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VISI MISI BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  

MASA JABATAN 2014 – 2018 

 

TEMA 

 

MERETAS  KESETARAAN DAN KEBERSAMAAN UNTUK 

MENGEMBANGKAN UNG 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam UURI No. 12/2012 tentang  Perguruan Tinggi Bab IV pasal 62 ditegaskan 

bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai 

pusat penyelenggaraan Tridharma. Dalam  PP RI No. 4/2014   tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Bab III pasal 22 juga ditegaskan 

bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai 

pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi dimaksud terdiri atas: (a) 

otonomi di bidang akademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat); dan (b) otonomi di 

bidang nonakademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana 

prasarana). Selain itu, dalam UURI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab IV pasal 

58, ditegaskan   bahwa fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagai berikut: (a) wadah 

pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat, (b) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa  

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (c) pusat kajian kebajian dan  

kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, dan (d) pusat pengembangan 

peradaban bangsa  

UNG merupakan salah satu bentuk Perguruan Tinggi memiliki  fungsi dan peran 

tersebut. UNG merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik,  vokasional, dan profesi  dalam berbagai rumpun IPTEK. UNG dipandang 

sebagai salah satu sumber inovasi dan solusi bagi kemajuan bangsa baik melalui temuan 

di bidang industri, pertanian, kesehatan, budaya, infrastruktur, maupun social ekonomi 

secara luas. Pada saat yang sama, globalisasi mendorong setiap Negara untuk semakin 

kompetitif dalam merebut pasar dunia dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya. 

http://www.kopertis12.or.id/2014/02/26/pp-no-4-tahun-2014-tentang-penyelenggaraan-pendidikan-tinggi-dan-pengelolaan-perguruan-tinggi.html
http://www.kopertis12.or.id/2014/02/26/pp-no-4-tahun-2014-tentang-penyelenggaraan-pendidikan-tinggi-dan-pengelolaan-perguruan-tinggi.html
http://www.kopertis12.or.id/2014/02/26/pp-no-4-tahun-2014-tentang-penyelenggaraan-pendidikan-tinggi-dan-pengelolaan-perguruan-tinggi.html
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Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat tak lagi ditentukan oleh kekayaan sumberdaya 

alam maupun ketersediaan tenaga kerja, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas manusia, 

oleh daya saing dan produktivitas warga masyarakatnya. Daya saing bangsa semakin 

ditentukan oleh tata pemerintahan yang baik (good government dan good governance) 

yang bisa memberi kerangka pertumbuhan pembangunan yang sehat, kualitas 

sumberdaya manusia, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan 

inovasinya.  

UNG yang merupakan Perguruan Tinggi eks LPTK, harus berkembang dengan 

kecepatan tinggi agar sejajar bahkan lebih maju dengan PT yang lebih mapan dan lebih 

dahulu memacu pembangunannya. Kehadiran UNG merupakan harapan dan dambaan  

untuk mendorong pembangunan yang memposisikan diri sebagai agen pengembangan 

(agent of development) dan agen pembaharu (agent of mover) dalam pembangunan 

daerah. Tuntutan UNG saat ini baik secara internal maupun eksternal adalah 

meningkatkan kinerja institusi agar lebih terpandang dan menjadi idaman dan dambaan 

dalam tatanan global.  

Dari  kampus  UNG  harus  dapat dipancarkan  kearifan,  kebijakan  dan  

pandangan-pandangan  yang  dapat  menjadi rujukan bagi kegiatan dan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UNG  harus  dapat  menjadi  kekuatan  

pembangunan  nasional  yang mempelopori  proses  transformasi  budaya  menuju  

masyarakat  Indonesia modern yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa, terbuka 

dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama 

kemajuannya.  

Tantangan yang berat dan sekaligus permasalahan untuk  dikendalikan adalah 

UNG sebagai Universitas eks LPTK ini masih muda dan kemampuan untuk berperan 

seperti tuntutan yang dicita-citakan di atas juga terbatas. Kehidupan nasional yang terus 

berubah, arus globalisasi yang tiada hentinya menerpa segala kehidupan, ikut menerpa 

segala kehidupan UNG  dalam berbagai bentuk. Dalam 5 tahun ke depan diharapkan akan 

terjadi transformasi besar dalam peta UNG. Perubahan tersebut memerlukan reposisi dan 

transformasi pimpinan baru menuju peran yang lebih memfasilitasi kemajuan dan 

pencapaian visi dan misi UNG tanpa meninggalkan mandatnya untuk melindungi 

kepentingan masyarakat dan bangsa. Inilah yang mendorong saya maju dalam PILREK. 
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B. VISI 

Menjadikan UNG sebagai Universitas pusat inovasi dan pelopor bidang sains, 

teknologi, dan seni sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat luas dan komunitas 

akademik pada tataran global. 

  

C. MISI 

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi sebagai mesin perubahan yang 

kokoh dan andal yang dikendalikan oleh Rektor UNG, sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Tridharma PT yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan SNPT 

dan kebutuhan masayarakat kini dan mendatang  

2. Mengembangkan paradigma baru dalam mengelola mahasiswa dengan 

menitikberatkan pada perbaikan pelayanan. 

3.  Mengelolaan UNG yang lebih professional, modern, aspiratif, transparan dan 

akuntabel. 

 

D. TUJUAN 

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan sebagai 

berikut.  

1. Terwujudnya Tridharma PT yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan SNPT dan 

kebutuhan masayarakat kini dan mendatang untuk menghasilkan (a) lulusan dan calon 

pemimpin bangsa yang berkarakter dan berkompeten dalam bidangnya dan menguasai 

IPTEKS, dan (b) hasil penelitian yang berkualitas serta karya ilmiah yang mempunyai 

daya saing nasional, regional, dan internasional; 

2. Terwujudnya paradigma baru dalam pengelolaan mahasiswa dengan menitikberatkan 

pada perbaikan pelayanan; 

3. Terwujudnya tata kelola secara profesional dan modern yang lebih aspiratif, transparan 

dan akuntabel  

 

E.  PROGRAM KERJA 

Program kerja yang ditawarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas, sebagai berikut: 

1. Peningkatan  Tridharma PT yang berkualitas dan inovatif  
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a. Reakreditasi dan akreditasi institusi dan program studi di lingkungan UNG; 

b. Pengembangan program akademik yang berkualitas dan inovatif berbasis kebutuhan 

masyarakat; 

c. Penguatan fungsi dan kinerja lembaga LP3, Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat; 

d. Peningkatan fasilitas laboratorium sebagai wadah penelitian; 

e. Peningkatan fungsi dan kinerja perpustakaan sebagai jantung universitas; dan 

f. Peningkatan hardskill,  softskill,dan entrepreneurship mahasiswa; 

 

2. Penguatan Sistem Tata Kelola UNG 

a. Penguatan  sistem tata kelola yang berasaskan efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel; 

b. Peningkatan kapasitas jaringan teknologi informasi;  

c. Peningkatan fungsi sistem informasi akademik dan non akademik; 

d. Pengembangan tata kelola keuangan berbasis kebersamaan; 

e. Pembentukan komisi pelaksana perencanaan dan pengembangan UNG;  

f. Peningkatan peranan Badan Pen-jaminan Mutu Universitas sebagai pelaksana 

pengawasan dan monitoring serta pendampingan akademik dan non akademik 

 

3. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia, dan Perluasan Jejaring Kerjasama 

a. Peningkatan kepakaran dan kepemimpinan (leadership) sumber daya manusia 

berdasarkan asas kesetaraan; 

b. Pemberdayaan perempuan dalam tata kelola UNG sesuai kompetensi; 

c. Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 

konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, badan usaha, dan unit bisnis dengan 

berbasis riset; 

d. Penguatan  kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha, maupun 

unit Bisnis terkait; 

e. Peningkatan fasilitasi diseminasi hasil penelitian dan publikasi nasional maupun 

international kepada Pemerintah dan masyarakat; 
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F. PENUTUP 

Harmonis, sinkronis, dan sosialis senantiasa menjadi landasan di dalam merencanakan 

dan melaksanakan program kerja UNG periode 2014-2018. Pengabdian kepada UNG dalam 

mengemban tugas sebagai rektor akan dilakukan secara harmonis dengan menjalin kebersamaan 

dan kesetaraan dalam mengembangkan UNG untuk kepentingan institusi. Berdasarkan 

keharmonisan itu, persoalan-persoalan yang ada dapat dicarikan solusi sesuai dengan kaedahnya 

sehingga semua pihak dapat bekerjasama untuk mengembangkan UNG.  Kegiatan 

pengembangan dan program kerja disosialisasikan ke semua lini dan dilaksanakan secara 

sinkronis. Oleh karena itu, tidak ada pretensi pemikiran untuk mengutamakan kepentingan 

pribadi dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan.  

Demikian penyampaian visi, misi, tujuan dan rencana kerja saya sebagai calon Rektor 

UNG periode 2014 – 2018. Implemantasinya tetap memperhatikan perkembangan serta 

kemajuan dunia pendidikan dan masyarakat.  

 

 


