 
 

Informasi Pendidikan, penelitian   interior      Realisasi 
 

 Tersedianya fasilitas, ruang Meningkatkan dana operasional • Pengoptimalan pengadaan dan  
40% 80% 100% 

 
Evaluasi, perencanaan, realisasi 

 

    pembangunan ruang genset,   
 

 
Meningkatnya prestasi Membangun sistem informasi e- 

 pompa, gardu pln       
 

 • Pengoptimalan pembangunan   60% 100%   
 

 mahasiswa learning  Gedung       
 

 

Meningkatnya julah dan kualitas 
         

  • Pengoptimalan pembangunan   
60% 100% 

  
 

 sarpras   

Gedung 
 30%   

 

        
 

 

Bertambahnya dana operasional 
         

  • Gedung kuliah Bersama       
 

         
 

   • Jumlah ruangan peer teaching       
 

   • Pengadaan bahan pustaka       
 

   • Akses jurnal       
 

   • Server       
 



 
• aplikasi  

 

 

Komponen G : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 
 

Komponen ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan atau pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait 

dengan pengembangan mutu prodi. 
 

Rencana Operasional Komponen G : Penelitian 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis  Rencana Operasional Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 
 

  (2016 – 2020)  (2016 – 2020)  2017 2018 2019 2020  
 

Penelitian dan Menghasilkan produktivitas dan Menyusun road map PPKS • Mengintegrasikan lab-lab      Mengalokasikan dana untuk 
 

pelayanan mutu yang tinggi hasil penelitian  • Mengintegrasikan road map      kegiatan 
 

  Mengoptimalkan potensi guru  tingkat jurusan      Menyediakan dana untuk 
 

 Menghasilkan kegiatan besar dan doctor • Menentukan road map      keanggotaan 
 

 pelayanan/pengabdian kepada 
Mengefektifkan digital library 

• Memfasilitasi guru besar dan      
Memprioritaskan penggunaan dana 

 

 masyarkat  doctor      
 

 

Menghasilkan jumlah dan mutu Mengefektifkan system dan 
      

DIPA 
 

 • BPP mampu mengoptimalkan      
 

 kerjasama yang efektif pelaksanaan badan BPP  potensi sumber daya yang ada       
 

         

Inventarisasi keahlian sumber daya 
 

   • BPP mampu menjadi link      
 

        

Pengembangan jurnal di tingkat 
 

    UNIMA      
 

         

jurusan. 
 

   • BPP membangun sistem data      
 

         
 

  
Meningkatkan kerjasama 

• Dosen melakukan kerjasama      
Perbaikan, kalibrasi peralatan lab  

  • Memperbaiki kinerja lab 
     

 

  penelitian       
 

          
 

  Meningkatakan peran lab         
 

           
 

 

 

Rencana Operasional Komponen G : Pengabdian Kepada masyarakat, dan Kerjasama 
 

Komponen Sasaran 2020 Rencana Strategis Rencana Operasional Baseline  Target Capaian  Strategi Pencapaian 

  (2016 – 2020) (2016 – 2020)  2017 2018 2019 2020  

Penelitian dan Menghasilkan produktivitas dan Menyusun road map PKM dan       Mengalokasikan dana untuk 
pelayanan mutu yang tinggi hasil penelitian kerjasama PKM diatas dibiayai      kegiatan 

   DIPA FBS      Menyediakan dana untuk 

 Menghasilkan kegiatan        keanggotaan 

 pelayanan/pengabdian kepada         

 masyarkat        Promosi lab 



 
 Menghasilkan jumlah dan mutu Meningkatakan kerjasama Peningkatan pkM dan      Peningkatan jumlah kerjasama 

 kerjasama yang efektif penelitian kerjasama      Pembuatan dan sosialisasi 

   Publikasi dari hasil      SOP/MP/IK kerjasama 
   PKm      Pembuatan website BPP 

         Peningkatan networking 

  Mengefektifkan system dan        
  pelaksanaan badan BPP        

          
 

 

PENUTUP 
 

Rencana Operasional FBS UNIMA 2016-2020 ini diharapkan dapat memberikan arah gerak Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Manado pada Tahun-tahun mendatang. 

Rencana operasional ini disusun untuk menjabarkan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan peta kekuatan FBS UNIMA dan disesuaikan dengan kriteria evaluasi BAN yang 

terbaru serta estimasi kondisi sepuluh tahun ke depan. Renop ini diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis (1) peningkatan kualitas (2) penyehatan organisasi (3) Peningkatan daya 

saing, (4)pengelolaan sumber daya dan (5) pendanaan, akuntabilitas dan transparansi. 
 

Untuk kepentingan internal, dokumen Renop ini dapat menjadi acuan resmi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan atau program kerja unit-unit yang berada di lingkungan 

FBS UNIMA. Dengan adanya RENOP ini maka akan memudahkan pimpinan fakultas, jurusan dan prodi dalam menentukan arah. 
 

Pemahaman sivitas akademika FBS UNIMA terhadap isi dari dokumen renop ini merupakan factor yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Untuk itu usaha 

yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk mensosialisasikan rencana operasional. 


