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Kata Pengantar 
 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) 

dan Rencana Operasional (Renop) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado periode 

2016-2020. Penyusunan Renstra dan Renop ini didasarkan atas hasil rapat kerja Fakultas 

Ekonomi pada tanggal 12-14 Juni 2016. 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Manado ini telah disahkan oleh Senat Fakultas Ekonomi pada tanggal 

30 Juni 2016. Renstra dan Renop ini memuat program rencana yang rasional dan logis, 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang internal dan eksternal yang tergambar dalam 

analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan). Renstra dan Renop ini 

merupakan deskripsi program dan kebijakan pengembangan FE UNIMA hingga tahun 

2020, dengan memuatnya dalam visi FE UNIMA.   

Penyusunan Renstra dan Renop FE UNIMA 2016-200 ini didasarkan pada perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan renstra/renop FE UNIMA sebelumnya sebagai 

baseline. Secara garis besar Renstra/renop FE-UNIMA ini menyangkut tujuh komponen 

yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata pamong,  

kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan lulusan, (4) 

Sumber daya manusia, (5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, (6) 

Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan (7) Penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Komponen-komponen ini sesuai dengan 

Renstra dan Renop Universitas Negeri Manado, dan selaras dengan Standar Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  

Dengan tersusunnya Renstra dan Renop FE-UNIMA ini, dapat menjadi dasar dan arah 

pengembangan Fakultas yang mandiri, bermartabat, unggul, dan berdaya saing 

internasional. Dan sangat diharapkan Renstra dan Renop FE-UNIMA ini menjadi 

komitmen bersama bagi segenap civitas akademika sehingga dapat mengangkat derajat dan 

peran FE-UNIMA dalam pembangunan nasional Negara Indonesia yang kita cintai ini.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado 

Visi: 

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

saing, dalam penyelenggaran TRIDHARMA Perguruan Tinggi” 

Misi: 

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 

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 

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. 

2. Struktur Pengembangan Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Manado 

Dalam rangka pengembangan FE-UNIMA sesuai visi FE-UNIMA: Menjadi 

Fakultas Ekonomi yang mandiri, unggul dan kompetitif, dalam penyelenggaran 

TRIDHARMA. FE-UNIMA merancang struktur organisasi FE-UNIMA periode 2016-

2020, seperti pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado (Rencana Pengembangan 2016-2020) 
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Penjelasan: 

A. Unsur Fakultas 

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

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pendidikan dan 

non kependidikan, dengan kajian pendidikan administrasi bisnis, pendidikan ekonomi, 

pendidikan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi, dan pemasaran, serta 

kewirausahaan. 

2) Dalam melaksanakan tugasnya, FE berfungsi: 

a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam 

bidang Pendidikan dan non kependidikan, dengan kajian pendidikan 

administrasi bisnis, pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, manajemen, 

ilmu ekonomi, akuntansi, dan pemasaran, serta kewirausahaan. 

b. Melaksanakan penelitian dalam bidang Pendidikan dan non kependidikan, 

dengan kajian pendidikan administrasi bisnis, pendidikan ekonomi, 

pendidikan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi, dan 

pemasaran, serta kewirausahaan. 

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan dan 

non kependidikan, dengan kajian pendidikan administrasi bisnis, pendidikan 

ekonomi, pendidikan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi, dan 

pemasaran, serta kewirausahaan. 

d. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan program kegiatan 

kemahasiswaan  

e. Melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan dan administrasi. 

3) Unsur-unsur FE UNIMA terdiri dari: 

a. Unsur pimpinan yaitu Dekan dan empat orang pembantu Dekan 

b. Unsur Badan Normatif yaitu Senat Fakultas 

c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu Jurusan/Program Studi/Laboratorium 

d. Unsur pelaksana Adminitratif yaitu Bagian Tata Usaha 

4) Pimpinan Fakultas 

FE UNIMA dipimpin seorang  Dekan dan 4 (empat) orang Pembantu Dekan, yaitu: 

a. Pembantu Dekan I (PD I) Bidang Akademik  

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

c. Pembantu Dekan III (PD III) Bidang Kemahasiwaan 

d. Pembantu Dekan IV (PD IV) Bidang Kerjasama dan Pengembangan 

Fakultas. 

1.1. Pembantu Dekan I Bidang Akademik 

Pembantu Dekan I bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Pembantu Dekan mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, 

serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti, serta pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya nalar mahasiswa 
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d. 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 pelaksanaan kegiatan di 

bidang administrasi umum dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya 

Pembantu Dekan II melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

a. Pengelolaan Keuangan 

b. Pengurusan Kepegawaian 

c. Pengelolaan Perlengkapan 

d. Pengurusan Kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban 

e. Pengurusan Ketatausahaan 

f. Pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan 

g. Pengurusan kesejahteraan tenaga pengajar dan administrasi. 

1.3. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiwaan 

Pembantu Dekan III bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di 

bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Dekan III mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap orientasi 

serta kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, seni budaya, dan 

olahraga. 

b. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan 

penyuluhan bagi mahasiswa 

c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya nalar mahasiswa yang deprogram 

bersama Pembantu Dekan I 

d. Penciptaan iklim pendidikan yang baik di kampus dan pelaksanaan program 

pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 

e. 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 pelaksanaan kegiatan di 

bidang urusan kerjasama serta monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Pembantu Dekan IV mempunyai fungsi meliputi: 

a. 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. 

b. Penyelenggaraan hubungan masyarakat 

c. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan penelitian dengan 

semua unsur pelaksana dilingkungan fakultas. 

d. Kerjasama dengan semua unsur pelaksana di fakultas, terutama jurusan dan 

program studi.  

5) Senat FE UNIMA 
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Senat FE merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas 

yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas di 

FE-UNIMA 

1.1. Anggota Senat FE  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul fakultas 

1.2. Keanggotaan Senat FE  terdiri dari : 

a. Dekan 

b. Para Guru Besar 

c. Para Pembantu Dekan 

d. Ketua Program Studi 

e. Wakil Dosen Program Studi. 

6) Unsur Penunjang Fakultas 

a. Unsur penunjang fakultas merupakan unsur yang bertugas membantu mengawasi 

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat fakultas dan jurusan.  

b. Unsur penunjang di FE-UNIMA terdiri atas: 

 Satuan Pengawas Internal 

 Tim Penjamin Mutu 

 Pusat Data 

 Pusat Studi 

B. Unsur Jurusan  

Jurusan terdiri atas: 

a. Ketua & Sekretaris Jurusan; 

b. Koordinator Program Studi; 

c. Kepala Laboratorium/studio 

d. Staf Dosen. 

1) Jurusan adalah unsur pelaksana yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

di tingkat jurusan.  

2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan sekretaris Jurusan yang diangkat/ 

diberhentikan oleh Rektor atas dasar usulan Dekan, dengan pertimbangan 

mekanisme pemilihan oleh seluruh dosen jurusan dan sidang senat FE-UNIMA. 

3) Dalam penyelenggaraan kegiatan, Ketua dan Sekretaris secara rutin bertanggung 

jawab kepada Dekan 

4) Program studi adalah unsur teknis dibawah jurusan yang bertugas mengkoordinir, 

memonitor, dan mengevaluasi kegiatan akademik di tingkat program studi.   

5) Program studi dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat/diberhentikan oleh 

Rektor atas dasar usulan Dekan, dengan pertimbangan mekanisme pemilihan oleh 

seluruh dosen program studi dan sidang senat FE-UNIMA.  

6) Dalam penyelenggaraan kegiatan, koordinator program studi secara rutin 

bertanggung jawab kepada ketua dan sekretaris jurusan. 

7) Laboratorium adalah unsur pelaksana teknis dibawah jurusan yang bertugas 

mengelola dan mengoperasikan laboratorium di tingkat jurusan. 

8) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala laboratorium, yang diangkat/ 

diberhentikan oleh Rektor atas dasar usulan Dekan, dengan pertimbangan ketua dan 

sekretaris jurusan. 

9) Dalam penyelenggaraan kegiatan, kepala laboratorium jurusan secara rutin 

bertanggung jawab kepada ketua dan sekretaris jurusan. 
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10) Dosen jurusan adalah unsur pelaksana di tingkat jurusan yang melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

11) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab kepada ketua dan 

sekretaris jurusan.  

12) Dosen FE-UNIMA adalah pendidik profesional dan ilmuwan dilingkungan FE 

UNIMA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Jurusan-jurusan pada FE UNIMA terdiri atas bidang kependidikan dan non kependidikan, 

yaitu: 

1. Jurusan Pacsa Sarjana: 

- Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi 

- Program Studi S2 Manajemen  

2. Jurusan Manajemen dan Bisnis: 

- Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Bisnis 

- Program Studi S1 Manajemen 

3. Jurusan Ekonomi Pembangunan: 

- Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi 

- Program Studi S1 Ilmu Ekonomi 

4. Jurusan Akuntansi: 

- Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi 

- Program Studi S1 Akuntansi 

5. Jurusan Vokasi: 

- Program Studi S0/D3 Manajemen Pemasaran 

- Program Studi S0/D3 Kewirausahaan 

Jurusan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

 Setiap Jurusan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran; penelitian; dan 

pengabdian kepada masyarakat di bidang kependidikan maupun non-kependidikan.  

 Jurusan Pasca Sarjana (S2), menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan ekonomi dan 

manajemen.  

 Jurusan Manajemen dan Bisnis (S1), menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan 

Administrasi Bisnis dan manajemen. 

 Jurusan Ekonomi Pembangunan (S1), menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan 

ekonomi dan ilmu ekonomi.  

 Jurusan Akuntansi (S1), menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan akuntansi dan akuntansi.  

 Jurusan Vokasi (S0/D3), menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen pemasaran dan 

kewirausahaan. 

C. 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 : 
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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. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP RENCANA STRATEGIS DAN OPERASIONAL 

 

Isu-isu Strategis 

Rencana Strategis dan Operasional FE-UNIMA 2016-2020 memberikan guideline 

berdasarkan hasil analisis evaluasi diri yang mengacu pada isu-isu utama yang dihadapi 

Universitas Negeri Manado. Lima isu utama yang akan dihadapi FE-UNIMA dalam 

sepuluh tahun ke depan adalah (1) peningkatan kualitas input, proses dan output; (2) 

penyehatan organisasi; (3)  peningkatan daya saing di tingkat internasional; (4) 

pengelolaan sumber daya; (5) pendanaan. Berdasar pada ke lima isu tersebut serta 

mengacu pada hasil evaluasi diri ditetapkan beberapa tujuan. Tujuan ini mengacu pada 

berbagai standar yang telah ditetapkan maupun standar yang dipakai dalam kriteria 

penilaian hasil kinerja oleh BAN-PT. Rincian dari kelima isu strategis, adalah sebagai 

berikut:  

Peningkatan Kualitas   

Isu ini terkait dengan (a) makin besarnya jumlah  mahasiswa yang diterima melalui 

sistem di luar seleksi nasional yang dinilai mempunyai berbagai kelemahan, (b) sistem dan 

pelaksanaan, serta penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen  masih 

terbatas, (c) pelaksanaan  Kurikulum KBK dan KKNI yang tetap dan terus menerus 

memerlukan berbagai perbaikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan perlunya 

evaluasi kinerja lulusan, (d) rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan dengan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (e) rendahnya kinerja laboratorium akibat 

jumlah maupun kualitas peralatan yang terbatas, serta rendahnya optimalisasi sarana dan 

prasarana yang ada,  (f) Jumlah publikasi ilmiah dan tulisan dalam bentuk buku masih 

sangat rendah dan terutama pada tuntutan untuk dapat memberikan mutu lulusan yang 

tinggi sesuai dengan misi FE-UNIMA yakni lulusan dengan kemampuan akademik 

dibidang pendidikan ekonomi, ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, dan pemasaran, 

dengan kualitas yang unggul, mandiri dan professional, serta bermartabat, yang memiliki 

kepribadian luhur, dan berjiwa wirausaha 

Penyehatan dan Penguatan Organisasi 

Isu ini dimaksudkan untuk lebih menyehatkan dan menguatkan organisasi dengan 

didasarkan pada; (a) Belum terlembaga dengan baik prosedur penentuan kebijakan, 

pengelolaan dan pelaksanaan program yang telah disusun, (b) Pelaksanaan program sering 

kurang konsisten dengan Renstra dan rencana program lain yang telah disusun, karena 

sering mengikuti perkembangan dan prioritas sesaat, (c) Sistem penjaminan mutu belum 

berfungsi secara optimal, dan hasil evaluasi program studi oleh BAN PT belum 

memuaskan, (d) ketersediaan sistem database belum memadai sehingga kesulitan untuk 

mendapatkan data yang akurat dan mutakhir. Hal-hal tersebut berpotensi mampu 

menurunkan kepercayaan masyarakat dan mahasiswa (termasuk calon mahasiswa); akibat 

pelayanan administrasi kurang optimal dan lulusan tidak mampu bersaing di pasar kerja; 

peringkat akreditasi oleh BAN PT untuk program-program studi yang belum maksimal; 

serta kalah bersaingnya FE-UNIMA  dengan perguruan tinggi negeri dan swasta nasional 

yang berkualitas dan memiliki akreditasi yang baik. Sementara itu, semakin banyak 

perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang memiliki visi, misi dan tujuan serta 

tumbuh lebih profesional dan mengembangkan program sudi yang kompetitif.  

Peningkatan Daya Saing  Nasional dan Internasional 
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Isu ini sangat relevan dengan misi Universitas Negeri Manado, yang berdaya saing 

dan diperhitungkan. Hal ini juga terkait dengan makin meningkatnya jumlah PT yang 

bekerjasama dengan perguruan tinggi internasional, juga makin marak persaingan tenaga 

kerja asing baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu kemampuan FE-UNIMA 

untuk melakukan optimalisasi dalam kerjasama internasional masih terbatas 

Pengelolaan Sumber Daya 

Isu ini sangat erat berhubungan dengan; (a) sistem dan pelaksanan, serta 

penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang masih belum berjalan 

dengan optimal, (b) tuntutan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, baik finansial 

maupun non finasial,  (c) meningkatnya anggaran pendidikan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengelolaan sumber daya, seperti misalnya kesempatan studi lanjut dari 

kemenristekdikti, serta (e) diberlakukannya kegiatan evaluasi kinerja aparatur sipil negara 

dan kegiatan penjaminan mutu  

Pendanaan, Akuntabilitas dan  Transparansi 

Isu tentang pendanaan, berawal dari: (a) kebutuhan dana yang lebih besar sebagai 

akibat tuntutan IPTEK yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, 

khususnya media pembelajaran, laboratorium, akses internet; (b) potensi adanya 

ketidakharmonisan akibat kurangnya akuntabiltas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan, terutama di antara universitas,  fakultas, dan jurusan; (c) adanya potensi 

pemanfaatan fasilitas yang ada 

Pendekatan Penyusunan Rencana Strategis dan Operasional 

Rencana strategis (Renstra) dan Rencana operasional (Renop) Fakultas Ekonomi 

UNIMA Tahun 2016 – 2020 disusun atas dasar visi, misi, dan tujuan serta komitmen 

bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun 

mendatang dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki, permasalahan yang 

dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik internal maupun 

eksternal yang sedang dan akan berlangsung.  

Penyusunan Renstra dan Renop ini menggunakan beberapa pendekatan, meliputi: 

 Self Evaluation Approach; Merupakan pendekatan evaluasi diri berbasis analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). Kegiatan evaluasi diri 

dilaksanakan melalui penilaian dan analisis terhadap sistem penyelenggaraan 

pendidikan di Fakultas Ekonomi guna memperoleh gambaran nyata atas kondisi dan 

kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir. Komponen-komponen yang menjadi kajian 

dalam evaluasi diri ini meliputi:  

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian  

2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu  

3. Mahasiswa dan Lulusan  

4. Sumberdaya Manusia  

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik  

6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi  

7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama  

 Discussion Approach; Merupakan pendekatan yang dilakukan melalui diskusi-diskusi 

yang intensif dari unsur-unsur pemangku terkait guna mengidentifikasi strategi-

strategi pemecahan permasalahan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan 
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mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang 

dimiliki oleh Fakultas Ekonomi.  

 Objective Approach; Merupakan pendekatan untuk menetapkan strategi-strategi 

prioritas dan penetapan indikator-indikator kinerja sebagai target yang akan dicapai 

dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang.  

Tujuan dan Manfaat  

Dokumen Renstra dan Renop FE-UNIMA Tahun 2016–2020 merupakan salah satu 

dokumen akademik dan administrasi di Fakultas Ekonomi yang digunakan sebagai 

pedoman, arah dan landasan bagi fakultas dan jurusan serta unsur-unsur pemangku 

kepentingan yang terkait dalam menyusun program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun 

2016–2020, sehingga terintegrasi dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran fakultas. Dengan 

demikian, tujuan dari penyusunan Renstra dan Renop FE-UNIMA ini adalah untuk 

menegaskan arah pengembangan Fakultas Ekonomi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

yang akan datang melalui penetapan langkah-langkah strategis dan operasional, sehingga 

terdapat persamaan persepsi dan gerak langkah dari semua sivitas akademika dalam 

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi.   

Sedangkan manfaat utama dari Renstra dan Renop FE-UNIMA Tahun 2016–2020 

ini adalah:  

 Memiliki landasan yang kuat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan 

program-program pengembangan sebagai upaya mewujudkan visi misi yang telah 

dirumuskan.  

 Membangun orientasi dan komitmen organisasi dengan memanfaatkan kekuatan 

dan peluang guna mengantisipasi kelemahan dan ancaman.  

 Menjadi pedoman proses perubahan ke arah yang lebih baik bagi segenap jajaran 

sivitas akademika.  

 Mengantisipasi dan merespon lingkungan yang terus berubah melalui orientasi 

masa depan.  

Renstra dan Renop FE-UNIMA tahun 2016-2020 merupakan sinkronisasi program 

dan kebijakan pengembangan yang terukur dalam indicator kinerja.  

Ruang Lingkup  

Ruang lingkup rencana strategis dan operasional disusun berdasarkan standar-

standar yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

sebagai acuan utama, meliputi:   

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi fakultas 

(jurusan/program studi) untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya perwujudannya, 

dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh 

pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan 

secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) 

yang secara akademik wajar. Rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu 

kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari fakultas (jurusan/program 

studi) dan perguruan tinggi yang bersangkutan.  

2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem 

pengelolaan, dan penjaminan mutu di fakultas sebagai satu kesatuan yang terintegrasi 
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sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: 

pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong di 

fakultas harus mencerminkan pelaksanaan good university governance dan 

mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku 

kepentingan fakultas. Kepemimpinan di fakultas harus secara efektif memberi arah, 

motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan 

sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif 

dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan 

staf, pengawasan, operasi, representasi, dan penganggaran. Sistem penjaminan mutu 

harus mencerminkan pelaksanaan peningkatan mutu yang berkesinambungan 

(continuous quality improvement) pada semua rangkaian sistem manajemen mutu 

(quality management system) dalam rangka pemuasan pelanggan (customer 

satisfaction).  

3. Mahasiswa dan Lulusan;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Fakultas harus 

memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen 

dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu 

yang terintegrasi. Fakultas harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku 

kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, 

mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. Fakultas harus 

berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar 

mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Fakultas harus 

mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. 

Fakultas harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan yang 

berkelanjutan. Fakultas harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan 

pendayagunaan alumni.  

4. Sumberdaya Manusia;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan 

mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi di fakultas, melalui program 

akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Fakultas harus mendayagunakan 

sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, 

kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam 

proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang 

dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, fakultas harus 

memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan rekrutmen, 

penempatan, pembinaan, pengembangan karir yang baik. Fakultas harus memiliki 

sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya manusia 

untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.  

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana 

akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat 

fakultas. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya 

tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi fakultas. Kurikulum harus mampu 

menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi mahasiswa 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus 



 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  &  O p e r a s i o n a l  F E - U N I M A  2 0 1 6  –  2 0 2 0  

12 

 

menjamin mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. 

Suasana akademik di fakultas harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi 

yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum di program studi, proses 

pembelajaran, dan suasana akademik, fakultas harus kritis dan tanggap terhadap 

perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan 

budaya.  

6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 

sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. 

Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus 

menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di tingkat 

fakultas. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien, fakultas harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek 

kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, 

serta sistem informasi.  

7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama;  

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan serta pengembangan mutu 

jurusan/program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu 

pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan 

penjaminan mutu untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya 

tujuan, dan keberhasilan strategi.  

Landasan Hukum  

Landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

khususnya yang terkait dengan pengelolan pendidikan tinggi, dipergunakan sebagai acuan 

hukum dalam penyusunan rencana strategis di Fakultas Ekonomi agar segala bentuk arah 

dan kebijakan yang disusun dalam dokumen ini tidak bertentangan dengan ketentuan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku. Selain itu, dokumen-dokumen akademik 

internal yang berlaku di Universitas Negeri Manado dan/atau Fakultas Ekonomi juga 

dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan rencana strategis sehingga rencana 

strategis fakultas senantiasa tetap selaras dengan arah dan kebijakan di tingkat universitas. 

Dokumen-dokumen eksternal dan institutional yang dipergunakan sebagai acuan 

penyusunan rencana strategis tersebut meliputi:  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi.  

7. Statuta Universitas Negeri Manado 2003.  
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8. Rencana Strategis Universitas Negeri Manado Tahun 2015-2019  

9. Rencana Operasional Universitas Negeri Manado Tahun 2015-2019  

10. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Tahun 2012 – 2016.  

11. Rencana Operasional Fakultas Ekonomi Tahun 2012 – 2016. 
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BAB III 

ANALISIS SWOT 

 

 

Analisis permasalahan di Fakultas Ekonomi didasarkan pada hasil evaluasi diri 

melalui pengumpulan dan analisis data guna memperoleh gambaran nyata, keadaan dan 

kinerja penyelenggaraan pendidikan di fakultas. Komponen-komponen yang menjadi 

kajian dalam evaluasi diri meliputi: (1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi 

Pencapaian; (2) Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; 

(3) Mahasiswa dan Lulusan; (4) Sumberdaya Manusia; (5) Kurikulum, Pembelajaran, dan 

Suasana Akademik; (6) Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Sistem Informasi; dan (7) 

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. Analisis SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, and Threat) dipergunakan dalam analisis permasalahan ini guna 

menemukenali berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi. 

Secara ringkas, deskripsi komponen-komponen dengan analisis SWOT adalah 

sebagai berikut:  
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Komponen 1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Serta Strategi Pencapaian 

Uraian deskripsi komponen visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian, 

dengan analisis SWOT dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut: 

S 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran telah didefinisikan dengan jelas, dan 

dikembangkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.  

2. Komitmen bersama dari civitas akademika FE UNIMA dalam 

mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran, dengan strategi 

pencapaian yang terukur dari setiap jurusan/program studi.  

3. Keterkaitan yang tegas antara visi, misi, tujuan dan sasaran, dan terintegrasi 

sebagai kesatuan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di fakultas.  

4. Tersedianya media, fasilitas dan sumberdaya yang sangat memadai dalam 

mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas kepada seluruh sivitas 

akademika. 

W 1. Civitas akademika di fakultas belum seluruhnya mampu memahami visi, misi, 

tujuan dan sasaran.  

2. Belum berjalannya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk 

mengevaluasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga menyebabkan 

implementasi dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran belum sepenuhnya 

sesuai dengan apa yang telah dirumuskan 

O 1. Prospek fakultas yang memfokuskan pada implementasi secara mandiri dan 

berdaya saing dalam bidang pendidikan dan non kependidikan (S2, S1. Dan S0) 

sesuai dengan visi, misi, dan tujuan di masa mendatang.  

2. Adanya program pembinaan mutu penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah 

memberikan peluang kepada fakultas dan program studi untuk dapat 

berkompetisi pada percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. 

T 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat menuntut 

adanya penyesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran secara periodik dan 

berkesinambungan 

2. Tuntutan mutu penyelenggaraan pendidikan dari stakeholders semakin tinggi 

sehingga mengharuskan fakultas untuk selalu berupaya mengawal pelaksanaan 

visi, misi, tujuan dan sasaran demi tercapainya mutu penyelenggaraan 

pendidikan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  &  O p e r a s i o n a l  F E - U N I M A  2 0 1 6  –  2 0 2 0  

16 

 

Komponen 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu 

Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran 

para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan 

penyelenggaraan pendidikan di fakultas. Kepemimpinan fakultas harus secara efektif 

memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, 

mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Tata pamong yang baik 

jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 

tanggungjawab, dan adil. 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. 

Uraian deskripsi komponen tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, 

penjaminan mutu, dengan analisis SWOT dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut:  

S 1. Fakultas ekonomi memiliki struktur organisasi yang definif dan tegas sehingga 

dapat menerapkan sistem tata pamong dan kepemimpinan yang baik dan 

transparan.  

2. Setiap unsur pemangku jabatan pada struktur organisasi memiliki deskripsi 

tugas pkok dan fungsi yang jelas.  

3. Kepemimpinan di Fakultas Ekonomi menerapkan pola kolektif kolegial yang 

didukung ketersediaan peraturan-peraturan mampu memberikan kekuatan pada 

proses-proses pengambilan keputusan, obyektif, jujur dan adil.  

4. Fakultas Ekonomi telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang didukung 

dengan ketersediaan sistem informasi.  

5. Fakultas Ekonomi telah menerapkan sistem manajemen dan audit mutu 

akademik internal yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu di tingkat 

Universitas.  

6. Kuantitas sumber daya manusia dosen yang semakin bertambah merupakan 

potensi bagi fakultas dalam rangka pemberdayaan dosen dalam peningkatan 

mutu akademik.  

W 1. Masih lemahnya dukungan sistem informasi yang mendukung implementasi 

sistem penjaminan mutu maupun untuk sistem pengambilan keputusan bagi 

pimpinan fakultas.  

2. Keterbatasan sumber daya pengelolaan program pendidikan.  

3. Belum efektifnya prosedur operasional baku pada bidang-bidang kegiatan 

akademik.  

4. Masih kurangnya kerjasama kemitraan baik di tingkat nasional maupun 

internasional  

O 1. Ketersediaannya program-program terfasilitasi dari pemerintah untuk 

meningkatkan mutu perguruan tinggi/program studi melalui program-program 

hibah. 

2. Semakin berkembangnya mitra kerjasama membuka peluang pada peningkatan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

T 1. Peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi menuntut adanya sistem tata 



 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  &  O p e r a s i o n a l  F E - U N I M A  2 0 1 6  –  2 0 2 0  

17 

 

pamong, kepemimpinan, pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu 

yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

2. Tuntutan akan lulusan terdidik yang bermutu dari pengguna lulusan dan 

masyarakat semakin meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  &  O p e r a s i o n a l  F E - U N I M A  2 0 1 6  –  2 0 2 0  

18 

 

Komponen 3: Mahasiswa dan Lulusan 

Mahasiswa yang terdaftar pada FE-UNIMA merupakan hasil rekrutmen dan seleksi 

yang dilaksanakan secara terencana, terprogram dan teratur setiap tahun melalui 

mekanisme dan sesuai standar penerimaan mahasiswa. Adapun mekanisme perekrutan 

mahasiswa baru melalui: 1) Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 

jalur undangan; dan jalur ujian tulis (SBMPTN). 2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru 

jalur reguler mandiri/lokal: B2P (Baku Bekeng Pande).  

Untuk lulusan FE-UNIMA, proses identifikasi dilakukan dengan evaluasi 

pelacakan terhadap pengguna lulusan dan kegiatan alumni.  

Uraian deskripsi komponen mahasiswa dan lululsan, dengan analisis SWOT 

dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut: 

S 1. Stabilnya peminat (mahasiswa baru S1) sesuai daya tampung dan kecenderungan 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

2. Fakultas telah memiliki sistem dan mekanisme rekruitmen dan seleksi calon 

mahasiswa baru yang terintegrasi dengan universitas..  

3. Dalam perekrutan dan seleksi mahasiswa baru, fakultas telah menetapkan program 

sosialisasi dalam rencana kerja tiap semester yang terintegrasi dengan universitas.   

4. Kelembagaan organisasi mahasiswa fakultas yang sangat berperan dalam 

mensosialisasikan dan organisasi orang tua  Program studi telah memiliki 

mekanisme proses pembelajaran dan sistem evaluasi yang jelas.  

5. Program studi telah memiliki pedoman dan mekanisme penelitian tugas akhir yang 

jelas (SOP Penyusunan Tugas Akhir).  

6. Program studi telah memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan 

bidang teknologi komputer dan informatika yang diselenggarakan dan telah 

memiliki mekanisme peninjauan kurikulum (SOP Peninjauan Kurikulum).  

7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan yang cukup baik terhadap kemampuan 

keahlian (hard and soft skill) yang dimiliki oleh lulusan  

W 1. Minat peminat atau calon mahasiswa baru pada program studi jenjang diploma (D 

III) mengalami trend penurunan dan sangat kurang.  

2. Mahasiswa masih bersifat pasif untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

mendukung peningkatan suasana akademik.  

3. Masa studi tepat waktu ideal untuk masing-masing program studi di fakultas 

ekonomi belum tercapai secara penuh.  

4. Masa penyusunan tugas akhir ideal (6 bulan) untuk masing-masing program studi 

di fakultas ekonomi belum tercapai secara penuh.  

5. Rasio jumlah kelulusan belum sebanding dengan jumlah penerimaan mahasiswa 

baru.  

6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap nilai-nilai soft skill masih rendah, 

termasuk dalam hal ini penguasaan bahasa inggris lulusan.  

O 1. Terbukanya kesempatan dan program-program beasiswa bagi mahasiswa dapat 

meningkatkan keberlanjutan penyelenggaraan program studi di fakultas ekonomi.  

2. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dalam bidang akuntansi dan pemasaran 

serta guru baik dari instansi pemerintah maupun swasta.  

3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta, baik di 

dalam negeri maupun luar negeri.  
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T 1. Kebutuhan akan lulusan yang memiliki kemampuan hard skill dan soft skill dari 

pengguna lulusan menuntut program studi untuk meningkatkan kapasitas 

sumberdaya yang relevan dan up to date.  

2. Tingkat kompetisi dengan program studi sejenis yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi lain dalam proses penerimaan mahasiswa baru maupun dalam 

persaingan memperoleh lapangan pekerjaan bagi lulusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R e n c a n a  S t r a t e g i s  &  O p e r a s i o n a l  F E - U N I M A  2 0 1 6  –  2 0 2 0  

20 

 

Komponen 4:  Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan 

Pengembangan sumberdaya manusia menjadi sebuah program yang berkelanjutan 

bagi FE-Unima untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam 

melaksanakan tugas di program studi. Bentuk pengembangan tenaga dosen adalah 

memberikan kesempatan untuk mengikuti  seminar ilmiah bidang ilmu baik nasional 

maupun international, workshop/lokakarya penelitian pengembangan ilmu, lokakarya 

penulisan artikel penelitian terakreditasi nasional dan bereputasi Internasional, lokakarya 

kegiatan pengabdian, pertukaran dosen antar Perguruan Tinggi, sandwich program post 

doctoral dan peningkatan kualifikasi dosen ke guru besar. Dalam rangka pengembangan 

wawasan akademik dosen, Universitas Negeri Manado telah melakukan berbagai 

kerjasama baik dengan perguruan tinggi dalam negeri seperti Universitas Negeri Malang, 

dan Universitas Pendidikan Indonesia, juga dari luar negeri seperti Haan University di 

Belanda, Marssaille University Perancis, Okhayama University di Jepang. 

Demikian halnya untuk tenaga pendukung (tenaga kependidikan) seperti staf 

administrasi, laboratorium, teknisi, pustakawan fakultas diatur seluruhnya oleh pimpinan 

fakultas. Bentuk pengembangan tenaga kependidikan untuk mendukung kinerja program 

studi adalah pelatihan MS Office (Exell dan Access),  lokakarya system keuangan, system 

kearsipan akademik, maupun peningkatan kualifikasi tingkat pendidikan ke studi lanjut.  

Uraian deskripsi komponen sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan, 

dengan analisis SWOT dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut: 

S 1. Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak 40 orang dari total 116 dosen, dan 

sebanyak 5 orang guru besar di FE UNIMA, menjadi modal utama dalam 

mengembangkan proses akademik yang efektif, efisien dan ekonomis.  

2. Adanya dukungan yang sangat kuat dari fakultas dan universitas untuk 

meningkatkan kualifikasi dan kualitas sumberdaya dosen melalui program studi 

lanjut ke jenjang S3.  

3. Sistem dan mekanisme rekruitmen sumberdaya manusia di Unima yang jelas dan 

terencana.  

4. Jelasnya sistem reward dalam pengelolaan sumberdaya manusia yang terangkum 

dalam pokok-pokok kepegawaian.  

5. Tersedianya fasilitas yang cukup baik untuk mendukung peningkatan kompetensi 

dosen, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

W 1. Belum sesuai dan seimbangnya distribusi dosen di tiap jurusan/program studi, 

yang disebabkan oleh kualifikasi dan kompetensi dosen yang dimiliki. 

2. Rasio dosen dengan mahasiswa pada tiap jurusan/program studi masih rendah 

menyebabkan kurang meratanya distribusi mata kuliah dan kegiatan lainnya. 

3. Rendahnya produktivitas dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, maupun dalam penulisan artikel ilmiah/jurnal.  

4. Kemampuan bahasa inggris/Toefl/Toep dosen masih kurang sehingga 

mengurangi daya saing dalam berbagai program-program kompetisi.  

O 1. Terbukanya sistem resource sharing tenaga dosen dari luar program studi 

maupun dari luar perguruan tinggi.  

2. Tersedianya program beasiswa studi lanjut S3 dari pemerintah 

(Kemenristekdikti).  

3. Tersedianya pendanaan UNIMA dalam agenda pendidikan dan pengajaran 
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

4. Adanya program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kompetitif dari 

pemerintah (Kemenristekdikti/Pemerintah Propinsi/ Perusahaan).  

5. Terbukanya peluang kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi di dalam dan 

luar negeri.  

T 1. Tingginya tingkat kompetisi untuk memperoleh beasiswa di dalam dan luar 

negeri. 

2. Semakin meningkatnya standar kualifikasi dosen pascasarjana yang ditetapkan 

oleh Pemerintah.  
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Komponen 5: Kurikulum, Pembelajaran dan Susasana Akademik  

Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi 

utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, 

dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah yang mendukung 

pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk 

memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta 

dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.  

Kurikulum pada setiap program studi di FE-UNIMA dirancang berdasarkan 

relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang 

mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) 

yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, dengan berorientasi pada profil 

lulusan. Kompetensi lulusan FE-UNIMA yang dihasilkan adalah lulusan yang memiliki 

kompetensi utama, pendukung, dan lainnya. 

Unima sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pada pembinaan sikap dan 

perilaku dalam pengembangan ilmu. Dalam lingkup pembelajaran FE-UNIMA bertumpu 

proses penguasaan, penyusunan, dan pengembangan konsep baik secara teori maupun 

praktek. Disamping itu, pembelajaran di FE-UNIMA bersifat terbuka, komunikatif dan 

kondusif, dalam menghasilkan kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan. Dan juga 

mahasiswa diikutsertakan  dan berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat.  

Secara umum suasana akademik di FE-Unima diupayakan tercipta suasana akademik 

yang kondusif. Hal ini tergambar dalam proses perkuliahan, ujian, maupun kegiatan 

kepanitiaan di tingkat fakultas.  

Uraian analisis SWOT untuk komponen kurikulum, pembelajaran dan suasana 

akademik, dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:   

S 1. Semua program studi telah memiliki kurikulum berbasis kompetensi dan telah 

memiliki mekanisme peninjauan kurikulum.  

2. Semua program studi telah memiliki mekanisme proses pembelajaran, sistem 

administrasi dan sistem evaluasi.  

3. Semua program studi memiliki sarana prasarana proses pembelajaran yang cukup 

memadai.  

4. Semua program studi telah memiliki pedoman dan mekanisme penelitian tugas 

akhir yang jelas.  

5. Semua program studi memiliki sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan 

peningkatan suasana akademik.  

W 1. Masih kurangnya pemberdayaan alumni dan pengguna lulusan dalam peninjauan 

kurikulum.  

2. Belum mampunya kurikulum dan sistem pembelajaran menghasilkan lulusan 

dengan tepat waktu studi.  

3. Waktu penyelesaian skripsi yang belum sepenuhnya tercapai/tepat waktu.  

4. Belum terimplementasi secara menyeluruhnya sistem penjaminan mutu pada 

berbagai aspek proses pembelajaran.  

5. Masih terbatasnya sarana/fasilitas dan pendukung proses pembelajaran.  

6. Kurang tersedianya bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa.  

7. Masih rendahnya jumlah kegiatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan 
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ilmiah di luar kelas untuk mendukung suasana akademik.  

8. Masih sangat rendahnya angka efisiensi edukasi belum ideal dimana rasio 

lulusan dengan mahasiswa baru.  

O 1. Dukungan pemerintah untuk pembinaan program studi dalam peningkatan mutu 

proses pembelajaran melalui program-program hibah kompetisi.  

2. Semakin terbukanya dan terlindungi program pengembangan kurikulum oleh 

kementerian dan pemerintah melalui peraturan-peraturan.  

3. Dukungan kemenristekdikti terhadap kerjasama kemitraan antar pergurusan 

tinggi baik dalam maupun luar negeri.  

T 1. Perkembangan teknologi dan informatika menuntut fakultas/jurusan untuk 

menyediakan sumberdaya yang tinggi agar kurikulum dan sarana prasarana 

proses pembelajaran tidak ketinggalan jaman.  

2. Tuntutan akan mutu dan kompetensi lulusan dari pengguna lulusan makin tinggi.  

3. Semakin tingginya biaya hidup dan biaya pendidikan dapat menurunkan minat 

masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi.  
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Komponen 6: Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana dan Sistem Informasi. 

Uraian analisis SWOT untuk komponen pembiayaan, sarana, dan prasarana dan 

sistem informasi, dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut: 

S 1. Fasilitas kantor (Dekanat dan Administrasi), Ruang Guru besar, Ruang Dosen, 

Ruang ujian dan Unit-unit pelaksana serta Aula, telah tersedia cukup memadai. 

2. Seluruh Jurusan/program studi telah menempati gedung perkuliahan milik 

sendiri (universitas) yang cukup memadai.  

3. Laboratorium untuk setiap jurusan/ program studi tersedia cukup memadai.  

4. Sebagian sistem informasi akademik telah memanfaatkan dukungan sistem 

informasi berbasis komputer dan Web. 

W 1. Sumber pendanaan penyelenggaraan baik di fakultas dan jurusan/program studi 

sebagian besar masih mengandalkan sumber pembiayaan dari mahasiswa.  

2. Terbatasnya dana untuk program-program pengembangan dan peningkatan 

kualitas/kuantitas sarana prasarana.  

3. Fasilitas laboratorium dan perlengkapannya masih kurang untuk mendukung 

proses pembelajaran dan penelitian yang bermutu.  

4. Belum terintegrasinya semua sistem informasi akademik di tingkat fakultas 

dengan sistem informasi di tingkat universitas.  

O 1. Tersedianya dana pembinaan dan peningkatan pengelolaan mutu program studi 

melalui program-program hibah kompetitif oleh pemerintah. 

2. Terbukanya jaringan kemitraan dengan organisasi nirlaba dan perusahaan serta 

pemerintah daerah, memberikan kesempatan bagi fakultas untuk memperoleh 

fasilitas pembelajaran.  

3. Adanya potensi regulasi kebijakan pemerintah memberikan penambahan 

anggaran di bidang pendidikan, untuk mendorong setiap perguruan tinggi 

meningkatkan fasilitas dan pembiayaan.  

T 1. Perkembangan ilmu dan teknologi dan informatika yang cukup pesat menjadikan 

sarana prasarana dan sistem informasi menjadi cepat usang dan memerlukan 

sumberdaya untuk peremajaan.  

2. Tuntutan kebutuhan akan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi 

memerlukan sumberdaya yang tinggi dalam penyelenggaraan program studi. 
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Komponen 7: Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 

Uraian analisis SWOT untuk komponen penelitian, pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerjasama, dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut: 

S 1. Terintegrasinya sistem dan mekanisme penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat baik di tingkat fakultas maupun universitas.  

2. Terbukanya akses dan rangsangan dana penelitian dan pengabdian yang 

disediakan oleh kementerian ristekdikti, memungkinakan tiap dosen dapat 

meningkatkan kemampuan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

3. Tersedianya dana penelitian yang bersumber dari Universitas  

W 1. Masih rendahnya produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

2. Rendahnya produktivitas artikel-artikel ilmiah dosen yang terpublikasi pada 

jurnal/ prosiding.  

3. Masih terpusatnya lembaga penelitian sebagai tempat riset, sehingga membuat 

dosen belum mampu berinovatif dan berkreatif.  

4. Kurangnya sistem dan layanan akses pada jurnal-jurnal internasional.  

5. Hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah sebagian besar masih terpublikasi di 

tingkat lokal perguruan tinggi sendiri.  

6. Kurang optimalnya pengelolaan dan konten kerjasama yang sudah ada.  

O 1. Dukungan pemerintah untuk peningkatan dan pembinaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat melalui program-program hibah kompetitif.  

2. Potensi kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain dalam program-

program penelitian bersama (join research)  

T 1. Tingginya kompetisi di tingkat nasional untuk mendapatkan dana hibah 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

2. Perkembangan ilmu dan teknologi dan informatika yang cukup pesat 

memberikan tingkat kesulitan dalam melahirkan ide-ide dan gagasan penelitian 

yang baru.  
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BAB IV 

RENCANA STRATEGI: SASARAN DAN PROGRAM 

 

 

Berdasarkan isu-isu strategis dan analisis SWOT, berikut ini ditetapkan strategi 

umum yang menggambarkan sasaran dan program-program untuk dilaksanakan dalam 

tahun 2016-2020. Sasaran dan program merupakan acuan penyusunan rencana operasional 

FE UNIMA 2016-2020.  Berikut ini, table rencana strategi FE-UNIMA 2016-2020, yaitu: 

No Tujuan Sasaran Program 

1 Pendidikan dan 

pengajaran yang 

menghasilkan lulusan 

berkualitas yang 

unggul, kompetitif, 

dan memiliki jiwa 

wirausaha.  

 

 

 

 

o Meningkatnya 

mahasiswa berkualitas 

yang memiliki jiwa 

wirausaha 

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 

2 Penelitian berkualitas 

dan 

dipublikasikannya 

karya ilmiah berupa 

buku ajar/teks, 

jurnal nasional dan 

internasional hasil 

penelitian yang 

unggul dan 

kompeten 

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 

3 Pengabdian kepada 

masyarakat yang 

mampu mendorong 

o Meningkatnya 

kapasitas lembaga 

pengabdian kepada 

 Penguatan sinergi 

pengelolaan antar unit kerja 

dan peningkatan mutu sumber 
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No Tujuan Sasaran Program 

kemandirian dan 

kesejahteraan 

masyarakat secara 

berkelanjutan 

masyarakat.  

o Meningkatnya 

penyerapan 

pemanfaatan hasil 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

daya lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 Pengembangan dan fasilitasi 

program kemitraan dalam 

meningkatkan pemanfaatan 

kegiatan dengan pemangku 

kepentingan 

4 Kerjasama strategis, 

sinergis, dan 

berkelanjutan 

dengan mitra kerja 

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 

almamater 

5 Tata kelola yang 

berkeadilan, 

transparan, akuntabel 

dan terintegrasi, 

dalam pemanfaatan 

sumberdaya yang 

efektif dan efisien 

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 
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BAB V 

RENCANA STRATEGIS DAN OPERASIONAL  

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MANADO  

2016-2020 

 

TUJUAN 1:  

Pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan berkualitas yang unggul, kompetitif, dan memiliki daya saing 

SASARAN:  

1) Meningkatnya mahasiswa berkualitas yang memiliki daya saing 

2) Terciptanya pembelajaran yang dapat menjawab permasalahan baik lokal, nasional dan internasional 

Program Rencana Operasional/Kegiatan Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Peningkatan akses 

pendidikan dan penguatan 

kompetensi. 

 

1. Menyelenggarakan orientasi 

mata kuliah dasar bagi 

mahasiswa baru; 

2. Menyelenggarakan pembekalan 

dunia kerja bagi mahasiswa 

akhir; 

1) Proporsi mahasiswa baru memiliki 

IPK minimal 2,75 dalam tahun 

pertama 

2) Proporsi kelulusan mahasiswa akhir 

dengan IPK minimal 3,1 

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% 

Penerapan pembelajaran 

berbasis penelitian dan 

masalah-masalah  

Mengembangkan pembelajaran 

kontekstual dengan model 

penelitian dan masalah-masalah 

sesuai kajian program studi. 

 

1) Perkuliahan ekstra diluar ruang 

kuliah dan dilibatkannya 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% 
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Program Rencana Operasional/Kegiatan Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Penerapan model 

kurikulum yang dinamis 

dan adaptif terhadap 

perkembangan IPTEK 

Menyelenggarakan system 

pembelajaran yang bersinergi 

dengan stakeholder terkait 

kurikulum kompetensi lulusan. 

Pengembangan kurikulum bersama 

pemangku kepentingan dan kerjasama 

kemitraan dengan pengguna lulusan 

35% 50% 60% 65% 

 

75% 

 

Peningkatan kesiapan 

lulusan yang relevan 

dengan kebutuhan 

masyarakat mitra strategis  

1. Menyelenggarakan kegiatan 

kreativitas bagi mahasiswa 

2. Lulusan yang unggul, kompeten 

dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan mitra strategis.  

1) Proporsi mahasiswa  dalam 

menghasilkan produk-produk kreatif 

2) Proporsi lulusan mendapat 

pekerjaan maksimal 1,5 tahun 

3) Jumlah lulusan yang bekerja sesuai 

dengan kompetensi 

30% 

 

30% 

 

50% 

50% 

 

50% 

 

50% 

55% 

 

60% 

 

60% 

60% 

 

75% 

 

70% 

70% 

 

85% 

 

75% 

Pengembangan organisasi 

kemahsiswaan sebagai 

arena berorganisasi dan 

membangun karakter 

kebangsaan 

1. Memfasilitasi organisasi 

mahasiswa dan 

mengembangkan 

2. unit kegiatan mahasiswa 

berbasis isu-isu strategis 

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 
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TUJUAN 2:  

Penelitian berkualitas dan dipublikasikannya karya ilmiah berupa buku ajar/teks, jurnal nasional dan internasional hasil penelitian yang unggul dan 

kompeten 

SASARAN:  

1) Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. 

2) Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang relevan dengan arah kebijakan Fakultas dan universitas.  

3) Meningkatnya publikasi hasil penelitian dan inkubasi hasil penelitian 

Program Rencana Operasional/Kegiatan Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pengembangan dan 

pemeliharaan jejaring 

mitra penyandang dana 

dan komunitas penelitian. 

 

1. Promosi penelitian, expo, 

business gathering, 

keikutsertaan dalam asosiasi 

(industri dan profesi). 

2. Tindaklanjut MoU kerjasama 

yang telah dilakukan 

Universitas. 

3. Optimalisasi forum Komunitas 

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 

Pengembangan program 

penelitian strategis yang 

berkelanjutan dengan 

roadmap pencapaian nilai 

guna.  

1. Ketersediaan rencana induk 

pengembangan penelitian yang 

memuat program penelitian 

strategis yang berkelanjutan 

dengan road-map pencapaian 

nilai guna  

2. Ketersediaan agenda penelitian 

dari masing-masing dosen yang 

mengacu ke rencana induk.  

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% 

Pengembangan system 

reward dalam 

meningkatkan publikasi 

Peningkata publikasi yang 

didukung oleh institusi dalam 

pendanaan dan akses 

Jumlah publikasi: 

 Buku 

 Jurnal Nasional 

 Jurnal Internasional 

 

10 

10 

6 

 

20 

12 

10 

 

25 

18 

12 

 

40 

25 

20 

 

50 

40 

40 
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Revitalisasi unit publikasi 

fakultas dan 

pengembangan system 

pengelolaan dan 

pemanfaatan penelitian 

1. Penguatan kapasitas unit 

pengelola publikasi 

2. Pengembangan system 

penjaminan mutu penelitian 

3. Pengembangan system inkubasi 

hasil penelitian 

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 
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TUJUAN 3:  

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

SASARAN:  

1) Meningkatnya kapasitas lembaga pengabdian kepada masyarakat.  

2) Meningkatnya penyerapan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

Program Rencana Operasional/Kegiatan Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Penguatan sinergi 

pengelolaan antar unit 

kerja dan peningkatan 

mutu sumber daya 

lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat  

 

Penguatan dan peningkatan 

kapasitas pengelolaan pengabdian 

pada masyarakat yang berbasis 

program berkelanjutan. 

 

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% 

 

Pengembangan dan 

fasilitasi program 

kemitraan dalam 

meningkatkan 

pemanfaatan kegiatan 

dengan pemangku 

kepentingan 

1. Ketersediaannya rencana kerja 

pengabdian pada masyarakat 

yang teragenda dan 

teranggarkan. 

2. Pelaksanaan dan pemanfaatan 

hasil kegiatan pengabdian 

yang sesuai kriteria tercapaian  

1) Implementasi rencana kerja 

pengabdian pada masyarakat 

 

 

2) Jumlah kegiatan pengabdian 

yang dimanfaatkan 

berkelanjutan. 

35% 

 

 

 

5% 

 

50% 

 

 

 

10% 

 

65% 

 

 

 

15% 

 

75% 

 

 

 

20% 

 

85% 

 

 

 

30% 
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TUJUAN 4:  

Kerjasama strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan mitra kerja. 

SASARAN:  

1) Tercapainya tata kelola kerjasama yang baik 

2) Tercapainya kerjasama yang optimal dalam mengimplementasi Tridharma perguruan tinggi 

3) Meningkatnya peran dan konstribusi alumni dalam pencapaian Tridharma perguruan tinggi 

Program Rencana Operasional/Kegiatan Indicator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mengembangkan dan 

meningkatkan sinergitas 

system pengelolaan 

kerjasama terpadu 

1. Penyempurnaan pedoman 

kerjasama antar unit pelaksana 

dengan mitra; 

2. Pengembangan system review 

MoU  

3. Peningkatan kemampuan 

manajemen kerjasama. 

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 

Mengembangkan 

keberlanjutan kerjasama 

strategic dan mendukung 

aktivitas stratetgik  

sumberdaya dalam unit 

kerjasama 

1. Peningkatan peran aktif mitra 

kerjasama dalam kegiatan skala 

nasional dan internasional. 

2. Pengembangan pedoman alokasi 

sumberdaya kerjasama dan 

skema pendanaan mitra 

1) Jumlah kegiatan nasional yang 

dilakukan bersama mitra; 

2) Jumlah kegiatan internasional yang 

dilakukan bersama mitra; 

3) Jumlah mitra penyedia sumber-

daya dalam pengembangan 

kerjasama 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

Mengembangkan system 

komunikasi dan 

pendukung pengembangan 

alumni dan almamater 

1. Penyelenggaraan forum 

komunikasi alumni dan 

almamater 

2. Pengembangan pelatihan, 

magang, dan sertifikasi antara 

alumni dan almamater 

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% 
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TUJUAN 5:  

Tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan terintegrasi, dalam pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien. 

SASARAN:  

1) Tercapainya efektivitas tata kelola kelembangaan yang berkeadilan dan terintegrasi 

2) Terselenggaranya manajemen SDM yang optimal dan efisien 

3) Tercapainya kualifikasi tingkat pendidikan dan fungsional dosen 

4) Terselenggaranya system pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 
5) Tercapainya manajemen fisik (infrastruktur) yang memadai 

 

Program 
Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indicator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pengintegrasian system 

informasi terpadu 

organisasi yang sesuai 

dengan tata kelola good 

university governance 

1. Integrasi system informasi 

tata kelola organisasi terpadu 

2. Penyusunan standar 

pelayanan terpadu. 

1) Terintegrasinya aplikasi dan database 

system informasi 

2) Terimplementasinya standar 

pelayanan terpadu 

50% 

 

50% 

75% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

Perencanaan, rekruitmen, 

dan seleksi SDM secara 

proposional sesuai 

kualifikasi dan kapasitas 

Penyusunan pedoman 

pengembangan SDM 

 

 

1) Tersusun dan terimplementasinya 

pedoman pengembangan SDM 

50% 75% 100% 100% 100% 

Pengembangan 

kualifikasi pendidikan 

dan fungsional dosen 

Motivasi dan penghargaan dosen 

untuk studi lanjut dan fungsional 

professor 

1) Termotivasinya dosen untuk studi 

lanjut  

2) Termotivasinya dosen untuk 

fungsional profesor 

16% 

 

- 

25% 

 

2 

45% 

 

2 

65% 

 

2 

85% 

 

2 

Pengelolaan system 

informasi keuangan 

berbasis transparansi dan 

akuntabilitas 

Pengintegrasian dan 

pengembangan system informasi 

keuangan terpadu 

1) Terimplementasinya SOP keuangan 

yang sesuai dengan aturan. 

2) Terintegrasinya system keuangan 

berbasis web. 

50% 

 

 

50% 

75% 

 

 

85% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

Pengembangan dan 

pendayagunaan 

infrastuktur yang efisien 

Revisi rencana pengembangan 

fakultas dan Optimalisasi peng-

gunaan infrastuktur yang efisien 

3) Terimplementasinya rencana 

pengembangan fakultas 

4) Tingkat penggunaan dan pemanfaatan 

infrastuktur optimal 

25% 

 

50% 

50% 

 

75% 

75% 

 

100% 

85% 

 

100% 

90% 

 

100% 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis dan Operasional Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado tahun 

2016–2020 disusun dalam rangka untuk memberikan landasan dan arah pengembangan 

program-program kegiatan di lingkungan Fakultas Ekonomi agar seluruh program kegiatan 

yang diselenggarakan dapat menyatu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program 

studi.  

Dalam hal perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, sehingga sasaran strategis dan 

arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis dan operasional menghadapi 

kendala untuk dilaksanakan, maka pimpinan Fakultas Ekonomi dapat melakukan perubahan 

dengan persetujuan pimpinan Universitas Negeri Manado. 

Berhasilnya Renstra dan Renop FE UNIMA ini sangat tergantung pada komitmen dari 

civitas akademika dan pemangku kepentingan serta mitra kerjasama mengimplementasikan 

renstra dan renop ini. Keberhasilan atas pelaksanaan Renstra dan Renop ini menjadi harapan 

nyata bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses pendidikan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi UNIMA. 

Demikian rencana strategis dan operasional ini, semoga dapat menjadi pedoman bagi kita 

semua mencapai tujuan yang diharapkan.  

Terima kasih.  

Ayo Kerja, Kreatif, dan Inovatif 
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