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STANDAR 1.   

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 
 
 

1.1 Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas/Sekolah 

Tinggi 

1.1.1 Visi Fakultas Ekonomi 

Menjadi Fakultas Ekonomi yang mandiri, berkualitas yang unggul dan berdaya saing, 

dalam penyelenggaran TRIDHARMA Perguruan Tinggi. 

 

1.1.2  Misi Fakultas Ekonomi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan 

berkualitas yang unggul dan berdaya saing nasional dan internasional.  

2) Melaksanakan penelitian berkualitas yang menghasilkan karya ilmiah yang unggul 

dan inovatif, yang dapat memberikan effect multiplier bagi pengembangan 

keilmuan dan berkontribusi bagi pemangku kepentingan. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang mendorong kemandirian dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4) Menyelenggarakan kerjasama kemitraan berkelanjutan dalam pengembangan 

sumberdaya manusia.  

5) Menyelenggarakan tata kelola yang mandiri dengan prinsip good university 

governace 

 

1.1.3 Tujuan 

1)  Tercapainya pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan berkualitas yang 

unggul dan memiliki kompetensi yang berdaya saing nasional dan internasional. 

2) Tercapainya penelitian yang menghasilkan karya-karya ilmiah berkompeten dan unggul, 

yang terpublikasi baik berupa buku ajar/teks, jurnal nasional dan internasional, yang 

dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan kepentingan kebijakan. 

3) Tercapainya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dapat 
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dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. 

4) Terwujudnya kerjasama strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan pihak-pihak 

terkait. 

5) Terwujudnya tata kelola fakultas yang mandiri, transparan, akuntabel dan terintegrasi, 

dalam pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien. 

 

1.1.4 Sasaran dan strategi pencapaiannya 

Sasaran dan strategi pencapaian Fakultas Ekonomi UNIMA merujuk kepada 

Rencana Strategis dan Operasional Fakultas Ekonomi yang disusun dengan mengacu 

pada Renstra Universitas, sedangkan Renstra Universitas merupakan penjabaran dari 

Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas.  

Mengacu dari renstra dan renop FE UNIMA tahun 2016-2020, sasaran dan strategi 

pencapaiannya dalam penyusunan standar 1 ini adalah sebagai berikut: 

Sasaran Program Strategi 

Bidang Pendidikan 

o Meningkatnya 

mahasiswa berkualitas 

yang memiliki daya 

saing 

o Terciptanya 

pembelajaran yang 

dapat menjawab 

permasalahan baik 

lokal, nasional dan 

internasional 

 Peningkatan akses pendidikan 

dan penguatan kompetensi. 

 Penerapan pembelajaran 

berbasis penelitian dan 

masalah-masalah 

 Penerapan model kurikulum 

yang dinamis dan adaptif 

terhadap perkembangan IPTEK 

 Peningkatan kesiapan lulusan 

yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat mitra strategis 

 Pengembangan organisasi 

kemahasiswaan sebagai arena 

berorganisasi dan membangun 

karakter kebangsaan 

 Orientasi mata kuliah dasar bagi 

mahasiswa baru; 

 Pembekalan dunia kerja bagi 

mahasiswa akhir; 

 Pembelajaran kontekstual dengan 

model penelitian dan masalah-masalah 

sesuai kajian program studi 

 Sistem pembelajaran yang bersinergi 

dengan stakeholder terkait kurikulum 

kompetensi lulusan. 

 Pekan kreativitas bagi mahasiswa 

 Lulusan yang unggul, kompeten dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat 

dan mitra strategis. 

 Pengadaan fasilitas pengembangan 

organisasi mahasiswa. 

 Unit kegiatan mahasiswa berbasis isu-

isu strategis 

Bidang Penelitian 
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Sasaran Program Strategi 

o Tersedianya sumber 

daya yang berkualitas 

dan memadai dalam 

pengembangan 

penelitian yang 

mengutamakan 

kemanfaatan. 

o Tercapainya kualitas 

dan kuantitas hasil 

penelitian yang relevan 

dengan arah kebijakan 

Fakultas dan 

universitas.  

o Meningkatnya publikasi 

hasil penelitian dan 

inkubasi hasil penelitian 

 Pengembangan dan 

pemeliharaan jejaring mitra 

penyandang dana dan 

komunitas penelitian 

 Pengembangan program 

penelitian strategis yang 

berkelanjutan dengan roadmap 

pencapaian nilai guna 

 Pengembangan system reward 

dalam meningkatkan publikasi 

 Revitalisasi unit publikasi 

fakultas dan pengembangan 

system pengelolaan dan 

pemanfaatan penelitian 

 Promosi penelitian, expo, business 

gathering, keikutsertaan dalam asosiasi 

(industri dan profesi). 

 Tindaklanjut MoU kerjasama yang 

telah dilakukan Universitas. 

 Optimalisasi forum Komunitas 

Penelitian 

 Ketersediaan rencana induk 

pengembangan penelitian yang 

memuat program penelitian strategis 

yang berkelanjutan dengan road-map 

pencapaian nilai guna  

 Ketersediaan agenda penelitian dari 

masing-masing dosen yang mengacu 

ke rencana induk 

 Peningkatan publikasi yang didukung 

oleh institusi dalam pendanaan dan 

akses 

 Penguatan kapasitas unit pengelola 

publikasi 

 Pengembangan system penjaminan 

mutu penelitian 

 Pengembangan system inkubasi hasil 

penelitian 

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

o Meningkatnya kapasitas 

lembaga pengabdian 

kepada masyarakat.  

o Meningkatnya 

penyerapan 

pemanfaatan hasil 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

 Penguatan sinergi pengelolaan 

antar unit kerja dan 

peningkatan mutu sumber daya 

lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 Pengembangan dan fasilitasi 

program kemitraan dalam 

meningkatkan pemanfaatan 

kegiatan dengan pemangku 

kepentingan 

 Penguatan dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan pengabdian pada 

masyarakat yang berbasis program 

berkelanjutan 

 Ketersediaannya rencana kerja 

pengabdian pada masyarakat yang 

teragenda dan teranggarkan. 

 Pendampingan pelaksanaan dan 

pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian 

yang sesuai kriteria. 

Bidang Kerjasama Kemitraan 

o Tercapainya tata kelola 

kerjasama yang baik 

o Tercapainya kerjasama 

yang optimal dalam 

mengimplementasi 

Tridharma perguruan 

tinggi 

o Meningkatnya peran 

dan konstribusi alumni 

dalam pencapaian 

Tridharma perguruan 

tinggi 

 Mengembangkan dan 

meningkatkan sinergitas 

system pengelolaan kerjasama 

terpadu 

 Mengembangkan keberlanjutan 

kerjasama strategic dan 

mendukung aktivitas stratetgik  

sumberdaya dalam unit 

kerjasama 

 Mengembangkan system 

komunikasi dan pendukung 

pengembangan alumni dan 

 Pedoman kerjasama antar unit 

pelaksana dengan mitra; 

 Membangun system review MoU  

 Meningkatkan kemampuan manajemen 

kerjasama. 

 Meningkatkan peran aktif mitra 

kerjasama dalam kegiatan skala 

nasional dan internasional. 

 Merivisi pedoman alokasi sumberdaya 

kerjasama dan skema pendanaan mitra 

 Membangun forum komunikasi alumni  

 Meningkatkan pelatihan, magang, dan 



 

8 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

Sasaran Program Strategi 

almamater sertifikasi antara alumni dan 

almamater 

Bidang Kelembangaan (Tata Pamong) dan Sarana/Prasarana 

o Tercapainya efektivitas 

tata kelola 

kelembangaan yang 

berkeadilan dan 

terintegrasi 

o Terselenggaranya 

manajemen SDM yang 

optimal dan efisien 

o Tercapainya kualifikasi 

tingkat pendidikan dan 

fungsional dosen 

o Terselenggaranya 

system pengelolaan 

keuangan yang 

transparan dan 

akuntabel 

o Tercapainya 

manajemen fisik 

(infrastruktur) yang 

memadai 

 Pengintegrasian system 

informasi terpadu organisasi 

yang sesuai dengan tata kelola 

good university governance 

 Perencanaan, rekruitmen, dan 

seleksi SDM secara 

proposional sesuai kualifikasi 

dan kapasitas 

 Pengembangan kualifikasi 

pendidikan dan fungsional 

dosen 

 Pengelolaan system informasi 

keuangan berbasis transparansi 

dan akuntabilitas 

 Pengembangan dan 

pendayagunaan infrastuktur 

yang efisien 

 

 Integrasi system informasi tata kelola 

organisasi terpadu 

 Menyusun standar pelayanan terpadu 

 Penyusunan pedoman pengembangan 

SDM 

 Motivasi dan penghargaan dosen untuk 

studi lanjut dan fungsional professor. 

 Pengintegrasian dan pengembangan 

system informasi keuangan terpadu 

 Revisi rencana pengembangan fakultas 

dan Optimalisasi penggunaan 

infrastuktur yang efisien 

 

Adapun indikator kinerja yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

 

Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bidang Pendidikan 

1) Proporsi mahasiswa baru memiliki IPK 

minimal 2,75 dalam tahun pertama 

2) Proporsi kelulusan mahasiswa akhir dengan 

IPK rata-rata minimal 3,23 

3) Proporsi nilai Toefl mahasiswa minimal skor 

400 

4) Proporsi penyelesaian studi mahasiswa 4 tahun 

50% 

 

25% 

 

35% 

 

25% 

75% 

 

50% 

 

50% 

 

40% 

85% 

 

60% 

 

65% 

 

45% 

90% 

 

70% 

 

70% 

 

50% 

90% 

 

85% 

 

90% 

 

50% 

1) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

dosen,  

2) Rumusan  tujuan mata kuliah mengandung 

unsur-unsur masalah-masalah factual 

10% 

 

50% 

20% 

 

75% 

25% 

 

75% 

30% 

 

75% 

40% 

 

75% 

1) Pedoman kurikulum bersama pemangku 

kepentingan dan kerjasama kemitraan dengan 

pengguna lulusan 

35% 50% 60% 65% 

 

75% 

 

1) Proporsi mahasiswa  dalam menghasilkan 

produk-produk kreatif 

30% 

 

50% 

 

55% 

 

60% 

 

70% 
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Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

2) Proporsi lulusan mendapat pekerjaan maksimal 

1,5 tahun 

3) Jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan 

kompetensi 

30% 

 

50% 

50% 

 

50% 

60% 

 

60% 

75% 

 

70% 

85% 

 

75% 

1) Optimalisasi pembinaan UKM 

2) Jumlah unit kegiatan mahasiswa yang 

mengkaji isu-isu strategis 

3) Jumlah seminar ilmiah mahasiswa 

50% 

3 

 

1 

50% 

4 

 

2 

60% 

5 

 

4 

70% 

5 

 

6 

70% 

5 

 

6 

Bidang Penelitian 

1) Jumlah mitra yang berpartisipasi dalam 

aktivitas penelitian  

2) Jumlah penelitian dari kerjasama dengan 

mitra 

3) Jumlah forum penelitian 

4 

 

8 

 

3 

5 

 

12 

 

3 

6 

 

16 

 

4 

6 

 

20 

 

5 

6 

 

24 

 

5 

1) Rencana induk pengembangan penelitian 

strategis dengan roadmap 

2) Rencana kerja masing-masing dosen yang 

sesuai dengan rencana induk. 

50% 

 

75% 

75% 

 

75% 

100% 

 

85% 

100% 

 

85% 

100% 

 

85% 

Jumlah publikasi: 

 Buku 

 Jurnal Nasional 

 Jurnal Internasional 

 

10 

10 

6 

 

20 

12 

10 

 

25 

18 

12 

 

40 

25 

20 

 

50 

40 

40 

1) Jumlah jurnal terakreditasi 

2) Jumlah unit publikasi system anti plagiasi 

3) Tersedianya layanan inkubator 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

3 

5 

Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 

1) Keterlibatan dosen peneliti dalam penguatan 

dan pengelolaan pengabdian pada 

masyarakat. 

2) Jumlah kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang mendapat dana pusat. 

3) Jumlah kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang mendapat dana universitas. 

25% 

 

 

10% 

 

25% 

 

35% 

 

 

15% 

 

40% 

 

50% 

 

 

20% 

 

50% 

 

65% 

 

 

30% 

 

60% 

 

75% 

 

 

35% 

 

75% 

 

1) Implementasi rencana kerja pengabdian pada 

masyarakat 

2) Jumlah kegiatan pengabdian yang 

dimanfaatkan berkelanjutan 

35% 

 

5% 

 

50% 

 

10% 

 

65% 

 

15% 

 

75% 

 

20% 

 

85% 

 

30% 

 

Bidang Kerja Sama Kemitraan 

1) Jumlah pedoman kerjasama yang dihasilkan 

oleh unit pelaksana kerjasama. 

2) Jumlah MoU yang memberikan efek 

multiplier. 

3) Jumlah MoU yang berhasil ditindak lanjuti 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

3 

 

4 

4 

 

3 

 

4 

4 

 

4 

 

6 

4 

 

5 

 

8 
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Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1) Jumlah kegiatan nasional yang dilakukan 

bersama (fakultas dan mitra); 

2) Jumlah kegiatan internasional yang 

dilakukan bersama (fakultas dan mitra); 

3) Jumlah mitra penyedia sumberdaya dalam 

pengembangan kerjasama 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

1. Jumlah pertemuan alumni dan almamater 

2. Jumlah media komunikasi alumni dengan 

almamater 

3. Jumlah alumni yang terserap oleh mitra 

universitas/fakultas 

4. Jumlah alumni yang mengikuti program 

pengembangan dan peningkatan karir 

1 

2 

 

15% 

 

10% 

1 

2 

 

15% 

 

10% 

2 

3 

 

20% 

 

15% 

2 

4 

 

20% 

 

15% 

2 

5 

 

25% 

 

20% 

Bidang Kelembangaan (Tata Pamong) 

1) Terintegrasinya aplikasi dan database system 

informasi 

2) Terimplementasinya standar pelayanan 

terpadu 

50% 

 

50% 

75% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

1) Tersusun dan terimplementasinya pedoman 

pengembangan SDM 

50% 75% 100% 100% 100% 

1) Termotivasinya dosen untuk studi lanjut  

2) Termotivasinya dosen untuk fungsional 

profesor 

16% 

- 

25% 

2 

45% 

2 

65% 

2 

85% 

2 

1) Terimplementasinya SOP keuangan yang 

sesuai dengan aturan. 

2) Terintegrasinya system keuangan berbasis 

web 

50% 

 

50% 

75% 

 

85% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

3) Terimplementasinya rencana pengembangan 

fakultas 

4) Tingkat penggunaan dan pemanfaatan 

infrastuktur optimal 

25% 

 

50% 

50% 

 

75% 

75% 

 

100% 

85% 

 

100% 

90% 

 

100% 

 

 

Dari capaian yang diperoleh dengan pertimbangan kondisi internal dan eksternal 

sebagai bagian pencapaian visi dan misi Fakultas dalam periode 2016-2020 telah 

dirumuskan dengan skala prioritas, sebagaimana bagan di bawah ini: 
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2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

    

    

    

Gambar 1. Fokus Pencapaian Visi Misi Periode 2016 - 2020 

Gambar 1 menjelaskan fokus pencapaian visi misi dengan memperhatikan kondisi 

internal dan eksternal. Hingga tahun 2017/2018 fokus ditujukan pada penguatan 

kelembagaan (internal). Tahun 2018/2019 memfokuskan pada peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas (internal) dengan kejelasan Statuta dan OTK FE UNIMA, dan selanjutnya 

tahun 2019/2020 memfokuskan pada efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam upaya 

ekspansi. 

 

1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas 

akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi 

dan tujuan Fakultas/Sekolah Tinggi. 
 

Visi dan misi merupakan dasar dan pijakan bagi seluruh civitas akademika yang 

bersifat terbuka, fleksibel dan dinamis serta berkelanjutan, dengan memperhatikan 

perkembangan teknologi di era Revolusi 4.0. Adapun acuan visi, misi, dan tujuan FE 

UNIMA telah tertuang dalam Renstra dan Renop yang dirumuskan dan disosialisasikan 

secara umum melalui rapat pimpinan, rapat periodik, rapat jurusan, rapat awal/akhir 

semester, perkuliahan, forum ilmiah, spanduk, banner, barang cetakan, website FE 

UNIMA (http://fekon.unima.ac.id), sosialisasi calon mahasiswa baru di SMU/SMK, dan 

lain sebagainya. 

Secara spesifik, upaya penyebaran visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi 

UNIMA telah dilakukan melalui: 

Penguatan Kelembagaan (Internal) 

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas (Internal) 

http://fekon.unima.ac.id/
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1) Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru di FE-UNIMA 

pada awal tahun akademik. Pada kesempatan ini pimpinan fakultas dan program 

studi menyampaikan mekanisme proses pembelajaran yang berlangsung di FE-

Unima.  Melalui acara di program studi pimpinan program studi menyampaikan 

kepada seluruh mahasiswa baru tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran program 

studi.  Selain itu disampaikan pula profil FE-UNIMA, kurikulum, sebaran mata 

kuliah, masa studi, dan nama-nama dosen Pembimbing Akademik. Program 

pengenalan kehidupan kampus dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai di awal 

semester ganjil. 

2) Student day, yaitu kegiatan di tingkat fakultas pada awal tahun ajaran dalam 

rangka memperkenalkan kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas maupun program 

studi baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Student day ini 

merupakan rangkaian dari program pengenalan kehidupan kampus. 

3) Inisiasi FE-Unima bagi mahasiswa baru di tingkat program studi pada awal tahun 

akademik. Program ini biasanya dilaksanakan dalam 2-3 minggu setelah 

perkuliahan berlangsung. Karena program ini khusus dilaksanakan oleh Prodi, 

maka materi yang disampaikan lebih rinci dibandingkan saat dilaksanakannya 

program program pengenalan kehidupan kampus. Paparan selalu didahului dengan 

menyampaikan visi, misi, dan tujuan, dan sasaran Prodi. Selanjutnya disampaikan 

profil dan kompetensi lulusan, kurikulum, pohon mata kuliah, peta kurikulum, dan 

evaluasi pembelajaran. Pimpinan Prodi juga menyampaikan mekanisme 

komunikasi mahasiswa dengan dosen khususnya dosen Penasehat Akademik, 

dengan pimpinan jurusan/Program Studi dan dengan tenaga kependidikan. 

Semuanya ditujukan agar mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran 

secara efektif sehingga bisa lulus sesuai masa studi normal. 

4) Rapat dosen di tingkat fakultas yang dilakukan secara rutin setiap awal semester. 

Dalam acara ini, pimpinan fakultas didampingi oleh pimpinan program studi 

memaparkan kinerja proses pembelajaran dan hasil evaluasinya kepada seluruh 

dosen, dilanjutkan dengan penyajian program-program yang akan dieksekusi 
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dalam semester berjalan. Meski visi dan misi fakultas dan progran studi tidak 

secara eksplist disebut atau ditayangkan, setiap kegiatan yang telah dan akan 

dilaksanakan tentunya selalu mengacu pada terwujudnya visi dan misi fakultas 

atau jurusan/program studi. 

5) Rapat dosen di tingkat program studi yang diadakan minimal dua kali dalam satu 

semester. Hampir sama dengan acara rapat dosen di tingkat fakultas, rapat di 

tingkat program studi juga memiliki agenda menyampaikan kinerja program studi, 

hasil evaluasinya, serta program-program untuk semester yang akan datang. 

Dalam rapat ini, pimpinan program studi secara spesifik menyampaikan aktivitas 

tri dharma perguruan tinggi untuk menjamin proses pembelajaran berjalan secara 

efektif serta menyampaikan barbagai umpan balik untuk penyempurnaan 

pembelajaran. Dalam paparan selalu disampaikan bahwa tiap kegiatan yang 

dilaksanakan mengacu pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan jurusan/ Prodi 

sehingga pada akhirnya visi Prodi dapat diwujudkan. 

6) Panduan Akademik FE-UNIMA. Dalam buku ini paparan diawali dengan 

penyajian visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas dan program studi yang ada di 

lingkungan FE-UNIMA. Secara lebih rinci juga disajikan informasi yang 

berkaitan dengan ketentuan akademik seperti profil lulusan, kompetensi lulusan, 

kurikulum, peta kurikulum, sebaran mata kuliah, dan proses evaluasi 

pembelajaran. Selain itu disajikam pula tentang kondisi sarana dan prasarana 

untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran secara efektif. Pada bagian 

akhir buku tersebut juga disajikan informasi tentang kemahasiswaan, alumni, etika 

civitas akademika, serta informasi tentang identitas seluruh anggota civitas 

akademik FE-UNIMA. 

7) Papan pengumuman yang tersedia di lingkungan kampus, yang berisikan beragam 

informasi tentang kegiatan dan proses pembelajaran. Dalam setiap media 

pengumuman, informasi tentang visi dan misi fakultas dan program studi selalu 

disajikan di bagian atas media. 

8) Banner yang dipasangkan di Gedung FE-UNIMA.   
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9) Frame foto pernyataan visi dan misi FE-UNIMA dibingkai dalam sebuah frame 

foto dan dipasang di beberapa ruangan strategis seperti ruang jurusan/Prodi, ruang 

dosen, dan ruang kerja tenaga kependidikan. 

10) Website seluruh informasi tentang program studi tersedia di laman Fakultas 

Ekonomi di antaranya tentang sistem pendidikan, kurikulum, informasi dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta informasi terkini tentang kegiatan 

fakultas dan program studi. 

Sosialisai eksternal FE-UNIMA dilakukan melalui media sebagai berikut: 

1) Website FE-UNIMA, yaitu dengan alamat www.fekonunima.com  

2) Brosur yang menyajikan berbagai informasi tentang program studi, seperti 

gambaran umum tentang program studi, konsentrasi, kurikulum, profil lulusan, 

dan staf pengajar. 

3) Banner, di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi, banner dipasang 

sebagai media promosi dan sosialisasi jurusan/program studi. 

4) Seminar dan lokakarya, dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan pihak 

swasta atau instansi pemerintah. Dalam setiap acara yang melibatkan pihak luar 

fakultas dan program studi, selalu didahului dengan menayangkan visi dan misi 

program studi. 

5) Melalui kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan sekolah-sekolah. 

Tingkat Pemahaman  

Efektivitas sosialisasi visi-misi ini tercermin dalam kinerja civitas dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Rekam jejak 

kinerja di bidang pendidikan misalnya menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas 

perkuliahan atau pembelajaran baik dilihat dari kehadiran dosen dan mahasiswa, 

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan  ilmiah,  proses  pembelajaran,  perbaikan dan 

peningkatan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam mendukung proses pembelajaran. Dalam bidang penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang tercermin 

dalam aktivitas penelitian dosen yang dilaksanakan baik dengan  menggunakan dana 

http://www.fekonunima.com/
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Kemenristek Dikti maupun dana PNBP Unima dan dari Pemerintah Daerah. Demikian 

juga pemahaman terhadap visi misi tercermin dalam sikap dan perilaku dosen dan 

mahasiswa. Telah tumbuh sikap dan prilaku terbuka, disiplin, dan bertanggung jawab atas 

kegiatan-kegiatan akademik.  Pemahaman terhadap visi misi tercermin juga dalam 

suasana akademik yang semakin kondusif. Hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan 

ilmiah yang sifatnya kolaboratif, seperti penelitian kolaboratif dosen mahasiswa, 

keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat serta dalam kegitan-

kegiatan akademik lainnya seperti; diskusi, seminar, ataupun pembimbingan. 

Berdasakan hasil jajak pendapat melalui kuisioner, diperoleh gambaran tingkat 

pemahaman civitas akademik FE UNIMA adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FE UNIMA (Dosen) 

 
 

Gambar 2. Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FE UNIMA (Dosen)   
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2. Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FE UNIMA (Pegawai) 

 
Gambar 3. Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FE UNIMA (Pegawai) 

3. Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FE UNIMA (Mahasiswa) 

 

 
Gambar 4. Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FE UNIMA (Mahasiswa)
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STANDAR 2. 

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN 

DAN PENJAMINAN MUTU 
 

2.1   Tata Pamong 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem 

pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam 

universitas/institusi yang mengelola program studi.  Hal-hal yang menjadi fokus di 

dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan 

sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan 

Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.  

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas/Sekolah 

Tinggi untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, 

akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil. 

 

Tata Pamong yang Kredibel 

Pimpinan FE UNIMA (Dekan dan Pembantu Dekan) dipilih secara demokratis 

sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Statuta UNIMA tahun 2003, dan mengacu 

pada perundangan dan peraturan serta keputusan Rektor dan Senat UNIMA yang 

berlaku, yaitu UU RI No. 20 tahun 2003, UU RI No. 14 tahun 2005, PP RI No. 17 tahun 

2010, PP RI No. 66 tahun 2010, Permen No. 24 tahun 2010, dan Keputusan Rektor dan 

Senat UNIMA.  

Tata cara pemilihan dekan dimulai dengan penjaringan bakal calon oleh Panitia 

Penjaringan. Penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hasil penjaringan, oleh 

panitia menjaring sekurang-kurangnya 2 (dua) bakal calon dekan, selanjutnya diserahkan 
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untuk mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas. Pertimbangan senat 

menghasilkan sekurang-kurangnya 2 calon dekan melalui pemungutan suara. Dua dan 

maksimal 3 orang calon dekan dengan perolehan suara terbanyak kemudian diajukan ke 

rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai dekan. Melalui mekanisme seperti itu maka 

dekan terpilih telah teruji kemampuan dan kredibilitasnya yang langsung dinilai oleh 

civitas akademika secara obyektif. 

Dengan acuan tersebut di atas, pemenuhan kredibilitas hasil pemilihan telah 

sesuai dengan mekanisme dan memberikan kekuatan hukum yang tetap dan memiliki 

tingkat kredibel yang tinggi. 

Tata Pamong yang Akuntabel 

Kepemimpinan di FE UNIMA berlangsung secara periodisasi (4 tahun) dan dapat 

dipilih untuk periode selanjutnya (maksimal 2 periode), dan berproses secara 

kekeluargaan dengan ketentuan dan mekanisme yang telah diatur. Dalam pengambilan 

keputusan dilingkungan fakultas khususnya terkait penetapan atau penunjukkan 

kelengkapan kelembagaan dan kepanitiaan serta terkait mutu akademik fakultas dan 

program studi selalu melalui proses diskusi dan masukan-masukan, dengan 

mengedepankan kompetensi dan kualifikasi serta pengalaman, dengan memperhatikan 

aspirasi civitas. 

Dalam kaitannya dengan perencanaan program kerja dan anggaran baik ditingkat 

program studi maupun fakultas dilaksanakan secara akuntabel sesuai prinsip akuntansi 

dan studi kelayakan yang menggunakan acuan data awal dan analisis SWOT. 

Akuntabelnya program dan anggaran dilakukan melalui pengusulan dan pembahasan 

secara bersama-sama dan disampaikan dalam rapat umum (periodic) fakultas sehingga 

civitas mengetahui program dan anggaran yang hendak di tetapkan. 

Terkait dengan kinerja dosen dalam bentuk laporan kerja dosen (LKD), penilaian 

dan pengesahaan dilakukan ditingkat program studi yang selanjutnya disetujui oleh 

fakultas dan disahkan oleh asesor yang telah ditetapkan oleh LPMPT UNIMA. Proses 

penilaian dilakukan secara akuntabel dengan adanya bukti-bukti dan dokumen yang sah. 

Pencapaian kinerja dimonitor melalui system dan mekanisme yang ditetapkan oleh 
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LPMPT UNIMA. 

Adapun evaluasi pelaksanaan tri dharma dilakukan tiap semester dengan 

melibatkan pimpinan program studi. Hal tersebut dilakukan sebagai umpan balik dalam 

mendorong peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Sebagai apresiasi atas prestasi 

dosen (publikasi jurnal), pimpinan fakultas selalu memberikan persetujuan kepada yang 

bersangkutan untuk mendapatkan bantuan pendanaan penelitian (misalnya dana PNBP).  

Dukungan fakultas dalam peningkatan pangkat/golongan dan fungsional 

dilakukan dengan memfasilitasi pemberkasan dan selalu mengingatkan dalam setiap 

rapat umum, juga dengan edaran dalam upaya percepatan.  

Tata Pamong yang Transparan 

Implementasi transparansi akan kebijakan dan peraturan di fakultas dilakukan 

melalui proses pembahasan yang demokratis dan melibatkan berbagai pihak. Yang 

selanjutnya dilakukan sosialisasi agar setiap sivitas akademika memiliki persepsi yang 

sama serta dapat memberikan suatu penilaian atas pelaksanaannya. Civitas akademik 

memiliki akses sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya atas berbagai hal dalam 

pelaksanaan kegiatan fakultas maupun jurusan/program studi. Evaluasi kegiatan dan 

capaian serta kendalanya dilakukan dengan melibatkan bagian-bagian terkait. Secara 

berkala pimpinan menyampaikan rencana, capaian-capaian, dan kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan fakultas maupun jurusan/program studi.  

Untuk menjaga transparansi pelaksanaan organisasi bidang akademik, maka setiap 

penyelesaian, pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang terkait dengan masalah 

akademik dilakukan secara musyawarah dengan ketua jurusan/program studi. Dekan, 

melalui pembantu dekan bidang akademik, bertanggung jawab dalam keputusan-

keputusan yang telah ditetapkan dan berperan aktif dalam melakukan proses monitoring 

pada pelaksanaan ketetapan. Koordinasi dengan ketua jurusan/program studi selalu 

diadakan secara rutin. Di bidang akademik kegiatan kordinasi ini diantaranya terkait 

dengan penyusunan kalender akademik (jadual kuliah, praktikum dan ujian) pelaksanaan 

Tugas Akhir, evaluasi studi mahasiswa, penetapan daya tampung, penetapan besar dana 

UKT dan dana untuk penelitian dan pengabdian tiap jurusan, penentuan pemenang 
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penelitian dan pengabdian dan aspek-aspek akademik lain.  

Evaluasi kegiatan-kegiatan akademik yang sudah berjalan dilakukan dengan 

didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, universitas 

maupun kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan adanya koordinasi yang 

baik diyakini keputusan yang diambil akan dapat dipertanggung jawabkan dan 

transparan.  

Dalam pemberian nilai akhir pada mahasiswa, dosen juga menerapkan sistim yang 

transparan sehingga mahasiswa dapat menghitung nilai yang akan diperoleh sesuai 

dengan bobot masing masing komponen penilaian (tugas, UTS, UAS) sesuai dengan 

kontrak perkuliahan. Penilaian diumumkan secara terbuka dan mahasiswa diberi 

kesempatan untuk mengklarifikasi nilai yang didapat.  

Pengadaan barang/sarana prasarana/fasilitas dilakukan secara transparan dengan 

memperhatikan kebutuhan yang didasarkan permintaan jurusan dan atau atas inisiatif 

pimpinan fakultas. Transparansi di bidang keuangan, dilakukan melalui rapat kerja, rapat 

senat maupun mekanisme lain. Rapat kerja fakultas dihadiri oleh pimpinan fakultas, para 

Guru Besar, ketua & sekretaris jurusan/ program studi, ketua laboratorium, ketua UPM 

dan Koordinator GKM, KTU, dan para kasubag. Produk yang dihasilkan adalah Rencana 

anggaran dan program kerja fakultas untuk tahun anggaran yang akan datang yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sesuai 

dengan sistem penganggaran Satuan kerja (satker). 

Tata Pamong yang Bertanggung Jawab 

Pimpinan fakultas dalam hal penggunaan sumberdaya, selalu memperhatikan 

sumberdaya yang dimiliki oleh fakultas baik berupa sumber daya manusia, kurikulum, 

proses pembelajaran, sarana dan prasarana, maupun sumber daya keuangan dengan 

akuntabel, transparan, dan berakeadilan baik dilakukan ditngkat fakultas, jurusan/ 

program studi. 

Pimpinan fakultas bertanggung jawab dalam pengembangan akademis, 

kemampuan dan karier dari sumberdaya yang ada baik dosen maupun tenaga 

kependidikan. Pimpinan selalu mendorong dosen dalam mengembangkan kemampuan 
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akademis melalui dorongan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang 

berkualifikasi S2, dan motivasi bagi yang telah berkualifikasi S3 untuk meraih gelar 

fungsional Professor. Dan setiap semester, pimpinan fakultas selalu memediasi para 

dosen mengikuti seminar atau konferensi nasional dan internasional. Dan khususnya 

pimpinan fakultas dan jurusan/program studi, selalu diberikan kesempatan mengikuti 

kegiatan asosiasi dengan diberikan surat tugas (pendanaan fakultas).   

Pimpinan fakultas bertanggung jawab terhadap kurikulum yang ada di program 

studi masing-masing yang ada di fakultas dengan menfasilitasi baik berupa sarana 

maupun dana untuk peninjauan kurikulum baik yang dilakukan oleh tim pengembang 

kurikulum maupun dalam bentuk workshop yang melibatkan elemen yang ada baik 

dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Pimpinan fakultas bertanggung jawab 

menjamin bahwa kompentisi kurikulum yang meliputi kompetensi keilmuan, 

kompetensi kebutuhan masyarakat pengguna, dan kompetensi pendukung lainnya akan 

mendukung tercapainya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh fakultas.  

Dukungan sarana dan prasarana, dan keuangan yang mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran.di fakultas merupakan tanggung jawab dan komitmen dari seluruh 

pimpinan di jajaran fakultas. Sarana dan prasarana, dan dukungan keuangan di fakultas 

sangatlah memamdai. Dengan dukugan sarana prasarana dan dana yang ada maka 

fakultas optimis untuk merealisasikan visi dan misi.  

Tata Pamong yang Adil 

System reward sebagai prinsip adil memberikan nilai bagi semua civitas. Hal ini 

ditunjukkan dalam persetujuan pendanaan penelitian dan pengabdian bagi dosen. Untuk 

yang memiliki kinerja dan loyalitas yang tinggi senantiasa diberikan reward yang sesuai, 

dan sebaliknya yang kurang memberikan kinerja dan loyalitas yang kurang mendapatkan 

persetujuan yang kurang.  

Kebijakan dan peraturan dilakukan secara berkeadilan kepada seluruh dosen dan 

tenaga kependidikan, hal tersebut tergambar pada kedisiplinan. Hal itu ditunjukkan pada 

dosen yang kurang disiplin dalam perkuliahan diberikan sanksi seperti jumlah 

bimbingan dan sebagai penguji dikurangi. 
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Dalam hubungan dengan pemberian insentif akhir semester berupa honarorium 

atau vakasi, pimpinan selalu memperhatikan aspek keadilan yang proporsional, sehingga 

bagi mereka yang tidak disiplin atau kinerjanya kurang sesuai, besaran insentif akan 

berbeda dengan mereka yang kinerja baik. 

 

2.2   Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas/Sekolah Tinggi 

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado 2016-2020 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi FE UNIMA 

 

Unsur Fakultas 

1) Fakultas Ekonomi adalah unsur pelaksana universitas dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pendidikan 

ekonomi, manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi dan pemasaran. 



 

23 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

2) Dalam melaksanakan tugasnya, FE berfungsi: 

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang 

Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Pemasaran.  

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Pendidikan Ekonomi, Manajemen, 

Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Pemasaran. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan 

Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Pemasaran. 

4. Melaksanakan pembinaan civitas akademika 

5. Melaksanakan pembinaan tenaga administratif dan urusan tata usaha fakultas. 

3) Unsur-unsur FE UNIMA terdiri dari: 

1. Unsur pimpinan yaitu Dekan dan empat orang pembantu Dekan 

2. Unsur Badan Normatif yaitu Senat Fakultas 

3. Unsur Pelaksana Akademik yaitu Program Studi/Ketua Laboratorium 

4. Unsur pelaksana Adminitratif yaitu Bagian Tata Usaha 

4) Pimpinan Fakultas 

Saat ini FE UNIMA dipimpin seorang  Dekan dan 4 (empat) orang Pembantu Dekan, 

yaitu: 

1. Pembantu Dekan I (PD I) Bidang Akademik  

2. Pembantu Dekan II (PD II) Bidang Adminitrasi dan Keuangan 

3. Pembantu Dekan III (PD III) Bidang Kemahasiwaan 

4. Pembantu Dekan IV (PD IV) Bidang Kerjasama dan Pengembangan Fakultas. 

1.1. Pembantu Dekan I Bidang Akademik 

Pembantu Dekan I bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Dekan mempunyai fungsi: 

1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, 

serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti, serta pengabdian kepada 

masyarakat. 
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3) Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya nalar mahasiswa 

4) Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

1.2. Pembantu Dekan II Bidang Adminitrasi dan Keuangan 

Pembantu Dekan II bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Pembantu Dekan II melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

1) Pengelolaan Keuangan 

2) Pengurusan Kepegawaian 

3) Pengelolaan Perlengkapan 

4) Pengurusan Kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban 

5) Pengurusan Ketatausahaan 

6) Pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan 

7) Pengurusan kesejahteraan tenaga pengajar dan administrasi. 

1.3. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiwaan 

Pembantu Dekan III bertugas membantu Dekan dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan 

mahasiswa. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Dekan III mempunyai fungsi 

meliputi : 

1) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap orientasi 

serta kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, seni budaya, dan 

olahraga. 

2) Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan 

penyuluhan bagi mahasiswa 

3) Pelaksanaan usaha pengembangan daya nalar mahasiswa yang deprogram 

bersama Pembantu Dekan I 
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4) Penciptaan iklim pendidikan yang baik di kampus dan pelaksanaan 

program pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 

5) Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat 

kokurikuler. 

1.4. Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Fakultas 

Pembantu Dekan IV bertugas membantu Dekan dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang urusan kerjasama serta monitoring dan 

evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Dekan IV mempunyai 

fungsi meliputi : 

1) Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain (Perguruan Tinggi, 

masyarakat, dan swasta), untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat baik dalam rangka pengembangan disiplin 

ilmu, maupun implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

2) Penyelenggaraan hubungan masyarakat 

3) Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan penelitian dengan 

semua unsur pelaksana dilingkungan fakultas. 

4) Kerjasama dengan semua unsur pelaksana di fakultas, terutama jurusan dan 

program studi.  

5) Senat FE UNIMA 

1) Senat FE merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan 

fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan 

universitas di FE 

2) Anggota Senat FE  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul fakultas 

3) Keanggotaan Senat FE  terdiri dari : 

3.1. Dekan 

3.2. Para Guru Besar 

3.3. Para Pembantu Dekan 

3.4. Ketua Program Studi 
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3.5. Wakil Dosen Program Studi. 

6) Unit Pelaksana 

1. Satuan Pengawas Internal Fakultas 

2. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 

3. Unit Pelaksana Teknis  

4. Pusat Data 

5. Pusat Studi 

Unsur Jurusan/Program Studi 

Jurusan/ Program Studi terdiri atas: 

a. Ketua Jurusan/Program Studi; 

b. Sekretaris Jurusan/Program Studi; 

c. Gugus Kendali Mutu (GKM) 

d. Kepala Laboratorium/studio 

e. Staf Dosen. 

(1) Jurusan/Program studi adalah unsur pelaksanaan administrasi akademik pada 

Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 

sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 

(2) Jurusan/Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan dan dibantu oleh 

sekretaris Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung 

kepada Dekan.  

(3) Jurusan/Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik 

dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau kesenian tertentu. 

(4) Jurusan/Program studi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 

profesional dalam bidang kependidikan dan/atau non kependidikan.  

Jurusan/Program Studi pada FE  UNIMA terdiri atas program studi kependidikan dan 

program studi non kependidikan. Jurusan/Program Studi memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut : 
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 Jurusan/Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

pendidikan ekonomi. Program pendidikan ekonomi (S1) meliputi: (a) pendidikan 

ekonomi koperasi, (b) pendidikan akuntansi, (c) pendidikan tata niaga, dan (d) 

pendidikan administrasi perkantoran.   

 Jurusan/Program Studi Manajemen (S1) menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen. 

Program manajemen (S1) meliputi konsentrasi: (a) manajemen keuangan, (b) 

manajemen pemasaran, manajemen sumberdaya manusia.  

 Jurusan/Program Studi Akuntansi (S1) menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi. 

Program akuntansi (S1) meliputi konsentrasi : (a) akuntansi keuangan, (b) 

akuntansi perpajakan. 

 Jurusan/Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu 

ekonomi.  

 Jurusan/Program Studi Pemasaran (S0/D3) menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketrampilan 

pemasaran dan kemasyarakatan melalui Program pemasaran. Program Pemasaran 

(D3) meliputi konsentrasi: (a) Pemasaran Industri, (b) pemasaran Jasa. 

Pimpinan Jurusan/Program Studi 

1. Pimpinan Jurusan/Program Studi terdiri dari Ketua dan Sekretaris, yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan 

Senat Fakultas Ekonomi. 

2. Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi dipilih dalam rapat staf dosen 

program studi dan diajukan kepada Dekan dalam rapat Senat Fakultas untuk 

mendapatkan pertimbangan. 

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun 

dan dapat diangkat kembali hanya untuk dua kali masa jabatan berturut-turut. 
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4. Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi berpangkat minimal Lektor. 

5. Pimpinan Jurusan/Program Studi dalam lingkungan Fakultas Ekonomi UNIMA  

adalah sebagai berikut : 

 Jurusan/Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 

 Jurusan/Program Studi Manajemen (S1) 

 Jurusan/Program Studi Akuntansi (S1) 

 Jurusan/Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) 

 Jurusan/Program Studi Pemasaran (D3) 

Bagian Tata Usaha 

1. Kepala Bagian Tata Usaha FE UNIMA bertugas menyelenggarakan urusan tata usaha 

dan rumah tangga fakultas 

2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, maka bagian tata usaha mempunyai fungsi : 

2.1. Melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, 

kepegawaian, dan keuangan. 

2.2. Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi pengajaran, 

pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2.3. Melaksanakan urusan administrasi pembinaan mahasiswa dan hubungan 

alumni. 

3. Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi UNIMA terdiri dari 4 Sub Bagian, yaitu : 

3.1. Sub Bagian pendidikan  

3.2. Sub Bagian Kemahasiswaan 

3.3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

3.4. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan. 

 

2.3     Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur 

dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang 

disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi 

visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang 

menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi 
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secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta 

mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam 

perguruan tinggi. 

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. 

Berdasarkan struktur kelembagaan, Fakultas Ekonomi secara definif merupakan 

kepanjangan tangan dari Universitas Negeri Manado. Dekan dan Pembantu-pembantu Dekan 

FE UNIMA dipilih melalui rapat senat, dan diusulkan oleh Dekan dan diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor UNIMA. Tanggung jawab kepemimpinan atas penyelenggaraan 

Fakultas berada pada Dekan FE UNIMA, yang secara berkala melaporkan kinerjanya kepada 

Rektor UNIMA. Dalam pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, serta pengelolaan 

sarana prasarana, Dekan FE UNIMA dibantu oleh pembantu-pembantu dekan, pimpinan 

jurusan/program studi dan kepala tata usaha FE UNIMA. 

Mengacu dari kelembagaan di atas, pola kepemimpinan yang dilakukan di FE UNIMA 

mendasarkan pada tiga model kepemimpinan baik operasional, organisasi, dan publik, yaitu: 

Kepemimpinan Operasional 

Secara operasional, Fakultas Ekonomi UNIMA menjalankan pola kepemimpinan 

kolektif kolegial yang humanis dan demokratis, yang pada hakikatnya ditujukan untuk 

mewujudkan institusi yang sehat dan memiliki tata pamong yang baik dalam rangka 

menyelenggarakan kegiatan tridharma yang berkualitas, efektif, efisien dan berkelanjutan 

menuju pencapaian visi. Implementasi kepemimpinan operasional di diwujudkan dalam 

penjabaran visi, misi dan tujuan strategis dalam bentuk program kerja dan kegiatan sebagaimana 

tertuang dalam Renstra. FE UNIMA telah membuat berbagai peraturan dengan petunjuk 

pelaksanaan sebagai standar mutu, dengan mengedepankan relevansi, atmosfir akademik, 

komitmen institusi, keberlanjutan, dan efisiensi. Keseluruhan penyelenggaraan di FE UNIMA 

dilandasi dengan SOP, instruksi kerja dan format yang telah ditetapkan oleh satuan penjaminan 

mutu. Penjabaran kepemimpinan operasional diwujudkan melalui pemberian wewenang dan 

tanggung jawab oleh Dekan FE UNIMA kepada para pembantu dekan dan ketua jurusan/prodi, 

seperti: 

- Memberikan petunjuk dan pendampingan serta secara bersama-sama menyelesaikan 

masalah yang dianggap sulit dalam pengambilan keputusan. 



 

30 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

- Memotivasi dan mengingatkan melalui rapat pimpinan untuk menyelesaikan program 

kerja yang belum dilaksanakan.   

Kepemimpinan Organisasi 

Kepemimpinan yang dimaksud adalah terstruktur dalam mewujudkan visi, misi dan 

tujuan FE UNIMA dilakukan melalui rapat koordinasi yang bersifat insidentil dan terstruktur. 

Pengorganisasiannya diwujudkan dalam hubungan yang baik antar civitas baik dosen pegawai 

maupun mahasiswa, misalnya terkait kelancaran proses pembelajaran. Komunikasi antara 

pimpinan Fakultas, Jurusan/Program studi, dosen, bagian tata usaha dan mahasiswa tercermin 

melalui penyelenggaraan akademik, administrasi keuangan, dan kemahasiswaan. Misalkan 

bagian akademik, seperti dalam proses pembelajaran, meliputi informasi jadwal kuliah, 

penyediaan presensi kehadiran kuliah, alat tulis menulis, penunjang media pembelajaran. Sistem 

pendelegasian dan pelaksanaan kegiatan di setiap jurusan/program studi dilakukan secara 

transparan, dengan mengedepankan kebersamaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat 

melalui rapat/diskusi. Dalam mencapai kepemimpinan organisasi yang efektif dan efisien, dapat 

dilihat dari struktur organisasi FE UNIMA (lihat gambar 2.1). 

Publik 

Kepemimpinan secara public berhubungan dengan kemampuan menjalin kerjasama 

dengan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya sinergitas dengan stakeholder, 

sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat, diterapkan melalui kegiatan pelatihan dan 

pembinaan pengelolaan literasi ekonomi pada masyarakat dan UKM di berbagai wilayah di 

Sulawesi Utara, serta program KKN/PPL/Magang baik di desa, sekolah, dan 

perusahaan/instansi terkait. 

 

2.4    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, 

organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal. 

 

Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas/Sekolah Tinggi serta ketersediaan Renstra dan 

Renop. 

 

Setiap tahun, FE UNIMA menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
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(LAKIP) yang terdiri dari laporan kinerja tahunan, rencana kinerja, dan rencana program kerja. 

Dalam rencana kinerja, sasaran yang akan dicapai antara lain adalah peningkatan mutu lulusan, 

ketersediaan sarana-prasarana penunjang akademik, terciptanya suasana akademik yang 

kondusif, peningkatan nilai akreditasi, peningkatan peran kelompok bidang keahlian dan 

keterbukaan program studi. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan program kerja yang 

diterjemahkan dalam bentuk kegiatan. 

a. Planning (Perencanaan)  

Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program studi secara rutin menyusun rencana kerja 

tahunan, khususnya rencana kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. 

Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk program kerja tahunan.  

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pimpinan FE UNIMA selanjutnya mengelompokkan masing-masing program kerja yang 

telah disusun dalam rencana kerja tahunan berdasarkan urutan prioritas. Pelaksanaan program 

kerja melibatkan dosen, mahasiswa, dan staf, dengan tetap mempertimbangkan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing.  

c. Staffing (Pengembangan Staf)  

Dalam pengembangan staf, Pimpinan FE UNIMA tidak melakukan rekrutmen dosen baru, 

namun melalui proses yang ditetapkan oleh pimpinan Rektorat UNIMA. Pengembangan staf 

pada FE UNIMA dilakukan:  

1. Pengangkatan dosen. Berdasarkan kebutuhan (Rasio) yang diusulkan oleh Dekan ke 

pimpinan Rektorat, dengan persyaratan (spesialisasi ilmu, kualifikasi pendidikan min S2, dan 

kemampuan berkomunikasi dan kerjasama).  

2. Mendorong setiap dosen untuk meningkatkan kepangkatan, jabatan fungsional, sertifikasi 

dosen 

3. Untuk pengembangan bidang penelitian telah dibentuk group riset yang merupakan wadah 

untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat yang dinaungi oleh 

kelompok bidang keahlian (KBK) 

4. Mendorong dan memfasilitasi dosen dalam seminar maupun konferensi ditingkat nasional 
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ataupun internasional 

5. Mengikutsertakan staf administrasi/teknisi dalam pelatihan komputer, pengelolaan siakad 

dan pengisian data (portal DIKTI), serta laboratorium 

d. Leading (Pengarahan) 

Tanggung jawab atas pelaksanaan setiap program kerja berada pada Dekan FE UNIMA, 

yang dilakukan setiap waktu. Dan selanjutnya, oleh Dekan kepada para pembantu dekan sesuai 

bidang masing-masing, dan seluruh pimpinan jurusan/program studi. Efektifnya pelaksanaan 

program kerja dilaksanakan secara bertahap oleh setiap pimpinan melalui pengarahan kepada 

dosen, mahasiswa, ataupun staf yang terlibat langsung dalam kegiatan program.  

e. Controlling (Pengawasan) 

Keberhasilan atas pelaksanaan setiap program kerja bergantung pada kredibilitas pelaksana 

serta dukungan sumberdaya yang memadai dengan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, 

diterapkan sistem monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan SOP yang diterbitkan 

oleh Lembaga Penjamin Mutu dan Tim Monitoring Evaluasi Pendidikan. 

 

2.5    Sistem Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Tinggi 

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam Fakultas/Sekolah Tinggi.  Jelaskan pula 

standar mutu yang digunakan. 

  

Sistem penjaminan mutu FE UNIMA dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem 

penjaminan mutu Unima. Lembaga yang bertugas membantu Rektor melaksanakan penjaminan 

mutu di universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, berlaku paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu bahwa 

penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, 

jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. 

Pelaksanaan penjaminan mutu di FE terintegrasi dengan organisasi sistem penjaminan 

mutu Unima sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 3. Pelaksanaan Penjaminan Mutu 

Berdasarkan organisasi penjaminan mutu Unima, maka penjaminan mutu di FE UNIMA 

didasarkan pada kebijakan mutu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPMPT Unima. 

Kebijakan mutu dimaksud memuat kebijakan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).  

SPMI tersebut bertujuan : 

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar 

yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau 

terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali 

mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

dan 

3. Mengajak semua pihak dalam Unima untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan 

pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 

Model manajemen pelaksanaan SPMI di FE UNIMA mengikuti model manajemen 

pelaksanaan SPMI Unima. SPMI Unima dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya 

secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action).  

Dengan model ini, maka Unima akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai 

melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan 

melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan 

Prog Studi 
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dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.  

Dengan model manajemen PDCA seperti ini, maka TPM FE-UNIMA bersama GKM 

seluruh program studi secara berkala melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerjanya 

dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri ini akan 

dilaporkan kepada Dekan, LPMPT, dan seluruh staf dosen.  

Strategi dalam melaksanakan SPMI:  

1. Melibatkan secara aktif semua civitas FE mulai dari tahap perencanaan hingga tahap 

evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, sekolah mitra, dinas pendidikan dan 

kebudayaan dan pemerintahan daerah sebagai pengguna lulusan. 

3. Memberikan kesempatan kepada staf dosen mengikuti pelatihan secara terstruktur dan 

terencana sesuai dengan program LPMPT Unima. Hingga saat ini 2 orang dosen telah 

mengikuti pelatihan sebagai auditor internal dan dosen-dosen juga telah mengikuti 

lokakarya sistem penjaminan mutu unima. 

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada mahasiswa, dosen-dosen, 

dan para pemangku kepentingan secara periodik. 

Mekanisme penjaminan mutu: 

Penjaminan mutu di FE UNIMA dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme dan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Bersama-sama dalam kegiatan LPMPT Unima merumuskan standar mutu berdasarkan 

visi dan misi institusi baik Unima, FE, maupun PS FE UNIMA. 

2. Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan; 

3. Melaksanakan monitoring untuk mengingatkan/pelurusan sesegera mungkin jika terjadi 

kelalaian atau ketidakpatuhan pelaksanaan; 

4. Melaksanakan evaluasi diri untuk menemukenali kondisi obyektif kekuatan dan 

kelemahan diri; 

5. Dibawah koordinasi LPMPT Unima melaksanakan audit internal untuk mengetahui 

pencapaian standar; dan 

6. Merumuskan langkah perbaikan dan atau merumuskan standar baru dalam rangka 
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peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

Dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di lingkungan Unima, keberadaan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilengkapi dengan Manual Mutu yang terdiri dari: 

1. Manual Penetapan Standar; 

2. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar; 

3. Manual Pengendalian Standar; dan  

4. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar. 

Selain penjelasan di atas, Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) mempunyai tugas 

merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di 

lingkungan FE UNIMA, membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik, memonitor pelaksanaaan sistem penjaminan mutu akademik, 

melaksanakan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik, serta 

melaporkan secara berkala pelaksanaaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Dekan 

dengan tembusan semua ketua program studi di lingkungan FE. 

Pada tingkat program studi pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Gugus 

Kendali Mutu (GKM). Dalam pelaksanaan kegiatan, GKM melakukan koordinasi dengan 

TPMF. Tim penjaminan mutu tingkat fakultas beranggotakan perwakilan dari tiap-tiap program 

studi. Tim penjaminan mutu tingkat fakultas sudah memnyiapkan dokumen penjaminan mutu 

baik berupa Kebijakan Akademik, Peraturan Akademik, Standar Akademik, dan Pedoman Mutu 

Akademik. Penyiapan semua dokumen standar mutu tersebut dilakukan bersama-sama dan di 

bawah koordinasi LPMPT Unima. 
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STANDAR 3. 

MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

3.1   Mahasiswa 

3.1.1  Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya 

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi 

dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas 

wilayah, kemampuan ekonomi dan jender). 

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk 

menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi 

pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi. 

Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada 

Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya. 

System rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru di Universitas Negeri Manado dilakukan 

melalui dua mekanisme, yaitu:  

1. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). 

SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi 

akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 

(lima)  SMA/MA dan SMK/MAK dari masa belajar 3 (tiga) tahun dan portofolio akademik. 

Seluruh biaya SNMPTN ditanggung oleh pemerintah. 

Adapun prinsip seleksi SNMPTN adalah sebagai berikut. 

1) Mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan 

menggunakan nilai rapor, prestasi-prestasi akademik lainnya, dan hasil ujian 

nasional, 

2) Memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. 

3) Menggunakan rambu-rambu kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan 

oleh UNIMA secara objektif, adil, dan akuntabel; sehingga daya tampung UNIMA 

tidak harus dipenuhi. 

Mekanisme seleksi  

1) Siswa pelamar akan diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan 

program studi. 



 

37 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

2) Siswa yang memilih dua PTN, apabila dinyatakan tidak lulus pada PTN pilihan 

pertama, maka akan diseleksi di PTN pilihan kedua berdasarkan urutan pilihan 

program studi dan ketersediaan daya tampung. 

2. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 

SBMPTN merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi S-1 yang 

dilaksanakan bersama-sama dengan Perguruan Tinggi Negeri lain melalui ujian tulis. Biaya 

SBMPTN ditanggung oleh pendaftar. Koordinator pelaksana SBMPTN dilakukan secara 

bergilir di kalangan perguruan tinggi negeri yang berprestasi. Panitia SBMPTN 

mengembangkan soal secara mandiri dan terstandar untuk bidang ilmi IPS, IPA dan IPC. 

Bidik Misi (SNMPTN DAN SBMPTN) 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi–Departemen Pendidikan 

Nasional sejak tahun 2010 memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi calon 

mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut 

Beasiswa BIDIK MISI. Sasaran dari program Bidik Misi adalah lulusan jenjang pendidikan 

menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat 

tahun 2010 yang berprestasi dan orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi. 

Beasiswa diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 

(delapan) semester dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif. Dana 

beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan adalah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta 

rupiah) per mahasiswa per semester yang diprioritaskan untuk biaya hidup. Permohonan 

pemerolehan bidik misi dilakukan bersamaan dengan seleksi baik SNMPTN maupun 

SBMPTN. 

Baik SNMPTN maupun SBMPTN, seleksi dilakukan dengan menggunakan sistem 

daring.  Proses seleksi administratif dilakukan oleh Panitia Nasional dan verifikasi/validasi 

dilakukan oleh perguruan tinggi. Dengan sistem ini diperoleh calon mahasiswa yang 

berkualitas. 

Pada SNMPTN jalur undangan tidak dilakukan seleksi (tes tertulis/ujian), tetapi 

seleksi yang didasarkan kemampuan akademik selama pendidikan menengah atas (SMA) 

dan distribusi geografis. Disadari terdapat disparitas mutu pada lulusan SMA di berbagai 
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daerah sasaran SNMPTN jalur undangan, namun secara umum, kemampuan mahasiswa dari 

jalur SNMPTN jalur undangan di atas rata-rata sehingga mekanisme seleksi tersebut 

dipandang cukup efektif untuk mendapatkan calon siswa yang bermutu. Sedangkan jalur 

ujian tertulis, dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Pada jalur ini, calon mahasiswa 

tidak secara langsung datang ke universitas yang dituju, namun dapat dilakukan di wilayah 

di daerah calan mahasiswa yang ditetapkan oleh panitia nasional seleksi mahasiswa baru. 

3. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri/lokal: B2P (Baku Bekeng 

Pande) 

Penerimaan mahasiswa melalui jalur ini, merupakan kebijakan secara internal dari 

UNIMA dalam mengantisipasi calon mahasiswa yang tidak lulus jalur undangan dan tertulis 

secara nasional, dan calon mahasiswa yang oleh sebab tertentu tidak dapat mengikuti seleksi 

nasional. Jalur mandiri/local ini secara teknis ditujukan kepada calon mahasiswa yang 

berada di wilayah geografis Indonesia bagian timur, yang proses perekrutannya melalui 

sosialisasi, pendaftaran calon mahasiswa langsung dengan pembayaran pada rekening bank, 

mengikuti tes tertulis, dan wawancara apabila dibutuhkan oleh program studi tertentu. Secara 

umum, jalur ini cukup efektif dalam menyerap calon mahasiswa UNIMA. Dari tahun ke 

tahun prosentasenya meningkat, hal ini disebabkan oleh: sejumlah besar hasil seleksi 

nasional yang tidak lulus, dan minat masyarakat (calon mahasiswa dan orang tua) yang 

cukup tinggi dalam melanjutkan studi ke UNIMA. 

Pendaftaran 

Efektivitas sistem rekrutmen calon mahasiswa melalui jalur-jalur tersebut di atas 

(SNMPTN, SBMPTN, BM, dan B2P UNIMA serta pindahan/studi lanjut) selama ini dinilai 

masih dalam taraf penurunan yang wajar, hal ini disebabkan:  

Pertama, peminat ke FE UNIMA tiga tahun terakhir cenderung tetap hingga menurun, hal 

ini dilakukan oleh daya tampung ruang yang masih dalam pembenahan (perpindahan gedung 

perkuliahan dan jumlah ruang kuliah yang tersedia hanya 20 ruang kuliah untuk mahasiswa 

baru. dikarenakan oleh .  

Kedua, tingkat keketatan atau rasio (dosen dan mahasiswa) di FE-UNIMA 1 : 28, dengan 

perbandingan jumlah mahasiswa sebanyak 2087 dan jumlah dosen yang ada di FE UNIMA 
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sebanyak 110 orang dosen.   

Proporsi antara jumlah mahasiswa yang diterima dan yang melakukan registrasi 

pada prinsipnya berimbang. Namun pada kondisi tertentu masih terjadi jumlah mahasiswa 

yang melakukan registrasi lebih sedikit daripada jumlah mahasiswa yang diterima. Ada 

beberapa faktor yang memengaruhinya. Pertama, calon mahasiswa yang diterima di 

UNIMA namun tidak mendaftar kembali dikarenakan program studi yang dipilih 

sebelumnya (pilihan pertama), tidak seperti yang diharapkan; Kedua, calon yang diterima di 

UNIMA, namun saat pendaftaran kembali terlambat mendaftar ulang.  Untuk tahun akademik 

2018/2019, Fakultas Ekonomi menerima sebanyak 801 mahasiswa baru dari yang mendaftar 

sebanyak 1224 mahasiswa.  

Rincian jumlah mahasiswa baru pada lima tahun terakhir sebagai berikut:  

No Jurusan/Prog. Studi 2014 2015 2016 2017 2018 
Lulusan 

2018 

1 Pendidikan Ekonomi (S1) 259 179 149 170 141 240 

2 Manajemen (S1) 320 340 247 302 308 145 

3 Akuntansi (S1) 225 240 132 222 261 19 

4 Pemasaran (D3) 20 17 12 10 12 49 

5 Ilmu Ekonomi (S1) - - 7 40 79 - 

 Jumlah 824 776 547 744 801 453 
Sumber: data diperoleh dari bagian akademik UNIMA 

 

 

3. 1.2  Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing 

program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di 

Fakultas/Sekolah Tinggi sesuai dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

No. Hal 

Jumlah Mahasiswa pada PS: 

Total 

Mahasiswa 

pada 

Fakultas 

PS-1  

Manaje

men 

(S1) 

PS-2 

Pendidikan 

Ekonomi 

(S1) 

PS-3 

Akunt

ansi 

(S1) 

PS-4 

D3 

Pemasara

n 

 PS-5 

Ilmu 

Eko 

 

(1) (2) (3) (4) (8) (5) (7) (7) (8) 

1 Program 

reguler 

1. Mhs. baru bukan 

transfer 
308 141 261 12 79 801 

2. Mhs. baru 

transfer  

- - - - - - 

3. Mhs. Lama 969 612 598 41 47 2267 
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Total mhs. 

Regular 
1277 753 878 53 126 3087 

2 Program 

non-

reguler 

1. Mhs. baru bukan 

transfer 

- - - - - - 

2. Mhs. baru 

transfer  

- - - - - - 

Total mhs. non-

reguler 

- - - - - - 

Catatan:  

 (1)  Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara 

penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).  

(2)  Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara 

paruh waktu.  

(3)  Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata 

kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT. 

 

3.1.3   Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima 

mahasiswa transfer.  Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan  transfer.  
 

Mahasiswa transfer diatur melalui Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan yang 

berlaku di UNIMA. Dalam rangka mengembangkan potensi, bakat, dan minat, 

mahasiswa UNIMA dapat berpindah program studi dengan persyaratan sesuai dengan 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan nilai yang telah diperoleh dari program 

studi sebelumnya dapat diakui (MKU dan MKDK). Saat mendaftar masuk universitas, 

calon mahasiswa dapat memilih lebih dari satu departemen berdasarkan prioritas bakat 

dan minatnya. Namun demikian, tidak selalu mereka diterima pada pilihan pertama. 

Misalnya, minatnya dalam bidang Akuntansi tetapi masuk ke Manajemen sehingga ia 

merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi dalam belajar. Bila diteruskan kuliah pada 

program yang bukan minat dan pilihannya, dikhawatirkan prestasi dan karir masa 

depannya akan kurang baik. Mahasiswa seperti ini dapat pindah program studi ke 

program studi yang lebih cocok dengan minat dan bakatnya. Ada pula mahasiswa 

pindah ke universitas lain karena mengikuti orang tua, alasan kesehatan, memilih kota 

yang lebih ekonomis dari sisi biaya hidup atau alasan lainnya.  

Mahasiswa transfer yang berasal dari luar UNIMA pun bisa diterima sesuai 

dengan peraturan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku dan nilai 

bawaan akan ditransfer sesuai dengan Pedoman Penyetaraan pada setiap program studi 
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yang ada di FE. 

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 

o Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang 

terakreditasi min B. 

o Telah mengikuti kuliah minimal 1 tahun dan memiliki minimal 40 sks di 

Perguruan Tinggi asal. 

o Masih memiliki masa studi yang memadai untuk menyelesaikan Prodi yang 

akan diikutinya. 

o Memperoleh IPK ≥ 3,00 dihitung dari keseluruhan mata kuliah yang sudah 

diambil. 

o Memilih Prodi yang sama dengan Prodi semula. 

o Memiliki alasan kepindahan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Adapun mekanisme yang ditempuh calon mahasiswa adalah:  

1) Mengajukan dan membawa surat permohonan pindah dari PT asal yang di 

tanda tangani oleh PT ybs.  

2) Mengikuti seleksi masuk lewat tes tulis, lisan, dan/atau keterampilan sesuai 

dengan bidang studinya, yang dilakukan oleh program studi yang dituju; dan  

3) Setelah dinyatakan lulus tes, pimpinan program studi mengajukan kepada 

pimpinan fakultas, yang selanjutnya fakultas mengusulkan ke Rektorat untuk 

proses administrasi dan pembayaran SPP. Dan selanjutnya ybs, membawa hasil 

registrasi ke bagian akademik, dan kembali ke fakultas dan program studi yang 

ditujunya, untuk proses administrasi dan perkuliahan.  

Penyetaraan mata kuliah dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut. 

1) Ketua Prodi melakukan penyetaraan mata kuliah bawaan.  

2) Proses penyetaraan mata kuliah dilakukan sebelum perkuliahan semester 

pertama.  

3) Hasil penyetaraan disampaikan oleh Prodi ke Fakultas untuk diteruskan kepada 

bagian akademik rektorat (PR1), dan PR 1 menyampaikan hasil penyetaraan 

kepada Rektor untuk ditetapkan. 
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3. 2   Lulusan 

3.2.1  Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir 

dari mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang 

dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format  tabel berikut: 
 

No. Program Studi 
Rata-rata masa studi 

(tahun) 

Rata-rata IPK 

lulusan 

(1) (2) (3) (4) 

1 PS 1: Pendidikan Ekonomi 4.5 3.47 

2 PS 2: Manajemen 4.6 3.35 

3 PS 3: Akuntansi  4.4 3.5 

4 PS 4: Pemasaran (D3) 3,2 3.2 

5 PS 5: Ilmu Ekonomi (S1) - - 

Rata-rata di Fakultas S1= 4.5  

D3 = 3,2 

1.44 (S1) 

3.2 (D3) 
Sumber: data lulusan tahun 2014;2015; 2016; 2017; 2018 

 

3.2.2    Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang rata-rata masa studi dan rata-

rata IPK lulusan, yang mencakup aspek : kewajaran, upaya pengembangan, dan 

upaya peningkatan mutu.  Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 
 

Aspek Kewajaran 

Berdasarkan analisis data rata-rata masa studi mahasiswa di FE berada pada 

rentang 8-10 semester (4 – 5 tahun) dengan rata-rata IPK 3,44 untuk S1, dan IPK 3,2 

untuk D3. Masa studi tersebut tergolong wajar karena masa studi S1 di UNIMA dapat 

ditempuh selama 14 semester (7 tahun). Bahkan, UNIMA memberikan predikat lulus 

CUM LAUDE kepada mahasiswa jika (a) lulus studi tepat waktu 8 semester, (b) tidak 

ada mata kuliah yang diulang dan atau nilai C, (c) bukan mahasiswa pindahan/lanjutan. 

Walaupun dipandang masih wajar, Fakultas tetap berusaha tanpa henti agar masa studi 

rata-rata fakultas makin pendek dan IPK-nya terus meningkat. 

Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studinya tepat waktu disebabkan 

oleh beberapa hal: Pertama pada semester 8, mahasiswa tidak boleh mengontrak mata 

kuliah selain PPL dan KKN (untuk mahasiswa kependidikan dan non-kependidikan), 

berikutnya mahasiswa wajib magang (non-kependidikan), Skripsi, dan Ujian 

Sidang/komprehensif. Namun, dalam rangka memberikan solusi kepada mahasiswa 

dalam kondisi tertentu (misalnya memiliki masalah masa studi dan untuk menghindari 
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DO), bagian akademik rektorat (PR1) memberikan kebijakan bagi mahasiswa yang 

mengalami masalah untuk dapat mengontrak mata kuliah yang belum lulus dengan 

berkoordinasi dengan pimpinan program studi. Kedua, ada sejumlah kecil mahasiswa 

yang bekerja sambil kuliah padahal status mereka adalah mahasiswa penuh waktu, 

bukan paruh waktu. Akibatnya, kinerja mahasiswa yang bekerja ini tidak maksimal, 

seperti ada beberapa mata kuliah yang harus diulang karena sering bolos, dan IPK 

rendah. Untuk mengatasinya, pembimbing akademik dan pimpinan prodi 

mengingatkan mereka baik secara lisan maupun tertulis.  

Rata-rata IPK memang telah sesuai dengan apa yang ditargetkan, namun 

demikian untuk ke depan IPK rata-rata yang ditargetkan harus ditingkatkan. Ini perlu 

dilakukan karena IPK rata-rata 3.44 bukan merupakan hal yang ideal karena rata-rata 

IPK perguruan tinggi lain bisa lebih tinggi dari 3.44. Dampaknya, bisa terjadi IPK 

alumni FE UNIMA kalah bersaing dalam memperebutkan lapangan pekerjaan bukan 

karena tidak kompeten tetapi karena IPK yang rendah sementara syarat minimal yang 

dipersyaratkan tinggi. Ini bisa terjadi karena tidak ada standar IPK antar perguruan 

tinggi atau prodi sejenis sehingga dapat terjadi dua orang alumni yang sama 

kompetensinya yang berasal dari dua perguruan tinggi yang berbeda, IPK keduanya 

bisa berbeda. Salah satu upaya agar IPK lebih akurat menggambarkan kompetensi 

mahasiswa dan juga memperkuat daya saing lulusan dalam kompetisi dunia kerja, sejak 

tahun 2015 hingga 2018 (Buku Pedoman UNIMA 2018), Skala penilaian 

menggunakan 5 skala dengan huruf (A, B, C, D, dan E).  

Aspek Upaya pengembangan dan peningkatan mutu 

Untuk meningkatkan mutu akademik dan mutu lulusan, FE bersama prodi 

berupaya mendorong para dosen untuk selalu meningkatkan performanya dengan 

melaksanakan PBM sesuai dengan standar yang disyaratkan menyelenggarakan PBM 

dengan memenuhi kontrak SAP-Silabus, memperbaharui referensi SAP-Silabus, 

meningkatkan kualitas perpustakaan, dan menyelenggarakan bimbingan akademik 

(kontrak kuliah dan perwalian) kepada mahasiswa secara efektif agar mahasiswa dapat 

merencanakan studinya dengan cermat, tepat, dan cepat. Fakultas juga berusaha 
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meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas 

sumber belajar, serta meningkatkan kualitas interaksi akademik antara mahasiswa dan 

dosen berdasarkan umpan balik yang diterima dosen dari kuesioner kepuasan 

mahasiswa atas kinerja dosen dan instrumen lainnya.  

Selain itu upaya pengembangan dan peningkatan mutu, dilakukannya: 

1) Meningkatkan peran Pembimbing akademik dalam memberikan bimbingan 

akademik kepada mahasiswa dengan mengintesifkan proses pembimbing 

akademik dan kartu kendali bimbingan skripsi. 

2) Meningkatkan peran pembimbing tugas akhir dalam memberikan bimbingan 

penulisan skripsi secara lebih intensif dan dengan jadwal bimbingan yang 

terencana. 

3) Mengadakan kegiatan percepatan penulisan tugas akhir dengan memberikan 

pelatihan dan pendampingan secara intensif agar mahasiswa mampu 

menyelesaikan tugas akhir secara cepat. 

4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran guna 

mendukung ketersediaan sumber belajar yang memadai, seperti pengembangan 

lab dan perpustakaan serta penyediaan ruang diskusi. 

Upaya peningkatan mutu lulusan untuk program kependidikan diberlakukan 

melalui uji kompetensi lulusan (UK dalam kalangan sendiri) untuk mendorong para 

mahasiswa mempelajari lebih mendalam metode dan materi yang telah diperoleh 

semester sebelumnya tekait mata kuliah kependidikan. Sedangkan untuk non 

kependidikan dengan menyelenggarakan pembekalan bagi lulusan berupa soft skills 

dan hard skills dunia kerja dengan melibatkan mitra kerja (stakeholder) dalam 

pembekalan tersebut.   
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STANDAR 4.   

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

4.1    Dosen Tetap 

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan 

ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen 

penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan 

dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap 

pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 

jam/minggu. 

Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 

 

4.1.1  Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-

masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan jabatan fungsional 

dan pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut: 

No

. 
Hal 

Jumlah Dosen Tetap yang bertugas  

pada Program Studi:  

Total di 

Fakultas 

PS-1  

Pend. 

Ekono

mi 

PS-2  

Manajajem

en 

PS-3  

Akuntansi 

PS-4  

D3 

Pemas

aran 

PS-5  

Ilmu 

Eko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Jabatan Fungsional :       

1 Tenaga Pengajar - 1 4 - - 5 

2 Asisten Ahli 1 4 1 2 1 9 

3 Lektor 21 19 12 8 7 67 

5 Lektor Kepala 12 7 4 - 2 25 

6 Guru Besar/Profesor 1 1 1 - 1 4 

 TOTAL 35 32 22 10 11 110 

B Pendidikan Tertinggi :       

1 S1 - - - - -  

2 S2/Profesi/Sp-1 20 16 17 9 6 68 

3 S3/Sp-2 15 16 5 1 5 42 

 TOTAL 35 32 22 8 11 110 

Data: Bag. Kepegawaian FE UNIMA (2018) 

 

4.1.2  Tuliskan banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap 

yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas/Sekolah 

Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 
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No. Hal 

PS-1  

Pend. 

Ekonomi 

PS-2  

Manajemen 

PS-3  

Akuntansi 

PS-4  

Pemasaran 

PS-5  

Ilmu 

Eko 

Total di 

Fakultas 

(1) (2) (3) (4) (5)   (7) 

1 
Banyaknya dosen 

pensiun/berhenti 
3   - - - - 3 

2 

Banyaknya 

perekrutan dosen 

baru  

-  - - - - - 

3 
Banyaknya dosen 

tugas belajar S2/Sp-1 
- - - - - - 

4 
Banyaknya dosen 

tugas belajar S3/Sp-2 
2 5 6 1 1 15 

 

4.1.3 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 

4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. 

Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap. 
 

Aspek kecukupan 

Dari segi kecukupan jumlah dosen tetap di FE, rasio dosen dan mahasiswa 

mencapai 1: 28. Dengan demikian, secara umum masih berada pada kondisi cukup. 

Namun, jika dirinci pada setiap program studi, ada beberapa program studi yang masih 

belum memenuhi rasio minimal dosen – mahasiswa (Program D3 pemasaran) 

sebagaimana table dibawah.  

No Prog. Studi Dosen Mahasiswa Ratio 

1 Pendidikan Ekonomi (S1) 35 753 1 : 21 

2 Manajemen (S1) 32 1277 1 : 39 

3 Akuntansi (S1) 22 878 1 : 39 

4 Pemasaran (D3) 10 53 1 : 5 

5 Ilmu Ekonomi 11 126 1 : 11 

Fakultas 110 3087 1 : 28 

 

Hal ini disebabkan oleh belum tertata rapihnya penataan dosen. Salah satu upaya 

yang ditempuh FE untuk memenuhi tingkat kecukupan tersebut adalah penataan ulang 

dosen FE yang fungsional, dan CPNS (dosen baru) yang bersedia mengajar dan 

mengabdi, sesuai Renstra 2016-2020 yang telah disahkan. Dari rumusan Renstra FE 

2016-2020, penataan program studi menjadi lebih baik dengan hadirnya beberapa 
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program studi yang telah diusulkan ijin penyelenggaraan yaitu: Prodi Pendidikan Bisnis 

(S1), Pendidikan Akuntansi (S1), dan Pendidikan Administrasi Perkantoran (S1). 

Sehingga, jika aspek kecukupan yang diharapkan akan lebih baik bahkan tinggi.  

Aspek kualifikasi 

Untuk aspek kualifikasi, sumber daya dosen di FE memiliki kualifikasi tingkat 

pendidikan sebagai berikut: 

Program 

Studi 
Manajemen 

Pend. 

Ekonomi 
Akuntansi Pemasaran 

Ilmu 

Eko 
Total 

S1  - - -  - 

S2 16 20 17 9 6 68 

S3 16 15 5 1 5 42 

TOTAL 32 35 22 8 11 110 

  

Sedangkan untuk kualifikasi jabatan fungsional adalah cukup baik (Guru besar: 4 

orang, Lektor Kepala: 25 orang, Lektor: 67 orang; Asisten Ahli: 9; dan Tenaga Pengajar 

5), hal ini merupakan kekuatan bagi FE dalam melahirkan lulusan yang memiliki 

kualitas dan kompeten. Dalam hal kualifikasi pendidikan tenaga pendidik, UNIMA dan 

atau FE menerapkan persyaratan setiap dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan 

minimal magister (S2). Dalam hal dosen masih ada yang belum memenuhi syarat 

tersebut, pihak fakultas mendorong dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut sesuai 

dengan bidang keahliannya. Sampai dengan 2016 di FE tersisa satu orang yang sedang 

menyelesaikan program S2 (diprogramkan 2016 telah menyelesaikan studinya) dan 

seorang lagi sedang dalam proses pengajuan untuk pensiun (Usia).  

Aspek pengembangan diri  

Sementara itu, dalam pengembangan karier tenaga pendidik (dosen), fakultas 

bersama prodi melakukan upaya mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan seminar 

nasional/internasional, serta menugasi dosen untuk mengikuti diklat (seperti diklat audit 

mutu internal yang diselenggarakan oleh LPMPT UNIMA, penulisan jurnal ilmiah, 

pembuatan proposal penelitian, pembimbingan tugas akhir, dan pembimbingan 

akademik). Melalui program ini karier dosen menjadi lebih baik lagi karena dari 

berbagai diklat tersebut, dosen dapat memiliki tugas tambahan sesuai dengan 
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pengalaman mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat digunakan untuk 

memperbaiki kinerja. Di samping itu, pemenuhan terhadap syarat minimal kualifikasi 

pendidikan, pimpinan fakultas selalu memotivasi dosen untuk melanjutkan studi ke 

jenjang S3 yang linier agar terjaga kualitas pembelajaran yang lebih baik dan 

menghasilkan lulusan sesuai dengan yang telah ditentukan, baik yang ada pada KKNI 

maupun Renstra FE. Hingga tiga tahun terakhir sampai dengan tahun 2018, dosen yang 

melanjutkan studi S3 sebanyak 15 orang dosen atau sebesar 13,63% dari jumlah dosen. 

Data dosen berkualifikasi S3 hingga tahun 2018 sebanyak 42 dosen atau  38%, 

diharapkan hingga tahun 2020, total dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak  57 orang 

dosen. Demikian halnya dengan pengembangan fungsional dosen, baik Rektorat dan 

Dekanat, selalu berusaha memotivasi dosen yang sudah memenuhi syarat guru besar 

untuk segera mengurus kelengkapan administrasi portofolionya, ditargetkan hingga 

2020, guru besar di FE UNIMA sebanyak 8 orang. 

Kendala 

Kendala yang dihadapi oleh fakultas dalam upaya pengembangan dosen, lebih 

berorientasi pada pendanaan pelatihan, workshop dan fasilitas akses internet yang 

tersedia.  

 

 

4.2 Tenaga kependidikan 

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas/Sekolah Tinggi dengan 

mengikuti format tabel berikut: 

No. Jenis Tenaga Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan  

di Fakultas/Sekolah Tinggi dengan  

Pendidikan Terakhir 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Pustakawan *         

2 
Laboran/ Teknisi/ Analis/ 

Operator/ Programer 
  1  1    

3 Administrasi  2 10  3   3 

4 Lainnya : …         

Total  2 11  4   3 

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

* Tenaga tersebut berada di Kantor Kepustakaan UNIMA. 
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Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, 

dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga 

kependidikan. 
 

Aspek kecukupan 

Dilihat dari segi kecukupan, tenaga kependidikan yang ditempatkan di FE 

terdiri atas tenaga administratif, laboratorium, dan operator/tekniksi. Adapun tenaga 

administrasi berjumlah 20 orang sudah termasuk Kabag dan Kasubag telah mencukupi 

untuk fakultas dengan pertimbangan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan. 

Namun demikian, untuk tenaga laboratorium dan operator/teknisi masih sangat kurang, 

sehingga untuk mengatasi beberapa pekerjaan terkait laboratorium dan operator data 

masih menggunakan tenaga CPNS-dosen yang diperbantukan. Untuk tahun anggaran 

2018, pimpinan FE telah memasukkan dalam rencana strategis penambahan tenaga 

laboratorium dan operator baik permintaan distribusi dari kantor pusat maupun tenaga 

kontrak. Hal ini dilakukan agar tenaga CPNS-dosen yang diperbantukan untuk fokus 

pada proses menjadi PNS-dosen. Adapun laboratoium di FE adalah laboratorium Micro 

teaching dan komputer, untuk masing-masingnya fakultas menempatkan tenaga dosen 

yang memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang tersebut, dan masuk sebagai alat 

kelengkapan fakultas, masing-masingnya diangkat sebagai kepala laboratorium dan 

kepala komputer yang diusulkan oleh dekan dan selanjutnya di SK kan oleh Rektor. 

Aspek kualifikasi  

Ditinjau dari segi kualifikasi pendidikan, tenaga kependidikan yang ada di FE 

sudah mencerminkan proporsionalitas yang cukup baik karena FE memiliki SDM 

dengan kualifikasi pendidikan S2= 2 orang (Kabag, dan kasubag), S1 = 11 orang, D3 = 

4 orang, SMA/SMK= 3 orang. Selain proporsional, kompetensi yang dimiliki oleh staf 

administrasi merupakan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan dibidangnya, yaitu 

bidang akuntansi dan keuangan, administrasi perkantoran, dan informatika. Tenaga 

kependidikan dalam bidang akuntansi bertugas mengelola keuangan fakultas baik 

dalam pengeluaran maupun pelaporan. Tenaga kependidikan yang memiliki keahlian 
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dalam bidang IT ditugaskan untuk mengelola data. 

Khusus tenaga pustakawan tidak ada di tingkat fakultas, tetapi berada di tingkat 

universitas karena kebijakan universitas keberadaan perpustakaan dilaksanakan secara 

terpusat. Meskipun demikian, pada setiap program studi terdapat ruang baca untuk 

buku-buku referensi yang dikelola oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara 

ruang baca masing-masing yang melibatkan tenaga administrasi maupun dari 

mahasiswa. Dalam ruang baca itu terdapat bahan pustaka yang terkait dengan Prodi 

secara langsung sehingga lebih banyak dikunjungi mahasiswa. Sementara itu, keadaan 

tenaga perpustakaan UNIMA berjumlah 18 orang yang memiliki pelatihan dan 

kompetensi dalam bidang kepustakaan. 

Dalam hal pengembangan tenaga kependidikan, fakultas memberikan 

dukungan kepada setiap tenaga kependidikan yang berminat untuk menempuh jalur 

pendidikan yang lebih tinggi. Dukungan tersebut terutama dalam hal memberikan izin 

untuk melanjutkan studi. Agar program kerja di lembaga tidak terganggu dengan 

adanya studi lanjut para tenaga kependidikan, pihak fakultas maupun universitas 

menetapkan kebijakan bahwa tenaga kependidikan dapat melanjutkan studi dengan 

catatan tidak mengganggu tugas rutin yang ada di kantor sehingga pada umumnya 

mereka mengambil perkuliahan hanya di UNIMA.  

Kendala  

Namun demikian, ada kendala yang ditemukan oleh mereka yang mengambil 

studi lanjut yaitu kesulitan untuk membayar biaya pendidikan (SPP). Sehingga, 

beberapa di antaranya harus mengambil cuti akademik, hal itu terjadi karena status 

mereka sudah berkeluarga sehingga banyak pengeluaran untuk keluarga.  
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STANDAR 5 

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 

5.1  Kurikulum 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan 

kurikulum untuk program studi yang dikelola. 

 

Penyusunan kurikulum, seiring dengan otonomi kampus, telah melibatkan peran 

Fakultas dan Program Studi. Fakultas berperan dalam menyusun panduan yang berupa 

Rambu-Rambu Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, yang mengacu pada rambu-

rambu yang dibuat Universitas. Panduan ini memuat ketentuan/pengaturan mengenai 

jumlah sks, kode mata kuliah, struktur kurikulum, penentuan mata kuliah fakulter dan 

strategi pengembangan kurikulum. Selanjutnya penyusunan Kurikulum dilakukan oleh 

setiap Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dengan berpedoman pada rambu-

rambu/panduan yang telah disusun oleh fakultas. Untuk dapat diberlakukan, rancangan 

Kurikulum terlebih dahulu dimintakan persetujuan dan pengesahan dari Senat Fakultas. 

Kurikulum yang sudah ditetapkan akan dicetak dan digandakan oleh Fakultas. Selain itu 

Fakultas juga memfasilitasi dan mengendalikan penyusunan silabus yang dilakukan 

dalam bentuk lokakarya pengembangan silabus pada setiap awal semester. Fakultas juga 

memiliki peran dalam hal penyediaan fasilitas untuk keperluan penyusunan kurikulum 

beserta pendanaannya. 

Rinciannya:  

- Kurikulum disusun dengan memperhatikan standar komptensi lulusan  program 

studi. 

- Dalam penyusunan kurikulum, fakultas mengadakan perencanaan bersama dengan 

program studi, merancang kurikulum yang mencerminkan kompetensi yang akan 

dicapai. 

- Fakultas mengadakan sarana berupa seminar/lokakarya pengembangan kurikulum  
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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. 

- 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.  

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 

 

5.2    Pembelajaran 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi 

pembelajaran. 
 

Pengelolaan kegiatan pembelajaran di lingkungan FE dilakukan oleh fakultas. 

Pengelolaan kegiatan pembelajaran dimulai dari penyusunan jadwal perkuliahan, jadwal 

ujian, monitoring dan evaluasi. Jadwal kuliah disusun oleh masing-masing program studi 

pada setiap awal semester dan disosialisasikan kepada semua dosen dan mahasiswa. 

Pembelajaran di lingkungan FE UNIMA dilakukan dalam bentuk pertemuan klasikal, 

kuliah praktik lapangan (sekolah, institusi, dan perusahaan).  

Monitoring pembelajaran dilakukan pada setiap minggu pertama perkuliahan. 

Monitoring pembelajaran dilakukan dengan cara pemantauanlangsung ke kelas oleh PD I 

dan menggunakan instrumen yang dibuat oleh tim penjaminan mutu. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan pada setiap akhir semester menggunakan instrumen evaluasi 

dosen mengajar. Untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, setiap dosen memberikan 

ujian formatif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ujian formatif dan ujian 



 

53 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

tengah semester dilakukan secara mandiri oleh masing-masing dosen, sedangkan 

pelaksanaa ujian akhir semester dikoordinir oleh panitia ujian tingkat fakultas. Setiap 

akhir semester diadakan evaluasi dan diskusi dosen-dosen pengampu masing-masing 

mata kuliah dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi tiap-tiap dosen. Selain itu, dari hasil evaluasi dan diskusi tersebut diharapkan 

akan meningkatkan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi. 

 

5.3    Suasana Akademik 

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong  suasana akademik yang 

kondusif, terutama dalam: (1)  Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan  

prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan 

di luar kelas. 

 

Kebijakan tentang suasana akademik 

Lingkungan akademik membutuhkan atmosfer yang kondusif untuk pelaksanaan 

pembelajaran guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus kualitas 

lulusan. Suasana akademik ini melibatkan peran serta dari semua civitas akademika. 

Pimpinan Fakultas mempunyai peran sangat penting dalam hal ini melalui kebijakan-

kebijakan yang diambil.  

Beberapa kebijakan yang telah dan sedang dilakukan Fakultas yaitu:  

 Memberi kebebasan akademik, otonomi atas dasar kepakaran dosen, dengan tetap 

memegang etika kehidupan kampus yang humanis dan religius. 

 Fakultas secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, pelatihan, workshop 

bagi dosen, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas akademik.  

 Memberi kesempatan kepada masing-masing Program Studi untuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan untuk dosen dan 

mahasiswa. 

 Membentuk, mendorong munculnya jurnal-jurnal ilmiah baik di tingkat Fakultas 

maupun di tingkat Jurusan. Jurnal-jurnal yang ada di Fakultas Ekonomi antara 

lain: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Jurnal Manajemen.  

 Menyelenggarakan perkuliahan atas dasar jadwal yang diatur oleh setiap Program 
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Studi.  

 Menetapkan jumlah minimal perkuliahan (12 kali perkuliahan) sebagai prasyarat 

diselenggarakannya ujian. Hal ini dilakukan untuk membina kedisiplinan serta 

tanggung jawab dosen dan mahasiswa.  

 Menetapkan batas waktu penyerahan nilai evaluasi pembelajaran (2 minggu 

setelah pelaksanaan ujian). Untuk mendukung hal ini diadakan workshop evaluasi 

pembelajaran bagi dosen pada sekitar 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir 

Semester. Kebijakan ini penting untuk peningkatan kualitas pelayanan akademik 

dan membantu mahasiswa dalam merencanakan studi dalam KRS.  

 Mendorong dan menawarkan program penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

dengan dana yang cukup besar (dana pusat). Penelitian dan pengabdian diharuskan 

melibatkan mahasiswa agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam 

mengembangkan kompetensi penelitian dan pengabdian  

 Menempatkan admin pada setiap Program Studi untuk membantu administrasi 

terkait dengan bidang akademik.  

Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk mendukung suasana akademik 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Dengan 

adanya sarana prasarana yang memadai, maka kualitas pembelajaran diharapkan akan 

meningkat. Tentu saja penyediaannya disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran/perkuliahan.  

Sarana dan prasarana yang telah ada saat ini antara lain:   

 Ruang dosen yang representatif untuk aktivitas dosen, yaitu berupa ruangan 

khusus yang disediakan untuk tiap-tiap dosen. Selain itu juga disediakan ruang 

bersama.  

 Ruangan kelas yang cukup nyaman, dimana sebagian telah dilengkapi oleh LCD 

projector.  

 Laboratorium guna mendukung pembelajaran yang ada di setiap Jurusan/Program 

Studi. Laboratorium yang ada di FE dan Program studi adalah: Laboratorium 

Pojok Bursa, Laboratorium Komputer. 
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 Laboratorium micro-teaching untuk kegiatan micro-teaching (PPL I) dengan 

fasilitas yang lengkap untuk praktik pembelajaran. Hal ini akan sangat mendukung 

keterampilan pedagogik mahasiswa yang sebagian besar merupakan mahasiswa 

Prodi Kependidikan.  

 Ruang baca terpadu untuk semua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi.  

 Tersedianya anjungan siakad, dimana mahasiswa dapat melihat data mahasiswa, 

nilai ujian, dan KHS serta mengisi Kartu Rencana Studi  

Dukungan dana 

Dana yang tersedia merupakan bagian dari indicator pencapaian program. Baik 

untuk pembelajaran maupun pengadaan sarana prasarana. Dana yang ada bersumber dari 

keuangan Negara, dan sumbangan dana mahasiswa (SPP). Sementara ini, FE UNIMA 

mengelola sebesar 85%  untuk pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan 

penciptaan suasana akademik melalui DIPA fakultas. Dukungan dana diberikan dalam 

bentuk dana pengembangan kurikulum setiap program studi, upah dan gaji dosen, biaya 

pelaksanaan ujian, biaya pemeliharaan fasilitas, dana penerbitan jurnal ilmiah, dana 

penelitian, dana pengabdian kepada masyarakat, dana penyusunan bahan ajar, dana 

pengembangan media pembelajaran, dana pengembangan laboratorium, dana 

pengembangan program studi, dan dana percepatan tugas akhir mahasiswa. 

Kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas 

Kegiatan akademik di dalam kelas dilakukan dalam bentuk perkuliahan reguler 

dengan berdasar kurikulum yang sedang berlaku. Berkaitan dengan perkuliahan tersebut, 

saat ini sudah dikembangkan perkuliahan berbasis ICT. Kegiatan akademik di luar kelas 

dilakukan dalam bentuk antara lain:  

1. Praktikum di laboratorium micro teaching,  

2. Kuliah kerja lapangan,  

3. Magang/praktik industri,  

2. KKN dan PPL.  

3. Kegiatan-kegiatan seminar yang meliputi: seminar nasional dan seminar 

internasional. 
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Kegiatan Kemahasiswaan 

Kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi diarahkan dalam rangka 

pengembangan softskills mahasiswa yang didukung oleh Ormawa FE melalui berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler melalui BEM, DPM, dan Himaju/pro. BEM dan DPM FE masih 

tergabung dalam BEM dan DPM FISE sedangkan Himapro yang ada di FE terdiri dari 

Hima Pendidikan Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen. Suasana akademik di 

kalangan mahasiswa dikoordinasikan oleh Pembantu Dekan III dengan Badan Eksekutif 

Mahasiswa. BEM secara rutin menyelenggarakan lomba karya ilmiah mahasiswa dan 

juga seminar. Pengembangan softskills mahasiswa dirancang dalam empat tahapan yang 

meliputi: (1) success skills, (2) creativity skills, (3) leadership skills, dan (4) 

entrepreneurship skills. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR 6 

PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI 
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6.1    Pembiayaan 

6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji yang diterima  di Fakultas/Sekolah Tinggi 

selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti  format tabel berikut: 
 

Perencanaan program kerja, target kinerja dan pengembangan fakultas melibatkan 

secara aktif semua program studi yang dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk rapat kerja 

fakultas. Perincian pembiayaan dalam 3 tahun terakhir mengikuti format table di bawah 

ini (termasuk gaji): 
 

Sumber 

Dana 
Jenis Dana 

Jumlah dana (rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PT sendiri  

PNBP 5,557,500,000 5,630,000,000 5,810,000,000 

 

Dikti 

Rutin 7,427,000,000 8,417,000,000 9,389,000,000 

Hibah 135,000,000 275,000,000 525,000,000 

 

Sumber lain 

Pemda Kabupaten/kota Prop 

Sulut, Bank Indonesia, 

Kantor Pos, Pertamina. 

1,100,000,000 1,250,000,000 1,260,000,000 

    

 

Total 14,219,500,000 15,572,000,000 16,984,000,000 

 

Penggunaan dana: 

Penggunaan dana untuk kegiatan operasional dalam 3 tahun terakhir, terlihat pada 

tabel berikut: 
 

No. Jenis Penggunaan 

Jumlah Dana (Rupiah dan Persentase) 

TS-2 TS-1 TS 

Rp % Rp % Rp % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Pendidikan 1701595000 41,4 2380573400 45,2 4048220000 52,9 

2 Penelitian 993100000 24,2 1187600000 22,5 1595300000 20,8 

3 Pengabdian kpd 

Masyarakat 
234472500 5,7 375948300 7,14 508630000 6,64 

4 Investasi prasarana 1000000000 24,3 1000000000 19 1000000000 13,1 

5 Investasi sarana  160000000 3,89 232000000 4,4 350000000 4,57 

6 Investasi SDM 23000000 0,56 62000000 1,18 100000000 1,31 



 

58 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

7 Lain-lain     30000000 0,57 53000000 0,69 

Total 4112167500 100 5268121700 100 7655150000 100 

 

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridarma per program studi dalam 

3 tahun terakhir: 

 

No, Nama Program Studi 
Jumlah Dana (rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pendidikan Ekonomi (S1)* 940652500 1247996700 2073900000 

2 Manajemen (S1)* 1072725000 1468605000 2525810000 

3 Akuntansi (S1)* 758315000 1042760000 1134240000 

4 Pemasaran (D3)* 157475000 184760000 418200000 

5 Ilmu Ekonomi (S1)* - - - 

Total 2929167500 3944121700 6152150000 

 

PERINCIAN PENGGUNAAN DANA: 

 TS-2 TS-1 TS 

1. Operasional dan Pengembangan 2.884.595.000 3.704.573.400 5.551.220.000 

Rata-rata /Mahasiswa  934.433,1066 1.200.056,171 1.798.257,208 

 

2. Penelitian 993.100.000 1.187.600.000 1.595.300.000 

Rata-rata / Dosen 9.028.181,82 10.796.363,6 14.502.727,3 

 

3. Pengabdian Pada Masyarakat 234.472.500 375.948.300 508.630.000 

Rata-rata / Dosen 2.131.568,182 3.417.711,818 4.623.909,091 

 

 

 

6.1.2 Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi  tentang perolehan dana pada 

butir 6.1.1 yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya, 

Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi 

 

Dari uraian perincian dalam table diatas, pendapat atas dana yang disediakan dan 

digunakan mencerminkan kenaikkan setiap tahun untuk masing-masing program studi 

dan bidang-bidang dalam TRI DHARMA.  

Aspek Kecukupan Dana 

Sumber dana yang dimiliki fakultas tidak hanya dari APBN dan mahasiswa, akan 

tetapi ada sumber lain yang dapat dimanfaatkan khususnya untuk penelitian yakni 
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dari Kemenristekdikti dan mitra kerja lain. Jumlah dana yang diserap dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan, dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

TA 2015/2016 sebesar 1,227,572,500; TA 2016/2017 sebesar 1,563,548,300; dan TA 

2017/2018 naik sebesar 2,103,930,000. Dana yang tersedia telah diupayakan  untuk 

memenuhi kebutuhan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi walaupun jumlahnya 

masih dalam batas minimal untuk membiayai rencana kerja dan program-program 

yang telah dibuat yang termasuk dalam rencana staregis fakultas. Hal ini cukup 

mendukung program tiap prodi dan dosen dalam mengimplementasikan TRI 

DHARMA perguruan tinggi menjadi lebih baik. 

Hal ini menegaskan bahwa perhatian pimpinan baik fakultas maupun universitas 

akan penyelenggaraan TRI DHARMA sangat baik, sehingga upaya meningkatkan 

dan mengembangkan ke-3 bidang tersebut dapat termotivasi dan tercapai. 

Aspek Upaya Pengembangan 

Peningkatan dan pengembangan dana, tidak hanya dari dana APBN namun juga dari 

sumber lain dalam bentuk hibah. Pengembangan yang dilakukan untuk lebih 

mengefektifkan pelaksanaan program-program adalah dengan mengupayakan kerja 

sama dengan pemangku kepentingan serta pihak-pihak lain yang relevan dan tidak 

mengikat. Dana yang telah diperoleh telah dimanfaatkan dengan sangat baik, 

dibuktikan dengan meningkatnya kegiatan TRI DHARMA perguruan tinggi dan 

investasi baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana penunjang kegiatan. 

Kendala 

Kendala yang muncul adalah tidak dapat dilakukannya beberapa program 

pengembangan yang muncul setelah penetapan anggaran, sehingga program-program 

penting yang muncul kemudian walaupun mendesak ditunda dan diusulkan pada 

tahun berikutnya. 

 

 

6.2    Sarana 

6.2.1  Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin 

penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup 
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aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan 

dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan 

sarana. 
 

Aspek Kecukupan/Ketersediaan/Akses dan Kewajaran 

Sarana yang tersedia dapat dikatakan relatif cukup karena FE Unima sejak 

menjadi fakultas definitif tahun 2008, sudah dua kali berpindah gedung, sehingga dengan 

gedung-gedung yang ada saat ini masih dikategori wajar dengan catatan masih kurang, 

namun dengan pengelolaan yang baik  (perkuliahan sistem shift) semua kegiatan FE dapat 

berjalan. Dari sejumlah ruang yang ada, beberapa di antaranya telah disediakan fasilitas 

pembelajaran media (LCD). Untuk akses internet, sementara ini belum tersedia.     

Rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang 

Ruang yang tersedia masih memadai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

pengembangan diri, dan layanan akademik, namun demikian FE UNIMA sementara 

berupaya untuk mencukupi sarana yang ada. Demikian juga, ada beberapa sarana 

prasarana yang harus diperbaiki. Dalam upaya pengembangan FE UNIMA ke depan,  

dengan telah direncanakan investasi untuk sarana dalam renstra 2016-2020.  

Kendala 

Ketersediaan sarana yang masih kurang dan akses internet yang belum menjadi 

beberapa kendala yang dihadapi oleh FE UNIMA. 

 

6.2.2 Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program 

Tridarma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. 

Uraikan pula  rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan 

mengikuti format tabel berikut: 

Adapun sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program 

Tridarma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir 

adalah sebagai berikut: 

No. Jenis Sarana Tambahan 

Investasi 

sarana 

selama tiga 

tahun terakhir 

(juta Rp) 

Rencana Investasi Sarana dalam  

lima tahun mendatang 

Nilai Investasi  

(juta Rp) 
Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Printer 20 80 PNBP 
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2 Laptop 20 80 PNBP 

3 Scanner 8 32 PNBP 

4 LCD proyektor 75 300 PNBP 

5 AC Conditioner - 100 PNBP 

6 
Media Elektronik 

informasi 
- 

25 
PNBP 

7 Denah gedung FE 5 20 PNBP 

8 Kursi tipe ally 8 32 PNBP 

9 Papan media informasi 1 4 PNBP 

10 Rak besi 9 36 PNBP 

11 Filling kabinet 6 24 PNBP 

12 Lemari besi 2,5 10 PNBP 

13 Locker besi 1,5 6 PNBP 

14 Rak buku 1,5 6 PNBP 

15 Kursi  - 400 PNBP 

16 Lemari buku koneksi 7 28 PNBP 

17 TV 3 12 PNBP 

18 Sound System - 100 PNBP 

19 Wireless 1 4 PNBP 

20 Dispenser  1 4 PNBP 

21 Kamera  - 50 PNBP 

22 Computer  400 800 PNBP 

23 Lain-lain 172,8 172,8 PNBP 

Total 742 3,126  

 

6.3   Prasarana 

6.3.1   Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki, 

khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup 

aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun 

mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana. 
 

Aspek kecukupan dan kewajaran 

Prasarana yang tersedia di FE UNIMA terdiri atas 6 gedung berlantai 2 dan 2 

gedung berlanai 1, untuk gedung 1  lantai merupakan ruang ujian dan laboratprium. 

Untuk gedung lainnya digunakan untuk proses perkuliahan 5 prodi dan laboratorium. 

Ketiga gedung hingga saat ini dalam kondisi baik. Dengan sejumlah ruang yang telah 

difungsikan sebagaimana table dibawah ini: 

No Jenis Prasarana Jumlah Luas 

1 Ruang Pimpinan FE:   

 Dekan 1 Bh 60 M2 

 Pembantu Dekan 1-4 4 Bh 120 M2 

2 Ruang Guru Besar 5 Bh 60 M2 
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3 Ruang Pimpinan Jurusan/Prodi 4 Bh 120 M2 

4 Ruang Tata Usaha 4 Bh 240 M2 

5 Ruang Rapat Dosen 1 Bh 120 M2 

6 Ruang Kuliah/Kelas:   

 Ruang Prodi Pend. Ekonomi 12 Bh 720 M2 

 Ruang Prodi Manajemen  12 Bh 720 M2 

 Ruang Prodi Akuntansi  10 Bh 600 M2 

 Ruang Prodi Pemasaran 3 Bh 180 M2 

8 Aula 2 bh 240 M2 

9 Ruang Micro Teaching 1 Bh 60 M2 

10 Ruang Laboratorium 3 Bh 180 M2 

11 Ruang Ujian 3 Bh 180 M2 

12 Parkiran 1 Bh 1000 M2 

13 Toilet 8 Bh 240 M2 

 

Prasarana yang ada di FE UNIMA masih dalam kategori cukup (pengelolaan 

secara shift) sehingga untuk selanjutnya dalam perencanaan kedepan, sangat dibutuhkan 

penambahan dan pemeliharaan yang rutin. 

Prasarana yang tersedia di FE diakui terbatas untuk meningkatkan kegiatan 

pembelajaran. Kualitas prasarana dan akses yang ada belum sepenuhnya memberikan 

kemudahan bagi civitas memanfaatkan. Misalnya, ketersediaan LCD dan multi media 

lainnya yang masih cenderung sangat kurang dan fasilitas listrik yang banyak mengalami 

kerusakan, hal ini memberikan pengaruh kurang baik dalam proses peningkatan kualitas 

pembelajaran baik dosen maupun mahasiswa. Namun demikian, kecukupan dan 

kewajaran prasarana yang ada tetap dimaksimalkan. 

Aspek rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang 

Menyadari keterbatasan prasarana yang ada di FE UNIMA, melalui renstra yang 

telah disepakati dan merupakan komitmen bersama dari civitas FE, telah dirumuskan 

peningkatan dan pengembangan prasarana yang ada baik ditingkat prodi maupun di 

fakultas, dengan berupaya mendapatkan dukungan dana dari sejumlah pihak terutama 

dana PNBP dan APBN. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dan peningkatan kapasitas 

fakultas (daya tamping).  

Kendala 

Dalam upaya pimpinan fakultas dan civitas FE berkomitmen memajukan FE 
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UNIMA menjadi mandiri, berkualitas yang unggul, dan berdaya saing, berbagai kendala 

yang dihadapi terkait penganggaran prasarana. Keterbatasan anggaran menjadi hal krusial 

bagi fakultas merumuskan renstra yang ada.   

 

6.3.2  Sebutkan prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola dalam tiga 

tahun terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun 

mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

No. 
Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi prasa-

rana Selama tiga 

tahun terakhir 

(juta Rp) 

Rencana investasi prasarana dalam lima tahun 

mendatang 

Nilai Investasi (juta Rp) Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gedung 2 lantai (40 

ruang kelas) ukuran 

30 x 50 x 2 

- 12,000 APBN 

2 Gedung 2 lantai (20 

ruang untuk Pusat 

Studi dan Pusat 

Data) ukuran 20 x 

40 x 2 

- 10,000 APBN 

3 Pemeliharaan 

Gedung 

- 2,000 PNBP 

4     

Total - 24,000  

 

6.4   Sistem Informasi    

6.4.1  Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses 

penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, 

SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning. Jelaskan 

pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan 

institusi.  
  

Sistem informasi manajemen yang dibangun untuk saat ini masih terpusat di 

Universitas yaitu melalui Pusat Komputer (Puskom) UNIMA. Fasilitas ICT yang 

dilaksanakan di FE untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi meliputi: 

Layanan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang dapat dimanfaatkan mahasiswa 

untuk mengakses data pengisian KRS, nilai mata kuliah, dan transkrip akademik. 

Layanan SIAKAD dapat diakses melalui jaringan internet.  
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Selain itu juga sudah dikembangkan sistem pembayaran online yang tidak hanya 

mencakup administrasi akademik rutin, tetapi juga melingkupi: pembayaran SPP, 

pembayaran sertifikasi dosen, tunjangan kinerja pegawai, pembayaran lauk pauk, dan 

pembayaran hibah penelitian dan pengabdian. Pengembangan sistem lain yang 

memanfaatkan fasilitas jaringan komputer dan internet sebagai penunjang pendidikan 

dan pengajaran di FE UNIMA adalah melalui website FE (www.fekonunima.ac.id). 

Sementara ini, pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan 

institusi belum ada. 

System informasi manajemen, untuk proses pembelajaran dilakukan oleh dosen 

melalui email (tugas-tugas mata kuliah).  

  

6.4.2  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan 

mengikuti format tabel berikut. 
 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 

Manual 

Dengan 

Komputer 

Tanpa 

Jaringan 

Dengan 

Komputer 

Melalui 

Jaringan Lokal 

(LAN) 

Dengan Komputer 

Melalui Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa    √ 
2. Kartu Rencana Studi     √ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 
4. Nilai mata kuliah    √ 

5. Transkrip akademik    √ 
6. Lulusan    √ 

7. Dosen    √ 

8. Pegawai  √   

9. Keuangan  √   

10. Inventaris  √   

11. Pembayaran SPP    √ 

12. Perpustakaan  √   

Lainnya …     

 

6.4.3 Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di 

Fakultas/ Sekolah Tinggi (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-

mail,sms, buletin). 
 

http://www.fekonunima.ac.id/
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Infomasi untuk civitas disampaikan lewat mailing list serta dapat mengakses 

melalui website www.unima.ac.id dan www.fekonunima.ac.id, serta penyebaran lainnya 

dilakukan melalui e-mail, surat dan sms, serta jejaring social (Facebook, Twitter, Line, 

Watch Apps) sesuai kebutuhan dan kepentingannya. 

 

6.4.4   Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya 

pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 
 

Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang yang dilaksanakan di 

fakultas tetap mengacu pada kebijakan universitas dengan mempertimbangkan manfaat 

dan nilai strategis bagi fakultas. Sistem infomasi berbasis IT digunakan baik untuk 

kepentingan akademik maupun administratif.  

Sejak tahun akademik 2018-1 (semester ganjil), pengembangan system informasi 

telah diberlakukan secara menyeluruh, dengan akses yang cepat. Namun keterbatasan 

pendanaan masih belum mencukupi. Adapun pihak Fakultas telah memfasilitasi dengan 

adanya internet yang terbatas untuk operator tiap program studi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unima.ac.id/
http://www.fekonunima.ac.id/
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STANDAR 7. 

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

7. 1   Penelitian 

 

7.1.1  Tuliskan jumlah  dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di 

lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti 

format tabel berikut: 
 

No. Nama Program Studi 

Jumlah Judul 

Penelitian 

Total Dana Penelitian 

(Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
PS 1: Pendidikan 

Ekonomi (S1) 
24 20 24 308000000 353000000 550000000 

2 PS 2: Manajemen (S1) 28 26 31 378000000 443000000 650000000 

3 PS 3: Akuntansi (S1) 13 16 11 286000000 370000000 242000000 

4 PS 4: Pemasaran (D3) 1 1 5 21100000 21600000 153300000 

5 PS 5: Ilmu Ekonomi (S1) - - - - - - 

 Total 66 63 71 993100000 1187600000 1595300000 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai kegiatan 

PS yang relevansinya paling dekat.  

 
 

7.1.2  Uraikan pandangan pimpinan  Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 

7.1.1, dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, 

upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang 

dihadapi.  

 

Berbagai penelitian yang dilakukan di tingkat Prodi, baik yang didanai oleh PNBP, 

dana Dikti, maupun sumber-sumber dana lainnya disesuaikan dengan payung penelitian. 

Payung penelitian setiap prodi dibuat sesuai dengan payung penelitian fakultas dan 

universitas. Setiap penelitian yang dilakukan oleh para dosen berada dalam satu garis 

kebijakan sehingga hasil penelitian prodi mendukung program fakultas dan universitas 

baik dari segi visi maupun misi yang sedang dilaksanakan. Dengan sumber dana yang 

beragam dosen yang melakukan penelitian telah bertambah (meskipun kurang signifikan) 
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sehingga dapat mewujudkan bagian dari tridarma perguruan tinggi. Ke depan 

keterlibatan dosen dalam berbagai skema penelitian akan ditingkatkan melalui pelatihan 

peningkatan kapasistas dosen dalam penelitian dan penulisan laporan ilmiah, 

penyampaian informasi penelitian yang cepat, merata dan akurat, peningkatan kapasitas 

dosen dalam mengakses informasi ilmiah, pelatihan penggunaan software anti plagiat, 

serta informasi mengenai publikasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai sarana 

publikasi. 

Kendala yang dihadapi adalah: (1) jumlah anggaran penelitian yang disediakan oleh 

Dikti sangat kompetitif sementara jumlah judul penelitian yang diusulkan banyak 

sehingga ada sejumlah judul penelitian yang diusulkan tidak lolos seleksi. (2) Anggaran 

penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas jumlahnya terbatas sehingga jumlah 

judul penelitian juga menjadi terbatas. (3) Dukungan dana dari fakultas hanya mampu 

membiayai kegiatan operasional prapenelitian, dan (4) Kesibukan para dosen, terutama 

yang mendapat tugas tambahan, sering membuat kualitas penelitian tidak seperti yang 

diharapkan. 

Upaya yang dilakukan oleh fakultas dan prodi adalah menyediakan anggaran 

penelitian yang signifikan dan proporsional agar seluruh dosen dapat melakukan 

penelitian. Kemudian fakultas melakukan kerja sama penelitian bersama dengan 

perguruan tinggi lain yang melibatkan para dosen.  

Sejalan dengan kebijakan Universitas yang lebih pro penelitian, jumlah dana yang 

ditawarkan untuk penelitian juga bertambah. Dampaknya jumlah proposal dan judul 

penelitian yang didanai juga bertambah. Masalahnya setelah penelitian selesai, laporan 

penelitian yang menjadi artikel dan dipublikasikan di jurnal terakreditasi atau jurnal 

internasional bereputasi masih terbatas karenan kualitas jurnal yang masih rendah. 

Rendahnya kualitas jurnal itu sedikit-banyak dipengaruhi oleh kemampuan dosen dalam 

memahami teks berbahasa asing yang terbatas. Upaya mengatasi persoalan itu dapat 

dilakukan melalui pelatihan bahasa asing atau memberi informasi terbaru mengenai 

referensi dalam bidang yang dikaji oleh dosen. 
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7. 2   Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 

menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, 

dsb.) 

 

7.2.1  Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir 

dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

No

. 
Nama Program Studi 

Jumlah Judul 

Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdi

an kepada 

Masyarakat 

Total Dana  

Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian kepada 

Masyarakat (Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
PS 1: Pendidikan 

`Ekonomi (S1) 
6 7 10 54000000 75000000 147000000 

2 PS 2: Manajemen(S1) 8 9 12 86072500 105608300 188910000 

3 PS 3: Akuntansi (S1) 7 14 9 80000000 180000000 135000000 

4 PS 4: Pemasaran (D3) 2 2 4 14400000 15340000 37720000 

5 
PS 5 : Ilmu Ekonomi 

(S1) 
- - - 

- - - 

 JUMLAH 23 32 35 234472500 375948300 508630000 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai kegiatan PS 

yang relevansinya paling dekat. 

 

7.2.2  Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1 dalam 

perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya 

pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang 

dihadapi.  
 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen sesuai dengan visi 

dan misi prodi, fakultas, dan universitas karena sesuai dengan payung pengabdian yang 

telah direncanakan sebelumnya. Jumlah pengabdian yang telah dilakukan oleh para 

dosen masih minim, namun pengabdian yang dilakukan sangat beragam terkait dengan 
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implementasi keilmuan dan social kemasyarakatan. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian, setiap tahun 

pihak LPM mengadakan semiloka penyusunan proposal pengabdian dengan 

mendatangkan pakar (pelaksana pengabdian yang berhasil) dan reviewer internal atau 

DP2M DIKTI berkaitan dengan penelitian dan pengabdian.  

Mekanisme lokakarya yang dilakukan adalah pemateri memberikan kiat-kiat sukses 

menyusun proposal pengabdian serta bagaimana mengimplementasikan dan menyusun 

laporannya. Kegiatan lokakarya dibiayai dari Universitas. Peserta lokakarya mewakili 

prodi secara proporsional berkisar 4-5 orang sehingga jumlah peserta berkisar 30-40 

orang. 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 masyarkat. 

Diakui walaupun dana yang tersedia relatif minim namun hal itu cukup dalam 

memotivasi dosen, dan hal ini dapat dianggap wajar sebab dalam pengembangan diri 

tenaga dosen, karena bagian dari tugas pokok. 

Kendala yang dihadapi adalah:  

 Persebaran perolehan dana PPM yang belum merata untuk semua dosen, artinya 

belum semua dosen dapat meraih dana PPM tetapi PPM itu hanya diraih oleh 

beberapa dosen.  

 Penyebarluasan hasil PPM yang sangat terbatas baik melalui jurnal maupun 

diseminasi. Hal ini membuat hasil PPM itu kurang mampu dimanfaatkan secara 

optimal 

 
 

7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  

 

7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*  dengan Fakultas/Sekolah 

Tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
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No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu Kerja 

Sama 
Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 PT. NET21PLUS Kerjasama bidang 

pendidikan dan 

pelatihan Aplikasi 

Komputer MYOB 

2015 2016 - Melatih dosen untuk dapat 

mengajarkan aplikasi MYOB 

kepada mahasiswa 

- Mengembangkan kompetensi 

dosen 

- Dosen dapat mengajarkan 

penggunanaan aplikasi MYOB 

kepada mahasiswa 

2 Bank Indonesia Penelitian, 

Perkuliahan Umum,   

Magang, dan BI 

Corner 

2010 sekarang - Melakukan penelitian bersama 

- Pimpinan BI menjadi tim mata 

kuiah 

- Melakukan kuliah umum 

- Menjadi tempat magang kerja 

mahasiswa prodi Akuntansi 

- Galeri BI Cornar 

3 Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Galeri, Perkuliahan 

Umum, 

Seminar, Penelitian 

2012 sekarang - Membuka galeri BEI FE Unima 

- Melakukan seminar dan kuliah 

umum 

- Menjadi pusat penyedia data 

bagi dosen dan mahasiswa yang 

melakukan penelitian keuangan 

4 Pemerintah Kab. 

Se-Sulawesi Utara 

- Pendidikan 2013 sekarang - PPL 

5 Pemerintah 

Provinsi Papua 

- Pendidikan 2012 Sekarang  - Membantu mahasiswa asal 

papua untuk memperoleh 

beasiswa pemda papua 

6 Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Transfer kredit (sit 

in) 

 

2014 2016 - Memberi pengalaman dan 

pengetahuan yang baru bagi 

mahasiswa 

7 KAP Dr. J. 

SONDAKH & Dr. 

G. MOGI 

-Pendidikan dan 

Penelitian 

-Magang 

2015 2016 - Membantu peningkatan dosen 

dalam bidang pendidikan dan 

penelitian 

- Membantu mahasiswa 

mengembangkan dan 

menerapkan ilmu dalam dunia 

kerja 



 

71 

Borang Buku IIIB Fakultas Ekonomi UNIMA Ban-PT 2019 

8 Pemerintah Kab. 

Minahasa 

-Penelitian 

-Magang 

2015 Sekarang  - Membantu Dosen dalam 

memperoleh data untuk 

melakukan penelitian 

- Membantu mahasiswa 

mengembangkan dan 

menerapkan ilmu dalam dunia 

kerja 

9 PT. D’Xplor 

Indonesia 

Pelatihan E-

Commerce 

2016 Sekarang  - Membantu mahasiswa dalam 

aplikasi e-commerce 

10 Pemerintah Kab. 

Mitra (Desa 

Tumbak, Kec. 

Posumaen) 

Laboratorium 

Pendidikan dan 

Ekonomi 

2019 Sekarang - Membantu dosen dan Mahasiswa 

dalam observasi 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi 

 

7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*  dengan Fakultas/Sekolah 

Tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No

. 

Nama 

Instansi 

Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu 

Kerja Sama 
Manfaat yang telah 

diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 The Humber 

College 

Institute of 

Technology 

and Advance 

Learning 

(Canada) 

Pertukaran mahasiswa, 

Dosen, dan pelatihan 

pengembangan riset 

2015 Sekarang  Memberi kesempatan bagi 

mahasiswa dan dosen untuk 

dapat melanjutkan studi 

diluar negeri dan 

mengembangkan penelitian 

2 Okayama 

University 

- Pertukaran mahasiswa 

dan dosen 

- Kerja sama penelitian 

dan pertukaran data 

penelitian 

2011 Sekarang  Memberi kesempatan bagi 

mahasiswa dan dosen untuk 

dapat melanjutkan studi 

diluar negeri, 

pengembangkan penelitian, 

dan pertukaran data 

penelitian. 

3 Northtern 

Illinois 

University 

Pengembangan SDM 

(Pengiriman dosen untuk 

studi S3, Pengembangan 

Penelitian, Pengiriman 

mahasiswa untuk 

mengambil kredit tertentu). 

2012 Sekarang  Meningkatkan kualitas/ 

kualifikasi akademik dosen 

FE- UNIMA 

dst.      

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi 


