
ARAH KEBIJAKAN 2011 

 

VISI 

TERWUJUDNYA UNIVERSITAS YANG BERDAYA SAING UNTUK 

MENCIPTAKAN INSAN YANG CERDAS, TRAMPIL DAN 

BERKARAKTER MELALUI PELAYANAN PRIMA 

SCIENTIFIC CENTRE       AURA KAMPUS 

 

1. 4 pilar pengembangan 2010 – 2014 : QUALITY ASSURANCE, SOFT SKILL, IT, 

ENVIRONMENT. 

2. Terdapat 3 pintu gerbang : 2 dari QA yakni “PENGEMBANG DISIPLIN ILMU” dan 

“PENYEBAR ILMU”, dan 1 dari E (FISIK = LANDSCAPE). Tujuan akhir : QA dan 

SS. Pendukung : IT dan E (non fisik : cohesiveness, komitmen, loyalitas, 

kesejahteraan, kenyaman dll). 

3. PINTU GERBANG 1 (G1) : PENGEMBANG DISIPLIN ILMU : Energi kampus 

diarahkan untuk mengembangkan IPTEK untuk kemaslahatan umat manusia. 

Dalam konteks ini UNG akan melahirkan ilmu-ilmu baru, teori-teori baru. Ini 

membutuhkan kerja keras dan komitmen keilmuan yang luar biasa. Karena itu 

proses ke arah itu membutuhkan waktu yang relatif lama; 

Di garda terdepan untuk membuka pintu G1 adalah Program Studi (titik 

akupuntur). Prasyarat utama agar program studi bisa berperan maksimal adalah 

AA.  

4. Konsekuensi dari pemikiran di atas adalah : (1) perencanaan harus berbasis 

program studi; (2) program unggulan untuk semua program studi adalah 

pengembangan AA; (3) unit-unit lain adalah tim supporting. 

REKTORAT 

 

 

 

FAKULTAS                    AA    LEMBAGA 

 

 

 

UNIT-UNIT LAIN 

 



5. PINTU GERBANG 2 (G2) : PENYEBAR ILMU : Energi kampus diarahkan agar 

UNG menjadi “centre” dalam penyebaran IPTEK, TTG dan pusat pemberdayaan  

untuk kemaslahatan masyarakat. Tugas ini membutuhkan kerja keras dan 

komitmen pengabdian. Proses ke arah itu membutuhkan waktu yang relatif lebih 

singkat; 

Di garda terdepan untuk membuka pintu G2 adalah LEMBAGA terutama LPM (titik 

akupuntur). Prasyarat utama agar LEMBAGA bisa berperan maksimal adalah 

“KERJA SAMA”.  

6. Konsekuensi dari pemikiran di atas adalah : (1) perencanaan harus berbasis 

LEMBAGA; (2) Setiap fakultas ada program unggulan dan khas. Contoh : FEB 

(pemberdayaan koperasi dan UMKM), FMIPA (energi biomas); (3) unit-unit lain 

adalah tim supporting 

 

REKTORAT 

 

 

 

FAKULTAS         LEMBAGA  UNIT LAIN  

 

7. PINTU GERBANG 3 (G3) : lingkungan fisik kampus (landscape). Penataan tata 

ruang kampus sehingga asri, nyaman, bersih, indah, tidak terkesan kumuh dan 

ramah lingkungan. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh: (1) memugar  

bangunan yang umurnya relatif tua; (2) relokasi bangunan-bangunan “non kampus”; 

(3) pengaturan parkir, penerangan dll/ 

8. Tujuan akhir : Lulusan UNG berkualitas dan  kuat SS terutama jiwa wirausaha 

(akan ditangani PKM). Dengan demikian PKM (DIREKTUR/SEKERTARIS) adalah 

membantu PR3/PD3 untuk membina mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler 

terutama membina jiwa wirausaha. Tuas pertama dari DIR/SEK PKM adalah 

membenahi PKM (gedung fisik dan UKM). Tugas para PD 3 difokuskan pada 

prestasi akademik mahasiswa. Contoh program : lomba karya ilmiah, lomba 

kreatifitas/inovasi, lomba bidang penelitian/PPM, IT, TTG, kelompok kajian/studi,  

organisasi,  BK, beasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dosen 

dll. 

9. Beberapa masalah krusial yang ada di depan mata. HASIL PENELITIAN:  

10. Atas dasar itu maka MUSKER harus ada REKOMENDASI dan membangun 

KOMITMEN yang akan dijalankan mulai 2011. REKOMENDASI tersebut adalah sbb: 

(1) Setiap smester fakultas harus menilai KINERJA DOSEN dalam perkuliahan 

(paling rajin/paling malas); (2) mengembangkan pembelajaran berbasis IT dan 

RISET.           

  

 


