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KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis Universitas Negeri Manado (Unima) tahun 2020-2024 

mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pengembangan Unima. Renstra 

akan merupakan gambaran ideal yang akan dicapai pada empat tahun ke depan, 

merupakan usaha pewujudan atau pengejawentahan visi dan misi, dalam rangk 

amencapai dan tujuan institusi. Renstra juga memberikan arah dan sekaligus 

sebagai landasan pengmbilan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan program dan 

sekaligus menjadi instrument penting untuk mengukur dan menilaian ketercapaian 

setiap program yang telah disusun. 

Sebagai rancangan masa depan, Renstra ini disusun dengan memperhatikan 

kondisi esksiting Unima dan perkembangan kondisi eskternal baik local, regional, 

nasional, dan internasional. Melalui analisis terhadap kondisi-kondisi tersebut di 

atas, disusun dan ditetapkan kekuatan kelemahan, peluang, dan ancaman, isu-isu 

strategis, serta arah dan kebijakan diikuti dengan program-program strategis yang 

disebut MAPALUS. Mapalus merupakan system nilai budaya yang menjadi local 

wisdom atau kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang bermakna gotong 

royong. Mapalus juga menunjuk pada system kerja yaitu bekerja bersama dan 

bersama-sama bekerja. Sebagai program strategis, mapalus merupakan akronim 

dari program strategis Unima yaitu M= Modern Management. A = Academic 

excellence, P= professionalism dan competence, A= acceleration of innovation, L= 

Leadership, togetherness, and welfare, U= University of research, dan S= Strong 

integrity.  

Renstra ini merupakan hasil dari pemikiran seluruh sivitas akademika,  

pengalaman empirik semua pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan yang  diramu 

melalui lokakarya, dan merupakan bagian dari upaya mengelaborasi Renstra 

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2025. 

Tim kerja yang sudah bekerja keras, dan semua pemikiran-pemikiran yang 

telah disampaikan sehingga Renstra ini tersusun, kami sampaikan terima kasih. 

Tuhan kiranya menolong kita semua. 

 

Tondano,    Oktober 2020 

Rektor, 

 

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 PROFIL UNIVERSITAS NEGERI MANADO 

1.1.1 SEJARAH SINGKAT 

Universitas Negeri Manado (Unima) sebelumnya bernama Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Manado (IKIP Manado). IKIP Manado pada awalnya 

berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) salah satu dari antara 

4 (empat) PTPG yang didirikan pertama di Indonesia yaitu PTPG Batusangkar, 

PTPG Malang, PTPG Bandung, PTPG Tondano. Didirikan berdasarkan SK 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 

2450/KB/1955 tanggal 22 September 1955. Dekan PTPG Tondano yang 

pertama adalah Prof. Mr. G. M. A. Inkiriwang (1955-1956). 

Pada tahun 1956 PTPG Tondano berubah menjadi Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin Makassar dan tetap dipimpin oleh 

Prof. Mr. G. M. A. Ingkiriwang (1956-1958) sebagai Dekan FKIP Unhas. Tahun 

1958-1961 Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy memimpin sebagai Dekan FKIP Unhas 

di Manado. Pada tahun 1961 FKIP Unhas di Manado, berubah menjadi 

Universitas Sulawesi Utara Tengah (Unsuluteng), dan pada tahun 1963 

berubah lagi menjadi IKIP Manado Cabang Yogyakarta. Prof. Drs. W. F. J. B 

Tooy menjabat sebagai Dekan Koordinator IKIP Yogyakarta sampai tahun 

1965. Tahun 1965 IKIP Manado Cabang IKIP Yogyakarta berdiri sendiri dan 

menjadi IKIP Manado sesuai Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 38 tanggal 

8 Maret 1965 jo Kepres Nomor 275 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. 

Brigadir Jenderal Soenandar Priyosoedarmo menjabat sebagai Ketua 

Konsorsium dari tahun 1965-1966. Pada tahun 1966 Prof. Drs. W. F. J. B. Tooy 

dipercayakan menjadi Rektor IKIP Manado sampai dengan tahun 1970.  

Antara tahun 1970-1971 E. Hampp, M.A ditunjuk sebagai pejabat sementara, 

dan Prof. Mr. G. M. A. Ingkiriwang tahun 1971-1973. Pada tahun 1973-1982 

IKIP Manado dipimpin oleh Rektor Prof. Drs. E. A. Worang. Kemudian, tahun 

1982-1986 dan 1986-1990 IKIP Manado dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. A. E. 

Sinolungan, SH. Dalam kepemimpinan Prof. Dr. A. E. Sinolungan, SH, IKIP 

Manado pindah ke kampus baru, yaitu Kampus Tonsaru di Tondano dengan 

luas lahan ± 300 Ha. Pada tahun 1990-1994 IKIP Manado dipimpin oleh Rektor 
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Prof. Dr. Max Wullur, M.S. dilanjutkan oleh Rektor Prof. Dr. Jan Turang dari 

tahun 1995- 1999. Prof. Dr. Jan. L. L. Lombok, S.H, M.Si memimpin Unima 

sebagai Rektor selama dua periode yaitu tahun Tahun 2000-2008. Pada 

tanggal 13 September 2000, IKIP Manado dikonversi menjadi Universitas 

Negeri Manado berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.127 tahun 

2000 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Bapak Yahya Muhaimin pada tanggal 14 Oktober 2000. Pada tahun 2008-2016 

(14 Mei 2016) Unima dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, DEA, 

M.Si, dilanjutkan oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.H sebagai Pejabat 

Rektor Unima (14 Mei - 02 September 2016). Sejak tanggal 2 September 2016 

sampai tanggal 2 September 2020 Unima dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Julieta 

P. A. Runtuwene, M.S. Pada tanggal 02 September 2020, Prof. Dr. Deitje A. 

Katuuk, M.Pd ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Rektor, dan pada tanggal 

08 September 2020 dilantik sebagai Rektor Definitif Unima periode 2020-2024. 

 

1.1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Manado 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas KKN. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

5. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

6. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

15. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 127 tahun 2000, tentang Konversi 

IKIP Manado Menjadi Universitas Negeri Manado. 

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 

BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga. 

17. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi dan Implementasi SAKIP. 

18. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73  Tahun 2013, 

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi. 

23. Keputusan MenPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. 

24. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003, tentang Statuta Unima. 

25. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005, tentang Perubahan 

Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unima. 
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1.1.3 SISTEM ORGANISASI DAN TATA KELOLA 

Sistem tata pamong Unima diselenggarakan berdasarkan Keputusan 

Mendiknas RI Nomor 018/O/2005, tentang Perubahan Keputusan 

Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima, 

serta Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 Tentang Statuta Unima. 

Unima dikelola sebagai PTN yang memiliki kewenangan yang otonom di 

bidang akademik dan non akademik. Kewenangan tersebut adalah dalam 

hal: menetapkan organisasi, tata kelola, dan mekanisme pengambilan 

keputusan secara mandiri; mengelola dana, transparan, dan akuntabel; 

membuka, menyelenggarakan, mengubah, dan menutup program studi. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi dan tata kerja Universitas 

Negeri Manado, Struktur Organisasi dan Personalia Universitas Negeri 

Manado sebagai berikut: 

R e k t o r   : Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd 

Pembantu Rektor I : Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.S 

Pembantu Rektor II : Prof. Dr. Sanusi Gugule, M.S 

Pembantu Rektor III    : Drs. Ronny Jim Tuna, M.AP 

Pembantu Rektor IV   : Prof. Dr. Noldy Pelenkahu, M.Pd 

Dekan FMIPA  : Dr. Anetha L. F. Tilaar, M.Si 

Dekan FATEK  : Dr. Djubir R. E. Kembuan, M.Pd 

Dekan FIK   : Prof. Dr. Achmad Paturusi, M.Kes, AIFO 

Dekan FIP   : Dr. Mozes Markus Wullur, M.Pd 

Dekan FBS   : Dr. Donald M. Ratu, M.Hum. 

Dekan FIS   : Dr. Apeles Lexi Lontoh, M. Si. 

Dekan FEKON  : Prof. Dr. Tinneke E. M. Sumual, MS 

Direktur PPG  : Prof. Dr. Cosmas Poluakan, M.Si 

Direktur PPS  : Prof.  Dr. Treeje Londa, M.Si 

Ketua SPI   : Dr. James Sumayku, M.Eng 

Ketua LPPM  : Prof. Dr. R. A. Mege, M.S 

Kepala LP2AI  : Dr. Maya Salindeho, M.Si 

Kepala LPMPT  : Prof. Dr. Arijani, M.S 

Kepala Biro AAK  : Dra. Agustine Tulong 

Kepala Biro AUK  : Stenlly Ratu, S.Pd, M.AP 

Kepala Biro APKSI : Dra. Nontje Bato, M.Si 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Unima. 
 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS : 

Kepala Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)  : 

Bobby Hamenda, SE, M.Si, GDipIntDevEc, 

MIntDevEc 

Kepala Program Pengalaman Lapangan (PPL) : 

Kepala Urusan Internasional : 

Kepala Perpustakaan : 

Kepala Percetakan :   

Kepala Poliklinik :   

Kepala Bahasa : 

Kepala Perbengkelan : 

Kepala Bisnis & Wirausaha : 

Kepala Kearsipan : 
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1.2 EVALUASI RENSTRA 2015–2019 

Evaluasi Renstra 2015-2019 ini merupakan ringkasan dari hasil Evaluasi Diri 

2019. Hasil evaluasi ini sangat penting untuk menetapkan program kerja pada 

Renstra 2020-2024. Beberapa indikator belum tercapai oleh beberapa sebab. 

Oleh karenanya, program kerja yang dirasa masih relevan dan belum 

terlaksana dengan baik dilakukan penyesuaian dan dielaborasi dalam Renstra 

Unima 2020-2024. 

Capaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Unima dari tahun 2015-2019 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan Renstra Unima 

2020-2024. Capaian kinerja itu akan menjadi baseline bagi penyusunan 

rencana pengembangan Unima ke depan. Melalui baseline itu akan diperoleh 

gambaran mengenai kekuatan, kelemahan-kelemahan, peluang dan sekaligus 

tantangan yang akan dihadapi. Melalui capaian itu akan diketahui current 

position Unima yang bermanfaat dalam rangka memberi arah bagi 

pengembangan Unima ke depan. Pada bagian ini akan digambarkan capaian 

kinerja Renstra Unima 2015-2019 yang meliputi kebijakan, program maupun 

kegiatan. 

1. Peningkatan dan penguatan layanan program pendidikan yang relevan dan 

bermutu 

Capaian Renstra Unima 2015-2019 dapat dijelaskan dalam cakupan 

program dan kegiatan pengembangan dan pembukaan program studi baru 

pendidikan akademik baik program S1, S2, maupun S3, pengembangan 

program pendidikan terapan, baik S1, S2, maupun S3, pengembangan dan 

pemantapan program pendidikan profesi guru (PPG) dan pengembangan 

pendidikan profesi lainnya, pengembangan Program Rekognisi 

Pembelajaran Lampau (RPL) atau Recognition of Prior Learning (RPL), 

pengembangan program Komunitas Akademi (Academy Community), 

pemantapan pelaksanaan program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam 

Jabatan (PSKGJ), pengembangan dan pemantapan program-program 

rintisan seperti PPGT dengan kewenangan terpadu, PGSD berasrama, 

PPG, dan SM3T, peningkatan pengakuan dan status akreditasi program 

studi yaitu semua program studi terakreditasi A oleh BAN-PT dan 

pemantapan akreditasi institusi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). 
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2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

Pengembangan dan penyediaan standar isi pendidikan, pengembangan 

dan peningkatan mutu dan relevansi kurikulum, pengembangan kelompok 

bidang-bidang keahlian mata kuliah, pengembangan bahan ajar (buku ajar 

dan buku teks), pengembangan proses dan inovasi pembelajaran yang 

didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan 

sistem evaluasi dan peningkatan tingkat kepuasan pengguna lulusan. 

3. Peningkatan sistem mutu pendidikan 

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

pengembangan dan peningkatan relevansi kebijakan dasar penjaminan 

mutu, penguatan dan peningkatan kapasitas organisasi sistem penjaminan 

mutu pendidikan, pengembangan standar mutu pendidikan dengan 

menggunakan perguruan tinggi maju sebagai benchmarking, 

pengembangan perangkat dan instrumen sistem penjaminan mutu, 

penguatan dan peningkatan kapasitas manajemen sistem penjaminan 

mutu, penguatan dan peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu 

dan pengembangan dan penguatan kultur mutu akademik. 

4. Peningkatan mutu kinerja kelembagaan penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, dan aktivitas instruksional 

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

pengembangan arah kebijakan dan payung masalah- masalah penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat, pemantapan standar mutu penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas instruksional, pemantapan 

fungsi kelembagaan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan aktivitas 

instruksional baik organisasi, manajemen, standar mutu kinerja, maupun 

sumber daya manusia, peningkatan kemampuan daya saing usulan dan 

produk penelitian inovatif dan pengabdian pada masyarakat diberbagai jenis 

penelitian baik ditingkat nasional maupun internasional, peningkatan 

penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 

penelitian baik didalam maupun diluar negeri, menghasilkan penelitian-

penelitian inovatif dan memperoleh pengakuan HAKI, peningkatan usaha-

usaha transfer teknologi melalui difusi teknologi di masyarakat, peningkatan 

mutu dan produktivitas karya-karya ilmiah baik hasil penelitian, pengabdian 
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pada masyarakat, penulisan buku teks, bahan ajar dan modul, peningkatan 

publikasi karya-karya ilmiah penelitian, pengabdian pada masyarakat, buku 

teks, dan bahan ajar yang memenuhi standar mutu pada jurnal terakreditasi 

baik nasional maupun internasional, pengembangan dan peningkatan mutu 

pengelolaan dan status akreditasi jurnal ilmiah, pemantapan dan 

peningkatan mutu pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

peningkatan mutu dosen dalam melaksanakan penelitian, pengabdian pada 

masyarakat dan dalam melaksanakan aktivitas instruksional dan 

peningkatan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana penelitian 

(research lab), pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas instruksional 

(micro teaching, pengembangan teaching tools laboratorium). 

5. Pembinaan kemahasiswaan 

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

Peningkatan kemampuan penalaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan 

ilmiah kreatif dan inovatif, Peningkatan karakter kemandirian mahasiswa 

melalui berbagai program kewirausahaan, pembinaan kerohanian seperti 

retreat dan sebagainya, pembinaan mental ideologi seperti resimen 

mahasiswa, kepramukaan, dan kelompok mahasiswa pecinta alam. 

Pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga, kesenian, dan 

kebudayaan, Membangun dan memantapkan karakter kepedulian sosial 

dengan membangun partisipasi mahasiswa dalam pemecahan berbagai 

permasalahan masyarakat sosial seperti HIV-AIDS, Narkoba, bantuan  

bencana dan lain-lain, Peningkatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa 

melalui berbagai program beasiswa baik jenis maupun jumlah, Peningkatan 

upaya pelibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kompetisi baik ilmiah, 

olahraga maupun seni dan Peningkatan fungsi layanan bimbingan belajar 

dan karier bagi mahasiswa. 

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

Pengembangan dan peningkatan kualifikasi pendidikan dosen-dosen baik 

magister maupun doktor, Peningkatan kualifikasi akademik dosen-dosen 

terutama untuk menjadi guru besar, Peningkatan kemampuan professional 

dosen melalui sertifikasi dosen, Peningkatan kemampuan dan penguasaan 

TIK dalam mengembangkan proses pembelajaran, Peningkatan 
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kemampuan dosen dalam berbahasa asing baik dalam rangka studi lanjut 

maupun dalam rangka publikasi ilmiah diberbagai forum internasional, 

Peningkatan mutu dan kemampuan dosen dalam mengembangkan aktivitas 

penelitian, pengabdian pada masyarakat dan aktivitas instruksional, 

Peningkatan kemampuan publikasi ilmiah diberbagai jurnal ilmiah 

terakreditasi baik nasional maupun internasional, Peningkatan kemampuan 

dosen dalam menulis karya- karya ilmiah seperti artikel, buku teks, dan 

bahan ajar dan Meningkatkan pembinaan, sistem promosi, reward and 

punishment system, sistem rekrutmen, fungsi pengawasan, dan evaluasi 

kinerja staf dosen, pegawai dan pimpinan secara berkelanjutan. 

7. Peningkatan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana  

Pencapaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan 

kegiatan. Pemantapan dan peningkatan kapasitas sistem, dan perangkat 

jaringan teknologi informasi dan komunikasi mendukung keseluruhan fungsi 

manajemen dan pengembangan Unima. Peningkatan dan perluasan daya 

tampung perkuliahan dan aktivitas pembelajaran seperti gedung-gedung 

perkuliahan, gedung laboratorium studio, bengkel, workshop, micro 

teaching, pusat keanekaragaman hayati (arboretum), Pengembangan dan 

peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Profesi dan Pusat 

Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat), serta Sekolah Laboratorium, 

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana aktivitas dalam 

mendukung peningkatan suasana akademik seperti auditorium, asrama 

mahasiswa, student lounge, student centre, theater dan gedung 

pertunjukan, serta jaringan transportasi didalam kampus, Pengembangan 

sarana dan prasarana dalam rangka penguatan pembangunan karakter 

bangsa melalui pembangunan gedung Pancasila, Pengembangan dan 

peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan serta pusat pelatihan olah raga prestasi, Pengembangan sarana 

dan prasarana untuk fungsi manajemen seperti rektorat, dekanat, senat 

universitas dan fakultas, Modernisasi Perpustakaan sebagai jantung 

pengembangan ilmu suatu perguruan tinggi, Pengembangan sarana dan 

prasarana serta fasilitas publik seperti perbankan, rumah ibadah, pertokoan, 

foodcourt, Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran 

seperti mebeler, media pembelajaran (media proyektor) berbasis TIK, 
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peralatan peragaan (terutama untuk PGSD dan PAUD), Penyediaan 

laboratorium seperti laboratorium IKM lengkap dengan peralatan dan 

bahan-bahan laboratorium yang memenuhi syarat akreditasi, bengkel, dan 

workshop dan Peningkatan penyediaan peralatan dan bahan laboratorium 

Terpadu, Pendidikan Matematika dan IPA, Pusat Kesehatan dan Olahraga, 

Pusat Pendidikan dan  Pengajaran Bahasa dan seni, Penelitian, 

Pengabdian pada Masyarakat, dan Aktivitas Instrusional. Selain itu, 

mengupayakan terakreditasinya IKM karena pada masa pandemic Covid-

19, outputnya sangat dibutuhkan tidak hanya pada tingkat daerah/regional 

namun pada tingkat nasional bahkan internasional. 

8. Peningkatan mutu manajemen kelembagaan dan sumber daya  

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

Penataan organisasi kelembagaan universitas agar sesuai dengan tuntutan 

peraturan perundang-undangan seperti penataan struktur lembaga, 

direktorat, badan, dan unit-unit pelaksana teknis (UPT), Pengembangan, 

penantaan, dan penguatan implementasi university institusional regulation 

seperti statuta, Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Pedoman Akademik, dan 

berbagai peraturan pelaksanaan lainnya sampai kepada Standar Operating 

Procedures (SOP), Peningkatan pemanfaatan TIK dalam manajemen 

kelembagaan dan sumber daya baik manajemen SDM, sarana dan 

prasarana, kepegawaian, keuangan, maupun asset, Peningkatan hubungan 

kerja dan fungsi antar unit kerja dan lembaga di universitas dengan 

memanfaatkan TIK, Peningkatan dan penataan fungsi Sistem Pengendalian 

Internal dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja, Pemantapan 

pelaksanaan fungsi manajemen pada semua lapis manajemen disetiap unit 

kerja dan Peningkatan fungsi dan penguatan kelembagaan unit-unit 

pelaksana teknis (UPT) baik dalam fungsi akademik, penelitian, layanan 

publik, maupun sebagai unit usaha. Perlu kebijakan sinkronisasi dan 

koordinasi UPT dalam rangka pengembangan unit usaha. 

9. Penguatan Pencitraan Unima dan Kerjasama Kelembagaan 

Capaian kegiatan dapat dijelaskan dalam cakupan program dan kegiatan 

Meningkatkan peran dan tanggung jawab Unima dalam rangka Corporate 

Social Responsibility (CSR) dalam menangani berbagai masalah 

lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, Peningkatan 
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upaya-upaya sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Penguatan dan 

pemantapan fungsi website Unima sebagai media komunikasi dan 

sosialisasi, Pengembangan dan peningkatan kerjasama kelembagaan 

Unima dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, kerjama 

dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, lembaga-

lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten 

maupun kota, Meningkatkan fungsi hubungan masyarakat baik 

kelembagaan, manajemen, maupun fungsi dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi serta kerjasama kelembagaan dengan berbagai 

media pemberitaan dan pers baik elektronik maupun cetak, Peningkatan 

dan pemantapan fungsi kelembagaan Unima dengan Ikatan Alumni dan 

pengguna lulusan seperti sekolah dan organisasi guru, Pengembangan 

media komunikasi kampus baik majalah, buletin, radio, maupun televisi 

kampus, Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat  internasional pada 

tingkat ASEAN seperti Singapore, Malaysia, Filipina, ataupun Thailand baik 

di bidang pendidikan, seni atau budaya dan meningkatkan program 

pemberdayaan masyarakat sebagai media komunikasi, informasi dan 

sosialisasi Unima. 
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BAB II     

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1 VISI 

Visi dan misi Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam penyusunan visi dan program 

pengembangan Unima ke depan. Visi, Misi Presiden dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan memuat cita-cita nilai, keunggulan dan arah pengembangan 

pembangunan nasional, pembangunan pendidikan nasional, khususnya 

pembangunan pendidikan tinggi yang harus diterjemahkan oleh setiap 

perguruan tinggi. Oleh sebab itu, rumusan visi dan misi Unima yang kami 

rumuskan merupakan bagian dari upaya mencapai visi dan misi Presiden dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Visi Presiden adalah “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan 

Gotong Royong”. Gotong royong merupakan landasan nilai kultural yang 

sangat kuat dalam membangun Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian.    Visi    ini    menjadi    dasar     misi     Presiden dalam 

membangun bangsa dan negara, yaitu: (1)  Peningkatan kualitas manusia 

Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing; (3) 

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;   (4)   Mencapai   lingkungan   

hidup   yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya  yang  mencerminkan 

kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintah yang 

bersih, efektif, dan terpercaya; (9)  Sinergi   pemerintah   daerah   dalam   

kerangka negara   kesatuan.    

Visi   Presiden   tersebut   menjadi  visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan misi Menteri  sebagai berikut 1.  Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan 

Kebudayaan yang Kuat 2.  Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan 

Berkeadilan 3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu 4. Mewujudkan 

Pelestarian dan Kemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa 5. 

Mewujudkan  Penguatan  Tata Kelola  serta  Peningkatan  Efektivitas  Birokrasi  

dan  Pelibatan Publik. Dalam mewujudkan misi tersebut, Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus 
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Medeka. Kebijakan tersebut mencakup: (1) pembukaan Program Studi baru, 

(2) akreditasi, (3) Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTBH), dan (4) hak 

merdeka mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama 3 (tiga) 

semester. Berdasarkan visi, misi Presiden dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tersebut, kami merumuskan  visi  Unima  ke  depan  sebagai  

berikut:  “UNIMA  UNGGUL   DAN   INOVATIF   BERDASARKAN   

MAPALUS”. Mapalus merupakan landasan nilai kultural yang bermakna 

gotong royong, sejajar dengan visi Presiden dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. Mapalus merupakan salah satu local wisdom masyarakat di 

Sulawesi Utara. Mapalus juga menunjuk pada suatu sistem kerja bersama, 

bersama-sama bekerja untuk dan cita-cita bersama. Mapalus dalam visi 

pengembangan Unima ke depan menjadi dasar sistem kerja dalam 

mengembangkan keunggulan dan inovasi untuk menempatkan Unima 

kompetitif secara global. Mapalus dalam perspektif global sekarang dan ke 

depan, diberi makna  sebagai  global  collaboration   atau   kerjasama   global. 

Pengembangan Unima ke depan membutuhkan kerjasama global, dan 

kerjasama global ini menjadi sesuatu yang imperative. 

 

2.2 MISI 

Misi Unima ke depan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu 

dalam bidang kependidikan dan non kependidikan; 

2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam 

menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah 

pembangunan; 

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan 

dan difusi hasil teknologi; 

4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good governance) 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 

5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan 

nilai-nilai Pancasila. 
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2.3 TUJUAN 

1. Tersedianya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, efisien, 

efektif, dan terjangkau bagi masyarakat. 

2. Tersedianya program pendidikan dan jaminan kepastian layanan 

pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Tersedianya lulusan pendidikan baik akademik, vokasi, maupun profesi 

yang profesional, memiliki keunggulan, dan daya saing yang dilandasi oleh 

rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama, jujur, disiplin, dan 

taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Menghasilkan penelitian-penelitian yang bermutu dan unggul dalam 

mendukung pembangunan masyarakat, pengembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

5. Termanfaatkannya temuan-temuan kreatif dan inovatif dari berbagai disiplin 

ilmu baik dalam rangka pembangunan pendidikan maupun pemberdayaan 

masyarakat melalui transfer dan difusi teknologi. 

 

2.4 SASARAN 

Tujuan Unima yang telah ditetapkan di atas dan berdasarkan hasil evaluasi diri 

dijabarkan dalam sasaran strategis, yaitu: 

1. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi. 

2. Terbangunnya sistem tata laksana good university governance yang 

mendapat pengakuan nasional dan internasional secara 

berkesinambungan. 

3. Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerjasama internasional 

serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di berbagai 

Negara. 

4. Terlaksananya sistem pembelajaran berstandar nasional dan dunia yang 

berakar pada keungggulan lokal yang semakin baik. 

5. Terciptanya keunggulan akademik berbasis MAPALUS yang berstandard 

internasional. 

6. Terselenggaranya pengelolaan adminsitrasi dan pembelajaran berbasis 

sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan 

terintegrasi. 
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7. Terciptanya kampus hijau yang nyaman sebagai rumah akademik. 

8. Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat. 

9. Terciptanya civitas akademika dan tenaga kependidikan yang mampu 

bersaing dalam tataran global. 
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BAB III 

ANALISIS, DASAR UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

3.1 ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN  

Dunia menghadapi permasalahan yang kompleks dimana terjadinya pandemi 

Covid 19, laju pertumbuhan ekonomi menurun, eksploitasi sumber daya alam, 

ketersediaan pangan dan air yang terbatas, menipisnya ketersediaan energi 

berbasis fosil, perubahan iklim, masalah-masalah kesehatan, serta bencana 

alam. Disamping segala permasalahan yang ada, dunia juga mengalami 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, dengan 

kemudahan akses data yang tinggi serta ketergantungan teknologi yang 

semakin meningkat. Hal ini memberikan dampak terhadap pergeseran 

paradigma pasar dan tenaga kerja. Saat ini, dunia memasuki era disruptive 

(revolusi industri 4.0) yang dilandaskan pada kemajuan yang sangat pesat di 

bidang teknologi informasi. Dunia menjadi penuh dengan ketidakpastian 

(uncertainty). Di sisi lain telah pula terjadi persaingan global yang sedemikian 

kuat antara negara adidaya sehingga membutuhkan daya tahan bangsa yang 

kuat namun lentur. Pada era disruptive ini UNIMA perlu melakukan langkah 

antisipasi serta improvisasi dengan menguatkan sendi-sendi internasionalisasi 

dengan bercirikan potensi keunggulan local/ kearifan lokal agar UNIMA mampu 

mewarnai kemajuan zaman dengan terus menghasilkan lulusan yang 

kompeten serta inovasi yang sesuai pada era ini. 

1. Analisis Kekuatan 

Kekuatan Unima memiliki kekuatan sumber daya baik sumber daya alam, 

sosial budaya, dan keberadaan Unima sebagai satu-satunya LPTK di 

Sulawesi Utara dan menjadi salah satu LTPK tertua di Indonesia, maupun 

sumber daya manusia. Kekuatan pertama adalah kekuatan sumber daya 

sosial budaya, tergambar pada kekayaan local wisdom atau kearifan lokal 

yaitu sistem nilai budaya dan sistem kerja yang dikenal dengan Mapalus. 

Mapalus sebagai sistem nilai dan sistem kerja yang menekankan pada 

kebersamaan dan gotong royong sangat relevan dengan tuntutan dan ciri 

kehidupan saat ini dan ke depan yaitu kerjasama global, sehingga Mapalus 

dapat dimaknai sebagai global collaboration atau kerjasama global. 

Kehidupan keberagamaan juga menjadi kekuatan sosial budaya Unima, 
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kehidupan religisitas yang sangat kuat telah mampu menjamin sikap hidup 

toleran sehingga Manado menjadi salah satu kota dengan tingkat toleransi 

yang tinggi. Toleransi ini sangat penting mengingat civitas akademika Unima 

terdiri dari berbagai ragam suku, adat istiadat, sistem kepercayaan agama 

dan bahasa. Mahasiswa Unima berasal dari seluruh Provinsi dengan 

beragam budaya yang berbeda-beda. Keragaman ini menjadi kekayaan 

yang diperkuat dengan pengakuan dan saling menerima dari sivitas 

akademika Unima. 

Kekuatan Kedua, kekuatan sumber daya alam yang terdiri dari lahan 

kampus Unima sangat luas.  Unima   memiliki   lahan   kampus 300 ha, 

dengan kekayaan baik atas tanah bawah tanah. Di atas tanah kampus dapat 

dikembangkan berbagai potensi   yang   memperkuat   baik   potensi    

pengembangan kegiatan  akademik  maupun pengembangan  bisnis.  Di 

bawah tanah terdapat kekayaan berupa sumber mata air baik  mata  air 

dingin maupun mata air panas, dan bebatuan yang dapat dikembangkan 

menjadi lahan dan kawasan seni budaya. 

Kekuatan Ketiga, potensi sumber  daya  manusia.  Unima   memiliki 

mahasiswa sebanyak 19.271 orang, dosen total berjumlah 787 orang 

dengan rincian berpendidikan Doktor (S3) sebanyak 33.53%, Lektor Kepala 

dan Guru Besar sebanyak 40.59%. Rasio dosen terhadap mahasiswa 

adalah 1:25. Tenaga kependidikan berjumlah 361 orang.  Sumber daya 

manusia, menjadi kekuatan nyata dan potensial dalam mendorong 

percepatan pembangunan Unima.  

Kekuatan Keempat, Unima memiliki sarana dan prasarana untuk 

pembelajaran. Tersedia sarana dan prasarana utama baik Gedung-gedung 

perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, bengkel, maupun sarana 

pembinaan mahasiswa seperti auditorium, stadion dan fasilitas olah raga, 

kolam renang, dan asrama mahasiswa. Kekuatan Kelima, Unima tercatat 

sebagai satu-satunya   Lembaga   Pendidikan   Tenaga    Kependidikan 

(LPTK) di Sulawesi Utara dan salah satu   dari   4 (empat) LPTK tertua di 

Indonesia. Keberadaan historikal Unima ini, menempatkan posisi Unima 

yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan khususnya dalam 

rangka penyediaan guru dan tenaga kependidikan. Peran ini tidak saja peran 
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masa lalu, tetapi untuk menjawab kebutuhan jumlah guru dan tenaga 

kependidikan di sama depan. 

2. Analisis Kelemahan 

Terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan 

Unima ke depan. Gambar di bawah menjelaskan tingkat produktivitas dan 

kelemahan kelembagaan dilihat dari peringkat perguruan tinggi dan juga 

peringkat akreditasi. 

Gambar 2. Peringkat dan Akreditasi Unima. 

 

Hal-hal   yang   harus   menjadi   perhatian   Ketiga    indikator tersebut 

penting untuk dikaji pertama untuk mengukur tingkat produktivitas dosen.  

Tampak  bahwa  publikasi  karya  ilmiah  di  jurnal  terindeks Scopus,  Hak  

atas  kekayaan  Intelektual  (HaKI), dan  buku  yang  dihasilkan  masih  

kurang.  Rendahnya   produktivitas   dosen   ini   merefleksikan   

kemampuan   kompetitif dan rekognisi yang masih rendah, bahkan mungkin  

tingkat  partisipasi  dosen  dalam  kegiatan-kegiatan  ilmiah  seperti  ini. 

Kedua, dilihat dari pemeringkatan webometric untuk mengukur kapasitas 

dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui website 

Unima.  Ketiga pemeringkatan akreditasi  untuk menilai dan mengukur 

ketercapaian standar mutu. Melalui pemeringkatan akreditasi akan dapat 

dinilai dan diukur ketercapaian setiap standar mutu. 

3. Analisis Peluang 

Perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi memberi dampak 

berupa peluang-peluang yang berpengaruh. Peluang-peluang tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kerjasama dengan perguruan tinggi maju dan peringkat terbaik baik di 

dalam maupun di luar negeri. Kerjasama ini sangat terbuka dilaksanakan 
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baik melalui asosiasi perguruan tinggi maupun kerjasama university to 

university. 

2) Kerjasama dengan berbagai dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Kerjasama global sangat terbuka untuk dilaksanakan dengan berbagai 

perusahaan-perusahaan internasional, multinasional, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

3) Kerjasama dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah atau Pemda. Kerjasama dengan berbagai Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti berbagai dinas, dan bahkan 

kementerian dan atau lembaga negara non kementerian, lembaga-

lembaga keuangan. 

4) Perkembangan teknologi dan Revolusi Industri 4.0. yang berhasil 

mengubah wajah dunia dan wajah pendidikan. Teknologi RI 4.0. 

mempengaruhi kebutuhan pekerjaan masa depan, Peran otomasi akan 

semakin kuat dimana peran manusia diganti dengan teknologi. Di dunia 

pendidikan tinggi berkembang Massive Open Online Courses (MOOC), 

pembelajaran dalam jaringan (online learning), e-education, dan virtual 

class. Perkembangan Teknologi RI 4.0. memberi ruang bagi setiap 

perguruan tinggi untuk memanfaatkannya bagi pengembangan 

perguruan tinggi itu sendiri. 

5) Kerjasama dengan lembaga-lembaga dunia dan organisasi non PT. 

Salah satu cirri kehidupan global sekarang ini adalah berkembanganya 

berbagai organisasi dunia atau lembaga-lembaga dan organisasi nirlaba. 

Kerjasama global ini memiliki momentum dan peluang yang sangat besar 

ketika hadir berbagai forum kerjasama global dan lembaga-lembaga 

dunia seperti UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation), WHO (World Health Organization), OECD (The 

Organization for Economic Development), perguruan tinggi peringkat 

dunia, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi, sosial dan kebudayaan. Di 

Asean hadir Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), AFTA (Asean Free 

Trade Area). Berbagai organisasi dunia tersebut memberi peluang yang 

sangat besar bagi pengembangan suatu perguruan tinggi. Sehingga 

Kerjasama global harus menjadi strategi utama pengembangan. 
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4. Analisis Tantangan 

Perkembangan teknologi dan RI 4.0. menghadirkan tantangan baru bagi  

setiap  perguruan  tinggi  termasuk  Unima.  Seiring  dengan perkembangan 

teknologi, sistem otomasi akan semakin berkembang pesat. McKinsey, 

Automation  and  the  Future  of Work in Indonesia, 2019 mencatat bahwa di 

Indonesia sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan 

otomasi pada 2030.  Akan  lebih  banyak  tercipta  pekerjaan  baru  dan  

tergantikan dengan dengan sistem otomasi.  Peluang  27-46  juta  pekerjaan  

baru, 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan 

yang belum pernah ada sebelumnya. 

Jenis pekerjaan baru yang sebelumnya belum diketahui akan semakin 

berkembang.    Jenis-jenis    pekerjaan     baru     yang     akan muncul,   

mensyaratkan     keterampilan-keterampilan      masa depan yang 

diperlukan. Kementerian Riset dan Teknologi  dan  Badan Riset dan Inovasi 

Nasional mencatat keterampilan-keterampilan masa depan yang sangat 

diperlukan yaitu: 

 Complex Problem Solving: Kemampuan untuk memecahkan masalah 

yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. 

 Social Skill: Kemampuan untuk melakukan kerjasama, membangun 

komunikasi, koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam 

memberikan bantuan hingga emotional intelligence. 

 Process Skill: Kemampuan terdiri dari: active listening, logical thinking, 

dan monitoring self and the others. 

 System Skill: Kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan 

keputusan dengan pertimbangan cost-benefit serta kemampuan untuk 

mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. 

 Cognitive Abilities: Skill yang terdiri dari antara lain: cognitive flexibility, 

creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, 

and visualization. 

Secara spesifik, Unima sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) menghadapi tantangan terutama terkait dengan penyediaan tenaga 

pendidik yaitu guru yang profesional. Tantangan pertama adalah penyediaan 

kebutuhan guru. Analisis kebutuhan guru di Indonesia menunjukkan bahwa 

dalam lima tahun ke depan 2020- 2024 akan terjadi peningkatan kebutuhan 
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guru 96.14%. Kedua, tantangan untuk memenuhi kualifikasi pendidikan guru 

sebagaimana dituntut oleh UU Guru dan Dosen yaitu guru harus memiliki 

kualifikasi pendidikan sarjana. Data BPS 2019 menunjukkan bahwa jumlah 

guru yang memiliki kualifikasi pendidikan sarrjana mencapai 89.33%, artinya 

masih terdapat 10.67% guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi 

pendidikan. Ketiga, tantangan mengenai kompetensi guru yang masih 

rendah. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2019 menunjukkan rata-rata 

nilai kompetensi guru yang belum cukup memuaskan. Nilai rata-rata 

kompetensi guru SD 54.80, SMP 58.60. SMA 62.30, dan SMK 58.40.3.2  

 

3.2 POSISI KUADRAN 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat ditentukan posisi relatif Unima dalam 

bentuk kuadran seperti berikut: 

 

Gambar 3. Posisi kuadran Unima. 

 

Gambar Kuadran tentang posisi relatif unima menunjukkan bahwa posisi 

Unima pada Kuadran 1 yaitu kondisi yang memberi peluang ekspansi 

pengembangan Unima. Berdasarkan posisi kuadran tersebut, pengembangan 

Unima sebagaimana dirumuskan dalam rencana strategis ini mempunyai 

landasan empirik yang kuat. 
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3.3 ARAH KEBIJAKAN 

Unima menghadapi isu-isu strategis  untuk  pengembangan  Unima ke depan. 

Isu-isu strategis mencakup: (1) Pengembangan SDM Unggul dan pelopor, (2) 

Masalah relevansi pendidikan dan pembelajaran, (3) Peningkatan produktivitas 

dan daya saing, (4). Masalah peningkatan kapabilitas IPTEK dan inovasi, (5) 

Penguatan karakter, serta (6) Penguatan kelembagaan, merupakan  

kelemahan  dan  sekaligus  tantangan-tantangan  yang  harus  menjadi  bagian 

program strategi Unima ke depan. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Tuntutan bagi Unima untuk menghasilkan SDM unggul dan pelopor. Unima 

ditantang menghadirkan dan membina SDM yaitu menghasilkan mahasiswa 

unggul dan mahasiswa pelopor, dosen unggul dan dosen pelopor, lulusan 

unggul dan lulusan pelopor. 

2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan pembelajaran. 

Mutu dan relevansi menjadi isu dalam rangka menjawab kebutuhan baik 

dunia kerja, dunia industri maupun kebutuhan pembangunan pendidikan. 

Teknologi dan RI 4.0. menghadirkan keragaman kebutuhan pekerjaan di 

masa mendatang. Keterampilan kerja yang dibutuhkan semakin beragam 

dan berkembang, bahkan tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu kerjasama 

dengan berbagai pihak menjadi sesuatu yang imperatif sifatnya yaitu wajib 

dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Implikasi penting dari strategi 

peningkatan mutu dan relevansi ini ialah pembaruan kurikulum dan proses 

pembelajaran yang harus memberi ruang kepada mahasiswa untuk belajar 

di luar kampus, di dunia usaha, lembaga, dan perguruan tinggi maju. 

Kurikulum dan proses pembelajaran selama ini dapat dinilai sudah bagus, 

tetapi belum cukup mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan 

kompetitif di pasar global. 

3) Produktivitas dan daya saing. Masalah produktivitas dan daya saing terkait 

dengan produktivitas ilmiah yang dihasilkan baik oleh mahasiswa maupun 

oleh dosen. Data yang ada menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen-

dosen Unima masih cukup rendah baik dilihat dari hasil-hasil penelitian 

kompetitif, publikasi ilmiah, produk-produk inovasi, sitasi, Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HaKI) dan paten masih kurang (lihat Grafik 1). 
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Grafik 1. Data Publikasi dan Sitasi Unima per tanggal 29 April 2020. 

 

4) Masalah peningkatan kapabilitas IPTEK dan Inovasi. Masalah kapabilitas 

IPTEK dan inovasi terkait dengan masalah penguatan kelembagaan 

pusat-pusat unggulan IPTEK, pusat studi. Upaya untuk meningkatkan 

produktivitas dan inovasi mensyaratkan kapabilitas kelembagaan yang 

kuat. Pusat-pusat Studi, Pusat Penelitian, Laboratorium Penelitian, Sentra 

HaKI. 

5) Pembentukan insan Indonesia berkarakter Pancasila. Isu ini terkait 

dengan  upaya dan kebijakan pemerintah tentang Revolusi Mental. Nilai- 

Nilai Pancasila harus menjadi kepribadian Indonesia, kepribadian setiap 

warga negara, termasuk kepribadian setiap civitas akademika Unima. 

Unima sebagai garda terdepan dalam pembangunan karakter harus 

mampu membangun pilar-pilar karakter yang menjadi isi tata nilai yang 

dibangun dan dikembangkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

6) Penguatan kelembagaan Unima sebagai Lembaga Pendidikan tenaga 

kependidikan dalam menghasilkan guru sekarang dan masa depan. 

 

3.4 DASAR UTAMA 

Dalam   mewujudkan   visi   dan   misi   tersebut   di   atas, kami telah 

merumuskan tiga keunggulan utama yaitu excellence  in teaching and learning, 

excellence in research development, dan excellence in  innovation  and  

collaboration.  Terdapat  empat  strategi utama dalam mencapai keunggulan-
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keunggulan tersebut yang in-line dengan kebijakan Mendikbud yaitu melalui 

pembukaan prodi  baru,  penguatan  kelembagaan  melalui  akreditasi, 

penguatan manajemen melalui PT BLU menuju PT BH, dan pembelajaran di 

luar prodi baik di dalam  PT  maupun  di  luar  PT. Semua  strategi  dan  

keunggulan  tersebut  didasarkan  pada  tata nilai yang juga inline dengan tata 

nilai Kemendikbud yaitu integritas, disiplin, kreatif dan  inovatif,  

bertanggungjawab,  meritokrasi dan partisipasi.  

Strategi pencapaian keunggulan dilakukan sejalan dengan kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan yaitu (1) Pembukaan Fakultas Baru, Program 

Studi Baru dan Pendidikan Vokasi, (2) akreditasi, (3) penguatan manajemen 

kelembagaaan melalui PT BLU dan PT BH, (4) Program Kerjasama ditingkat 

Nasional dan Internasional dalam bidang Pendidikan & penelitian (5) 

pembelajaran di luar program studi baik di dalam perguruan tinggi maupun di 

luar perguruan tinggi dan non perguruan tinggi. Secara spesifik dirumuskan 

strategi pencapaian keunggulan riset dan pengembangan, strategi pencapaian 

keunggulan inovasi dan kolaborasi, strategi peningkatan jumlah guru besar 

strategi penguatan manajemen terintegrasi berbasis TIK, dan strategi 

penguatan kapasitas finansial. 

1. Strategi Pembukaan Fakultas Baru, Program Studi Baru dan Pendidikan 

Vokasi ditujukan untuk meningkatkan relevansi sehingga dapat menjawab 

kebutuhan dunia industri dan kebutuhan tuntutan lapangan kerja. Oleh 

sebab itu pembukaan program studi baru harus menjadi relevansi dan 

mempunyai keterkaitan erat dengan kebutuhan dunia industri atau 

perkembangan kebutuhan dan jenis pekerjaan (link and match). Untuk 

menjamin keterkaitan tersebut, maka kebijakan pemukaan program studi 

baru dilakukan melalui kerjasama secara luas dengan berbagai pihak 

sebagai berikut: 

a) Organisasi dunia yang nirlaba, seperti WHO, Unesco, dan badan-badan 

internasional lainnya seperti palang merah dunia. 

b) Perusahaan-perusahaan internasional. 

c) Perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional termasuk Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

d) Perguruan tinggi kelas dua dengan ranking 100 dunia. 
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2. Strategi penguatan kapasitas kelembagaan melalui akreditasi Akreditasi 

merupakan proses penilaian sejauhmana suatu peruruan tinggi dan atau 

program studi telah mencapai standar mutu nasional pendidikan (SNPT) dan 

atau pelampauan SNPT dan telah mampu membangun budaya mutu. Dua 

proses akreditasi yang hendak dilakukan ialah akreditasi oleh lembaga 

akreditasi nasional yaitu Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN- PT) dan 

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), akreditasi oleh Lembaga akreditasi 

internasional yang telah direkomendasikan oleh BANPT. Lembaga-lembaga 

akreditasi internasional tersebut antara EQAR (European Quality Assurance 

Register for Higher Education): FIBAA, A3ES, ACQUIN. CHEA (Council for 

Higher Education Accreditation): ACEN, ATMAE, ACPE.; USDE (United 

States Department of Education): ACPE, ACAOM, AOTA; Washington 

Accord: ABET, JABEE, IABEE; WFME (World Federation of Medical 

Education): LCME, AMC, Sydney Accord: ABET, ECUK; Dublin Accord: 

ABET, ECUK. 

3. Strategi  pencapaian   PT   BLU   dan   PT   BH.   Saat   ini  Unima 

merupakan Satuan Kerja  (Satker)  Kementerian  Pendidikan dan 

Kebudayaan, dan telah diputuskan untuk menuju ke PT BLU. Saat ini Unima  

telah  melakukan  persiapan  dan sudah mengajukan permohonan PT BLU 

ke Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan.  Mengacu  kepada   

kebijakan Bapak   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan,   maka   ke 

depan Unima akan dipersiapkan menuju PT-BH. Empat strategi yang 

hendak dilakukan ialah : 

a. Melakukan penguatan dan peningkatan pecapaian keunggulan baik dalam 

bidang penelitian dan pengembangan maupun inovasi, 

b. Penguatan manajemen terintegrasi berbasis TIK, 

c. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pusat-pusat 

penelitian, pusat studi dan pusat inovasi, 

d. Peningkatan dan penguatan kapasitas finansial. 

4. Strategi pembelajaran menerapkan program Kampus Merdeka dimana 

mahasiswa dapat mengambil mata kuliah (SKS) di luar prodi. Strategi 

pembelajaran di luar Prodi merupakan bagian dari pengalamanm belajar 

mahasiswa dengan memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk 

belajar di luar program studi selama tiga semester. Strategi pembelajaran di 
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luar Prodi ditujukan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

daya saing, relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pembelajaran di luar 

Prodi dilaksanakan melalui dua cara yaitu pembelajaran di luar Prodi di 

dalam PT sendiri, dan pembelajaran di luar Prodi di luar PT sendiri, dan 

Lembaga-lembaga non PT. Pembelajaran di luar Prodi di luar PT sendiri 

dilakukan melalui berbagai bentuk seperti magang praktik industri, 

pertukaran pelajar, proyek di desa, mengajar di sekolah, riset, wirausaha, 

proyek independen, proyek kemanusiaan dan organisasi nirlaba. 

5. Strategi pencapaian keunggulan riset dan pengembangan. Strategi 

pencapaian keunggulan riset dan pengembangan dari ketersediaan sumber 

daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jaringan kerjasama, 

pendanaan dan  kapasitas finansial. Semua sumber daya tersebut dihimpun 

dan dikelola dalam suatu komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah itu dapat 

berbentuk pusat studi, pusat penelitian. Laboratorium pengembangan, dan 

lain-lain nama sesuai dengan ciri keilmuannya. Komunitas ilmiah tersebut, 

terdiri dari profesor, doktor, magister, tenaga ahli dengan kompetensi 

khusus, mahasiswa S1, S2, dan S3. Fungsi utama komunitas ini adalah 

melaksanakan fungsi proses belajar mengajar (PBM), riset dan 

pengembangan, menghasilkan produk inovasi,  dan  pengembangan bisnis. 

Terdapat persyaratan yang sangat diperlukan yaitu kerjasama dengan dunia 

usaha dan dunia industri, dukungan ketersediaan baik jumlah maupun mutu  

peralatan seperti laboratoium, penguatan kelembagaan melalui pusat-pusat 

studi atau Puslit, kerjasana  PT  maju  di  dalam  negeri  dan  di  luar negeri. 

kemitraan, kelembagaan non PT serta kemitraan dengan berbagai lembaga 

mitra termasuk sekolah-sekolah. 

6. Strategi pencapaian keunggulan inovasi dan kolaborasi. 

Strategi pencapaian keunggulan inovasi dan kolaborasi dilakukan dengan  

merumuskan    dan    menetapkan     aspek-aspek   penting pengembangan 

sebagai berikut: 

a) Kebijakan. Pengembangan inovasi dan kolaborasi memerlukan kebijakan 

yang dapat mendorong dan menjamin efektivitas dan produktivitas 

kegiatan pengembangan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencakup: 

1) Kebijakan yang mendorong pengembangan inovasi, 

2) Rencana induk inovasi, 
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3) Pengembangan program pendidikan seperti pendidikan 

kewirausahaan, 

4) Kurikulum yang memberi ruang bagi pengembangan inovasi. 

b) Sumber daya. Sumber daya yang sudah harus tersedia dapat terdiri dari 

dosen seperti profesor, doktor, magister, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa. Diperlukan SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian serta 

kemampuan dalam menghasilkan inovasi. Usaha inovasi memerlukan 

dana baik dana pendukung maupun dana start up setiap usaha 

pengembangan. 

c) Hasil Inovasi. Melalui strategi ini,  diharapkan  akan dihasilkan  inovasi-

inovasi  antara  lain   sebagai   berikut: jumlah paten, jumlah lisensi, 

jumlah produk inovasi, jumlah penghargaan paten, Dampak inovasi yang 

dirasakan masyarakat, jumlah paten yang disitasi, dan proyek 

kewirausahaan mahasiswa. 

d) Kelembagaan. Aspek kelembagaan yang perlu dipersiapkan adalah 

pengembagaan, peningkatan dan penguatan Lembaga- lembaga yang 

diperlukan atau yang dibutuhkan Nseperti 

e) Inkubator, unit usaha berbasis kewirausahaan, perusahaan- perusahaan 

baru, Lembaga inovasi, dan atau Sentra HAKI. 

f) Jejaring. Aspek terakhir adalah membangun jejaring seperti jejaring 

dengan industri, lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan 

internasional dan atau nasional, BUMN, BUMD, jaring dengan perguruan 

tinggi maju baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jejaring dengan 

Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah, dan jejaring 

internasional. 

7. Strategi peningkatan jumlah guru besar. Strategi peningkatan jumlah guru 

besar atau profesor dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut ini: 

a. Studi lanjut untuk program doktor bagi dosen-dosen dengan 

mengupayakan baik dukungan dana kelembagaan, beasiswa, dan 

Kerjasama U to U (University to University). 

b. Penataan linieritas kompetensi dan kehalian, sehingga mendukung 

pengembangan dan penguatan bidang keilmuan, dan sesuai dengan 

bidang keahlian program studi. 



28 

  RENCANA STRATEGIS 
                                                                                          2020 - 2024  

 

c. Penguatan Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), yang 

terintegrasi berbasis TIK. 

d. Mobilisasi dan pertukaran dosen baik di dalam maupun di luar negeri. 

Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan keilmuan, kompetensi baik 

dalam kegiatan pendidikan dan penelitian. 

e. Kerjasama penelitian dan pengembangan antar perguruan tinggi dan 

antar dosen atau antar Lembaga penelitian terkemuka. Kolaborasi ini 

sangat penting untuk menghasilkan produk-produk inovatif. 

f. Sertifikasi pedidik bagi semua dosen, sebagai bukti dan pengakuan 

profesionalitas dosen. 

g. World Class Professor yaitu kolaborasi, magang, dan kerjsama dengan 

profesor di PT yang maju terutama di PT luar negeri. Untuk mendukung 

semua upaya ini, akan disediakan pendanaan khusus untuk membantu 

dosen dalam mengusulkan ke guru besar. 

8. Strategi penguatan manajemen terintegrasi berbasis TIK Sistem Informasi 

Terintegrasi (SIM) menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi Unima saat 

ini dan ke depan. Urgensi tersebut terkait dengna penguatan sistem 

manajemen perguruan tinggi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan 

untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan standard operating 

procedure (SOP). Dilakukan dengan memanfaatkan media informasi, dan 

untuk meningkatkan dan melampaui standar pelayanan publik, dengan 

membangun jaringan terintegrasi dan terkoneksi dengan semua 

stakeholders baik mahasiswa, orang tua, dosen, dunia usaha, manajemen 

prodi dan fakultas, kementerian, dan berbagai lembaga. Strategi penguatan 

manajemen terintegrasi berbasis TIK ini dapat dijabarkan melalui: 

a) Universitas Negeri Manado akan menerapkan teknologi komputasi awan 

(Cloud computing technology) dalam mendukung modernisasi dan 

efisiensi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Unima. Dalam 

pelaksanaannya, Unima harus mengupayakan adanya ketersediaan 

akses internet yang memadai bagi seluruh civitas akademika Unima untuk 

mendorong produktivitas perkuliahan dan pekerjaan yang ada di 

lingkungan Unima. 

b) Unima juga membutuhkan operating system dan perangkat lunak 

(software) perkantoran dari Microsoft seperti Microsoft Office 365 
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berlisensi. Pengunaan lisensi dari Microsoft dapat memainkan peran 

penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk meraih kesuksesan di 

masa depan. Office 365 Education memberi mahasiswa/dosen alat 

produktivitas berbasis cloud  yang  membantu mereka  berkomunikasi 

dan berkolaborasi dengan lebih efisien, mengakses tugas di ruang kerja 

bersama, mensinkronkan catatan di OneNote, dan kemampuan untuk 

menggunakan aplikasi yang sudah dikenal seperti Word, PowerPoint, dan 

Excel di mana pun, kapan pun, dan di hamper semua perangkat. 

Penggunaan Office 365 Education akan sangat membantu civitas 

akademika unima dalam mencapai hasil maksimal dalam bidang 

pendidikan sambil mereka dapat memperoleh keterampilan berharga yang 

akan membantu mereka  memasuki dunia kerja di masa depan. Lebih jauh 

lagi, Office 365 memainkan peran mendasar dalam perguruan  tinggi.  

Kemahiran dengan Microsoft Office menduduki peringkat tinggi  di  

peringkat tiga dari 20 keterampilan permintaan teratas yang sangat 

dihargai oleh pemberi kerja. Secara khusus, PowerPoint dan Word berada 

di peringkat 11 dan 13. Hasil menunjukkan bahwa Microsoft Office adalah 

keahlian perangkat lunak yang paling sering dibutuhkan, secara eksplisit 

dibutuhkan dalam 15 persen pekerjaan teratas - 5x lipat dari teknologi 

kompetitif. Outlook 365 dapat membantu civitas akademika Unima untuk 

menggabungkan kalender universitas dan pribadi, email, dan kontak 

hanya pada satu tempat. Word, PowerPoint, dan Excel adalah alat penting 

untuk pekerjaan rumah. Dengan penekanan yang semakin besar pada 

kerja tim di perguruan tinggi, SkyDrive membantu mahasiswa/dosen dan 

pegawai dalam berbagi dokumen dengan sesamanya dan berkolaborasi 

dengan cara online dengan Office Web Apps. Aplikasi OneNote 365 dapat 

dengan sepenuhnya mengganti pena dan kertas untuk membuat catatan 

dan perencanaan proyek di semua mata kuliah/aktivitas penggunanya.  

c) Selain itu, program peningkatan SDM Unima dengan melalui pelatihan 

literasi Komputer dan pembelajaran daring (LMS Moodle, Zoom, Google 

Suite Education, Microsoft 365, dsb) bagi dosen, pegawai dan mahasiswa 

Unima.  

d) Fasilitas Pusat Data (Data center) berupa backup datadan keamanan 

data/jaringan. 
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9. Strategi penguatan kapasitas finansial Kapasitas keuangan sangat penting 

dalam mendukung keterlaksanaan semua strategi. Oleh sebab itu 

penguatan kapasitas finansial dilakukan melalui pola pengelolaan keuangan 

baik melalui PK BLU maupun ke depan PT BH. Terdapat empat kekuatan 

utama yang hendak dibangun dan dikembangkan yaitu kekuatan dan potensi 

sumber daya yang tersedia di Unima sendiri, baik potensi SDM. Potensi 

lahan dan fasilitas, potensi sosial budaya dan potensi alam dan daerah yang 

dimiliki Sulawesi Utara dan Unima sendiri. Potensi-potensi tersebut memberi 

ruang untuk pengembangan berbagai usaha yang harus dapat meningkatan 

R-Generating Unima, didukung oleh dukungan pemerintah melalui rupiah 

murni, jaringan kerjasana global, dan juga kolaborasi dari berbagai potential 

partner. 

 
3.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

1 Meningkatnya tata 

kelola satuan kerja di 

lingkungan Ditjen 

Pendidikan Tinggi 

Rata-rata predikat SAKIP Satker 

minimal BB 

Predikat BB 

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker 

minimal 80 

Nilai 80,00 

2 Meningkatnya kualitas  

lulusan pendidikan 

tinggi 

Persentase lulusan S1 dan % 

D4/D3/D2 yang berhasil 

mendapat pekerjaan; melanjutkan 

studi; atau menjadi wiraswasta. 

% 55,00 

Persentase lulusan S1 dan 

D4/D3/D2 yang menghabiskan 

paling sedikit 20 (dua putuh) sks 

di luar kampus; atau meraih 

prestasi paling rendah tingkat 

nasional. 

% 20,00 

3 Meningkatnya kualitas 

kurikulum dan 

pembelajaran 

Persentase program studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang melaksanakan 

kerja sama dengan mitra. 

% 35,00 

Persentase mata kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang menggunakan 

metode pembelajaran pemecahan 

kasus (case method) atau 

% 25,00 



31 

  RENCANA STRATEGIS 
                                                                                          2020 - 2024  

 

pembelajaran kelompok berbasis 

projek (team-based project) 

sebagai sebagian bobot evaluasi. 

Persentase program studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi 

atau sertifikat internasional yang 

diakui pemerintah. 

% 2,50 

4 Meningkatnya kualitas 

dosen pendidikan tinggi 

Persentase dosen yang 

berkegiatan  tridarma di kampus 

lain di QS100 berdasarkan bidang 

ilmu (QS100 by subject), bekerja 

sebagai praktisi di dunia industri, 

atau membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling 

rendah tingkat nasional dalam 5 

(lima) tahun terakhir. 

% 15,00 

Persentase dosen tetap 

berkualifikasi akademik S3; 

memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui 

oleh industri dan dunia kerja; atau 

berasal dari kalangan praktisi 

profesional, dunia industri, atau 

dunia kerja. 

% 30,00 

Persentase dosen tetap 

berkualifikasi akademik S3; 

memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui 

oleh industri dan dunia kerja; atau 

berasal dari kalangan praktisi 

profesional, dunia industri, atau 

dunia kerja. 

Hasil 

penelitia

n per 

jumlah 

dosen 

0,10 

 

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Unima. 
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BAB IV 

PROGRAM KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 PROGRAM KERJA 

Program strategis yang disusun diberi nama Unima MAPALUS. Kata Mapalus 

diberi makna sebagai sistem nilai yaitu gotong royong, sebagai sistem kerja 

dan strategi kerja, juga diberi makna sebagai akronim (Gambar 4). 

 

Gambar 4. Program Strategis Unima Mapalus 

 

Program strategis tersebut di atas, menjadi tema-tema program dengan uraian 

sebagai berikut. 

1. Program Strategis Pengembangan Modern Management 

a. Penguatan penerapan institutional regulation. 

b. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis TIK. 

c. Pengembangan management partisipatif. 

d. Penguatan Implementasi SPMI. 

e. Penerapan PK-BLU. 

f. Penganggaran berbasis kinerja. 

g. Peningkatan pemeringkatan akreditasi dan Perguruan tinggi. 

2. Program Strategis Pengembangan Academic Excellent 

a) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, kurikulum dan 

pembelajaran. 

b) Peningkatan jumlah mahasiswa asing. 

c) Peningkatan world class university programme. 
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d) Pengembangan dan peningkatan kerjasama kemitraan dalam dan luar 

negeri. 

e) Peningkatan kapasista sarana dan pra sarana. 

f) Pengembangan kapasitas kewirausahaan mahasiswa. 

g) Pengembangan pembukaan Fakultas, program studi akademik dan 

vokasi. 

3. Program Strategis Pengembangan Professionalism and Competence 

a. Peningkatan dosen bersertifikat dan berkompetensi. 

b. Pengembangan dan penguatan linieritas dan keahlian dosen. 

c. Pertukaran dosen dan visiting professor. 

d. Peningkatan kapasitas doktor, lektor kepala dan guru besar. 

e. Peningkatan rekognisi kepakaran dan keahlian. 

f. Penguatan world class professor. 

4. Program Strategis Pengembangan Acceleration of Innovation 

a) Penyusunan peta pengembangan inovasi. 

b) Pengembangan laboratorium inovasi 

c) Pengembangan pusat pembelajaraan inovasi bisnis. 

d) Pengembangan kerjasama inovasi 

e) Pengembangan prototype Industri. 

f) Pengembangan dan penguatan sumber daya inovasi 

g) Pengembangan dan peningkatan difusi inovasi 

5. Program Strategis Pengembangan Leadership, Togetherness, and Welfare 

a. Pengembangan Manajemen Partisipatif. 

b. Penguatan system reward and punishment berbasis kinerja. 

c. Peningkatan kesejahteraan dosen, pegawai mahasiswa. 

d. Pengembangan unit bisnis. 

e. Penguatan perencanaan, penganggaran bottom up. 

f. Peningkatan efisiensi dan produktifitas tata kelola. 

6. Program Strategis Pengembangan University of Research. 

a) Penyusunan road map dan payung penelitian. 

b) Penguatan SDM penelitian dan pengabdian 

c) Peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengabdian 

(pusat unggulan IPTEK dan inovasi). 

d) Peningkatan renvenue generating. 
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e) Peningkatan produktivitas dan daya saing luaran penelitian dan 

pengabdian (publikasi, HAKI dan paten). 

7. Perogram Strategis Pengembangan Strong Integrity. 

a. Peningkatan budaya dan etos kerja. 

b. Penguatan dan penegakkan kode etik. 

c. Pembinaan idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. 

d. Pencegahan radikalisme dan intoleransi. 

e. Peningkatan pecegahan plagiarisme. 

 

4.1.1 STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM STRATEGIS 

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, kami telah merumuskan tiga 

keunggulan utama yaitu excellence in teaching and learning, excellence in 

research development, dan excellence in innovation and collaboration. 

Terdapat empat strategi utama dalam mencapai   keunggulan-keunggulan   

tersebut   yang  searah  dengan kebijakan Mendikbud  yaitu  melalui  

pembukaan prodi baru, penguatan kelembagaan melalui akreditasi, penguatan 

manajemen melalui PT BLU menuju PT BH, dan pembelajaran di luar prodi 

baik di dalam  PT  maupun  di  luar  PT.  Semua  strategi  dan  keunggulan 

tersebut didasarkan pada tata nilai yang juga searah dengan  tata   nilai   

Kemendikbud   yaitu   integritas,   disiplin,   kreatif  dan  inovatif,  

bertanggungjawab,  meritokrasi   dan partisipasi. Kerangka pencapaian visi dan 

misi tersebut digambarkan; 

 

Gambar 5. Kerangka Pencapaian Program Strategis.
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4.1.2 TAHAPAN PENCAPAIAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
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4.2 KERANGKA PENDANAAN 

4.2.1 KEBUTUHAN DANA 

Sebagai upaya mencapai visi dan misi berdasarkan Unima berdasarkan 

MAPALUS, maka renstra periode 2020-2024 sebagai bagian tahapan rencana 

jangka panjang, dimana desain Unima adalah menjadi universitas berstandar 

internasional berciri keunggulan lokal. Untuk merealisasikannya diperlukan 

dukungan dana yang tidak sedikit.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Negeri 

Manado, Unima dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mempunyai 

kewenangan yang otonom dalam pengelolaan pendanaan. Otonomi tersebut 

memungkinkan Unima untuk mendapatkan dana dari masyarakat, biaya 

pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha Unima, kerjasama 

Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Unima, dan sumber lain 

yang sah. 

Pada periode 2020-2024 ini dana yang dibutuhkan antara lain digunakan 

untuk: 

1. Re-akreditasi nasional dan akreditasi internasional. 

2. Revisi Master Plan Unima. 

3. Pembangunan Kawasan Pancasila. 

4. Pembangunan Pagar Keliling Kampus. 

5. Rehabilitasi aset-aset yang berpotensi menghasilkan (asrama, gedung-

gedung dan sarana prasarana lainnya). 

6. Restrukturisasi sewa-menyewa. 
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7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi. 

8. Pembangunan sarana dan prasarana baru. 

9. Perbaikan infrastruktur belajar mengajar. 

 

4.2.1.1 RENCANA RUTIN 

Gambaran rencana rutin yang direncanakan pada periode 2020- 2024 

membutuhkan dana sebesar Rp. 706.000.000.000,-. Asumsi yang digunakan 

untuk memperkirakan pengeluaran rutin ini adalah dengan memperhitungkan 

tingkat inflasi nasional sebesar 2,5% per tahun dengan dasar pengeluaran 

tahun 2019. Rincian Rencana pengeluaran untuk kegiatan rutin per tahun 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

 

Uraian 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengeluaran Rutin 134 138 141 145 148 

Total 134 272 413 558 706 

Tabel 2. Rencana Rutin Unima 2020-2024 (dalam milyar rupiah). 

 

4.2.1.2 RENCANA PNBP 

Gambaran rencana PNBP yang direncanakan pada periode 2020- 2024 

membutuhkan dana sebesar Rp. 490.640.000.000,-. Asumsi yang digunakan 

untuk memperkirakan pengeluaran pengembangan ini adalah dengan 

memperhitungkan tingkat inflasi nasional  sebesar 2,5% per tahun dengan 

dasar pengeluaran tahun 2019. Rincian pengeluaran untuk kegiatan 

pengembangan per tahun ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

 

Uraian 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pendapatan Ujian 742.5 761 780 799.5 819.5 

Pendapatan biaya 

pendidikan 

87.668 89.859 92.105 94.407 96.767 

Pendapatan 

pendidikan lainnya 

5.490 5.492 5.629 5.769 5.913 
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Total 93.158 96.112 98.514 100.176 102.680 

Tabel 3. Rencana PNBP Unima 2020-2024 (dalam juta rupiah). 

 

4.2.1.2 RENCANA BOPTN 

Gambaran rencana BOPTN yang direncanakan pada periode 2020- 2024 

membutuhkan dana sebesar Rp. 90.832.000.000,-. Asumsi yang digunakan 

untuk memperkirakan pengeluaran pengembangan ini adalah dengan 

memperhitungkan tingkat inflasi nasional  sebesar 2,5% per tahun dengan 

dasar pengeluaran tahun 2019. Rincian pengeluaran untuk kegiatan 

pengembangan per tahun ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Uraian 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengeluaran BOPTN 17.300 17.732 18.175 18.630 19.095 

Total 17.300 34.932 53.107 71.737 90.832 

Tabel 4. Rencana BOPTN Unima 2020-2024 (dalam jutaan rupiah). 

 

4.2.2 STRATEGI PENDANAAN 

Untuk memenuhi kebutuhan dana melalui sumber-sumber pendapatan 

diperlukan strategi pendanaan sebagai upaya optimalisasi pendapatan untuk 

pendanaan eksploitasi dan investasi yang kecenderungannya akan terus 

meningkat. Strategi-strategi tersebut antara lain: 

1. Mendirikan dan mengelola badan usaha berbadan hukum di tingkat 

universitas maupun satuan kerja. 

2. Mendirikan badan-badan jasa konsultasi pada setiap satuan kerja sesuai 

dengan keahliannya. 

3. Mencari dan mengelola dana abadi. 

4. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

5. Membangun kerja sama dengan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta. 

6. Bermitra bisnis dalam memberdayakan aset-aset Unima. 
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4.2.2.1 RENCANA SUMBER PENDANAAN 

Seperti disebutkan di atas, di samping sumber pendanaan yang diperoleh 

selama ini, maka sumber pendanaan yang direncanakan pada periode 2020-

2024 adalah sebesar Rp. 1.289.961.000.000,- dengan rincian per tahun 

ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Uraian 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Rutin 134.000 138.000 141.000 145.000 148.000 

PNBP 93.900 96.112 98.541 100.976 103.500 

BOPTN 25.732 30.878 37.054 44.465 53.358 

Total 253.632 264.990 276.595 290.441 304.858 

Tabel 5. Rencana Sumber Pendanaan Unima 2020-2024 (dalam jutaan rupiah).  

 

4.2.2.2 KEBIJAKAN ALOKASI PENDANAAN 

Strategi target yang telah disepakati adalah suatu sasaran yang harus dicapai 

pada level-level yang telah ditentukan. Sebagai PTN SATKER menuju PTN 

BLU dituntut dapat menyelenggarakan kegiatan universitas dengan     

mengutamakan prinsip-prinsip good governance. Selain alokasi dana 

pemerintah melalui APBN yang cenderung menurun maka sesuai 

kewenangan Unima sebagai PTN SATKER menuju PT BLU yang akan 

memiliki kewenangan otonom dibidang pengelolaan dana dituntut  untuk  

mencari  penambahan  sumber  pemasukan dana. Sesuai dengan kebijakan 

PENTA HELIX maka Unima melakukan kerjsama dalam pendanaan dengan 

DUDI (dunia usaha dan dunia industri), Lembaga dan Organisasi non PT dan 

Pemerintah. Unima melakukan kebijakan  alokasi  yang  berimbang  antara  

eksploitasi dengan investasi agar dana  yang  dipergunakan  memberikan  

timbal balik  (kinerja)  yang  benar-benar  efektif  dan efisien. Dengan 

kebijakan ini, seluruh Satuan Kerja dalam merencanakan atau 

memprogramkan suatu perkerjaan harus mengacu pada skala prioritas yang 

telah ditetapkan dalam  Renstra  dan  disetujui  melalui  suatu hierarki 

kewenangan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang Good Governance. 

 



                                                                                                            RENCANA STRATEGIS 
                                                                                                                       2020 - 2024 

   41 

 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Renstra Unima 2020-2024 adalah amanah SENAT UNIVERSITAS yang wajib 

dilaksanakan oleh Rektor selaku eksekutif, serta jajaran pengelola lainnya. Terhadap  

Renstra  Unima  perlu  dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan 

berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam 

rangka penilaian, pemantauan, peninjauan, dan pengawasan secara 

berkesinambungan terhadap fungsi-fungsi manajemen dan satuan-satuan kerja 

dalam menerapkan program-program kerja. Selain itu, monitoring dan  evaluasi  juga  

diharapkan  dapat  mengidentifikasi  dampak  program, permasalahan, mencari 

alternatif  pemecahan dan  menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai 

masukan untuk rektor selaku eksekutif sehingga pelaksanaan program berjalan 

efisien, efektif, dan tepat waktu dalam konteks tujuan yang sudah ditetapkan. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  teknis  akademik dilakukan  oleh Senat 

Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu, sedangkan monitoring dan evaluasi 

teknis keuangan dilakukan oleh Senat Universitas dan SPI. Evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renstra dilakukan oleh Senat Universitas setiap tahun. 

 

 

Gambar 6. Skema Monitoring dan Evaluasi Renstra Unima 2020-2024. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Unima 2020-2024 merupakan cita-cita besar civitas akademika 

Unima bahkan menjadi cita-cita masyarakat Sulawesi Utara dan tentunya menjadi 

harapan semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder. Renstra ini merupakan 

kesinambungan dari Renstra Unima 2015-2019 yang berakhir pada Desember 2019. 

Sekalipun sudah berusaha bersama dalam merumuskan Renstra 2020-2024, tetapi 

masih banyak hal yang belum terjangkau terlebih ke depan kita semua akan 

menghadapi perkembangan yang demikian pesat dan ekstensif, tentu saja banyak 

hal yang tidak terduga akan dialami dan akan dihadapi ke depan yang sedikit 

banyak akan mempengaruhi program, kegiatan, pendanaan, dan strategi 

implementasi yang sudah direncanakan. 

Renstra ini tentu merupakan hasil dan karya bersama semua civitas akademika 

yang dikukuhkan secara kelembagaan oleh Senat Universitas. Hal ini berarti akan 

menjadi tanggung jawab bersama pula. Senat Universitas akan terus menerus 

mengawal, dan peran serta seluruh sivitas akademika, semua lapis manajemen di 

semua unit kerja dalam mengimplementasi Renstra ini. Dibutuhkan kesadaran, 

komitmen, disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa memiliki bersama, akan lebih 

memperkokoh upaya-upaya dalam mengimplementasikan Renstra ini. Secara 

bertahap kita akan dapat mencapai cita-cita bersama yaitu UNIMA  UNGGUL DAN   

INOVATIF BERDASARKAN MAPALUS. 

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan memberkati dan menolong kita semua dalam 

mengabdi bagi bangsa dan negara. 
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