
BAB II 

 

PROFIL UNWIRA  

DALAM SEMBOYAN “MELAYANI DENGAN HATI” 

 
 

Dalam bab ini dipaparkan beberapa hal penting yang berhubungan dengan 

keberadaan UNWIRA sebagai institusi perguruan tinggi swasta. Pemaparan diawali 

dengan sejarah singkat pendirian UNWIRA, suatu hal yang penting ditelusuri untuk 

mengetahui bagaimana para pendiri meletakkan nilai-nilai dasar yang diharapkan 

menjadi panduan dalam menyelenggarakan berbagai program kerja di UNWIRA. 

Berbagai program kerja tersebut tentu dijalankan dalam suatu struktur tata pamong, 

yang di dalamnya mengatur rumusan ideal bagaimana UNWIRA seharusnya 

mengelola berbagai komponen internalnya, baik di tingkat universitas, fakultas 

maupun jurusan. Semuanya itu, pada akhirnya dapat terlihat dari beberapa data 

terpilih tentang perkembangan UNWIRA kini. Data perkembangan UNWIRA yang 

dipaparkan dalam bab ini, meliputi tiga aktor utama dalam pelaksanaan semboyan 

“melayani dengan hati”, yaitu tenaga edukasi, tenaga administrasi dan pejabat 

struktural. Penjelasan tentang perkembangan UNWIRA tentu tidak bisa dipisahkan 

dari perkembangan pengelolaan pelayanan kemahasiswaan. Oleh sebab itu, dalam 

bab ini juga dipaparkan beberapa data tentang unit pelayanan kemahasiswaan, 

sebagai entry point untuk memahami bagaimana ketiga aktor tersebut menjalankan 

peranan mereka dalam bidang tugasnya masing-masing.  

Untuk melengkapi profil UNWIRA dalam semboyan “melayani dengan hati”, 

maka dalam bab ini juga dipaparkan data tentang kedudukan semboyan  “melayani 

dengan hati” dalam Rencana Strategis (Renstra) UNWIRA tahun 2004-2015 dan 

dalam program kerja rektor periode 2009-2013. Hal tersebut penting untuk ditelusuri 

sebagai cara untuk memahami bagaimana high manajemen UNWIRA merancang 



berbagai program kerja untuk mencapai tujuan akhir yang telah digariskan dalam 

Renstra UNWIRA.  

Berkaitan dengan seluruh item yang dipaparkan dalam bab ini, maka berbagai 

detail data yang relevan dapat dilihat dalam lampiran. 

 

2.1. Sejarah Singkat UNWIRA 

 
Nama Widya Mandira yang berarti “Menara Ilmu Pengetahuan” dicetuskan pertama 

kali oleh almarhum Pater Dr. Van Trier, SVD, pada tahun 1958. Saat itu, telah ada 

rencana untuk membuka universitas Katolik di Ende – Flores. Rencana tersebut 

kemudian batal dilaksanakan. Pembentukan Universitas Katolik Widya Mandira 

(UNWIRA) merupakan wujud keprihatinan gereja Katolik Nusa Tenggara Timur dan 

Kongregasi Serikat Sabda Allah (SVD) terhadap kenyataan dunia pendidikan di 

Provinsi NTT pada masa itu. Misalnya, masih sangat terbatasnya wadah bagi 

pengembangan kualitas awam Katolik di Provinsi NTT, khususnya lewat pendidikan 

tinggi. Hal lain yang juga memprihatinkan yaitu masih sangat sedikit jumlah lulusan 

sekolah menengah di NTT yang mempunyai akses ke perguruan tinggi yang bermutu 

di pulau Jawa dan Bali.  

Melalui proses yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 25 Maret 1982, 

Dewan Pimpinan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Janssen/Yapenkar (yayasan 

yang dibentuk dalam rangka pendirian dan pengelolaan UNWIRA) yang diketuai 

oleh Uskup Kupang, pada waktu itu dijabat oleh Mgr. Gregorius Monteiro, SVD, 

menyatakan berdirinya Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kuliah perdana 

UNWIRA baru dimulai pada tanggal 24 September 1982, tanggal yang kemudian 

ditetapkan sebagai Dies Natalis UNWIRA. 

Dalam hal asas dan spiritualitas, UNWIRA berasaskan Pancasila dan UUD 

1945 serta dijalankan dalam semangat iman Katolik. Atribut Katolik menyatakan ciri 

khas universitas yang mengacu pada nilai-nilai dan semangat yang bersumber dari 

iman dan ajaran suci Gereja Katolik. UNWIRA didirikan terutama untuk mengemban 



misi Gereja Katolik dalam mendorong setiap manusia (tanpa membedakan suku, 

agama, ras dan golongan) untuk mengembangkan bakat-bakat insaninya. Semuanya 

itu bertujuan agar setiap umat manusia mampu mencapai martabatnya sebagai pribadi 

dan masyarakat yang manusiawi.  

Spiritualitas dasar UNWIRA, yang diinspirasi oleh spiritualitas Santo 

Pelindungnya, St. Arnoldus Janssen, yaitu “Ut Vitam Habeant Abundantius – Agar 

Mereka Memperoleh Hidup dan Memperolehnya Dalam Segala Kelimpahannya”. Ut 

Vitam Habeant Abundantius merupakan visi Yapenkar yang sekaligus juga 

merupakan motto atau semboyan UNWIRA (Statuta UNWIRA, 1995).  

  

2.2. Struktur Organisasi 

 

Struktur tata pamong di UNWIRA mengacu pada Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah dan Statuta UNWIRA, yakni Universitas, Fakultas, Jurusan, Program 

Studi dan Unit Pendukung. Kepemimpinan dalam masing-masing komponen tata 

pamong tersebut, yaitu : 

1) Universitas dipimpin oleh Rektor dan 3 orang Pembantu Rektor 

2) Fakultas dipimpin oleh dekan dan 1 orang Wakil Dekan 

3) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan 

4) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi 

5) Unit-unit Pendukung, yaitu Biro Administrasi, Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Personalia, 

Biro Keuangan, Biro Rektorat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat, Perpustakaan, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium (MIPA dan 

Bahasa), dan Campus Ministry. 

 

Dalam Statuta UNWIRA Tahun 1995, disebutkan bahwa organisasi universitas 

terdiri dari 6 unsur utama (Statuta UNWIRA Tahun 1995, Bab V), yaitu : 



1) Dewan penyantun, yaitu badan non-struktural yang diadakan untuk ikut 

mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di universitas. Dewan 

penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat dan 

diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, 

dan dengan persetujuan yayasan. 

2) Unsur pimpinan, yang terdiri dari rektor dan 3 pembantu rektor, yang masing-

masing membidangi kegiatan akademik, bidang administrasi umum dan 

bidang kemahasiswaan. Masa jabatan rektor dan pembantu rektor yaitu 4 

tahun. 

3) Senat universitas, terdiri atas guru besar, pimpinan universitas, para dekan dan 

wakil para dosen. Senat Universitas diketuai oleh rektor dan didampingi oleh 

seorang sekretaris yang dipilih oleh dan diantara para angora Senat 

Universitas. Masa bakti sekretaris Senat Universitas yaitu selama 4 tahun, 

sama seperti masa jabatan ketua Senat Universitas. 

4) Unsur pelaksana akademik, yaitu di tingkat Fakultas, Lembaga dan Pusat 

Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Unsur pimpinan di 

tingkat fakultas terdiri dari Dekan dan Pembantu Dekan, Senat fakultas, unsur 

pelaksana akademik (Jurusan, Laboratorium/Studio, dan kelompok dosen), 

serta unsur pelaksana administratif (bagian Tata Usaha). Sedangkan unsur 

pimpinan di tingkat Jurusan/Prodi terdiri dari unsur pimpinan (ketua dan 

sekretaris Jurusan/Prodi), dan unsur pelaksana akademik (program studi/atau 

para dosen). Sementara itu, untuk   Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, organisasinya terdiri dari unsur pimpinan (Kepala dan 

Sekretaris), tenaga ahli dan tenaga administrasi. Lembaga penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan 

universitas, yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rangka 

kegiatan penelitian/pengkajian serta engabdian kepada masyarakat 

5) Unsur pelaksana administratif, yang ada di tingkat Biro. Unsur ini bertugas 

untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan unversitas, 



menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif. Hal itu meliputi 

administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, 

administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi. 

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada rektor. Kepala Bagian dalam lingkungan 

Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro. 

6) Unsur penunjang, yaitu Unit Pelaksana Teknis yang merupakan perangkat 

kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium/studio. 

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada rektor.  

(Struktur organisasi UNWIRA secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 

1). 

 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi keuangan, maka 

ada beberapa hal yang mengalami perubahan dalam struktur UNWIRA. Misalnya, 

meskipun dalam Statuta telah disebutkan bahwa unsur pimpinan fakutas terdiri dari 

Dekan dan 3 Pembantu Dekan, namun sejak sekitar tahun 2003 UNWIRA 

memberlakukan pembenahan struktur, dimana jabatan 3 orang Pembantu Dekan 

ditiadakan dan diganti dengan seorang Wakil Dekan. Struktur baru tersebut berlaku 

hingga saat ini (Lampiran 2). Sama halnya dengan beberapa unit yang juga 

mengalami perubahan, dan bahkan ada beberapa unit yang dihapus dari struktur, 

kemudian fungsi-fungsinya dilebur ke dalam unit lain. Misalnya, Bidang Humas dan 

Protokol dihapus dari struktur dan fungsinya dialihkan ke Biro Rektorat, sedangkan 

fungsi publikasi dialihkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) UNWIRA.  

 

 

 



2.3. Perkembangan UNWIRA Kini 

 

Pada saat awal pendiriannya, UNWIRA hanya terdiri dari 3 fakultas, hingga akhirnya 

sampai saat ini UNWIRA telah memiliki 7 fakultas dengan 21 Jurusan/Program 

Studi. Lokasi kampus berada di 2 tempat yang berbeda di Kota Kupang. Bangunan 

kampus utama, yang berada tepat di tengah kota,  terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani 

No.50-52, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Merdeka, Kupang. Kampus Merdeka 

(sebutan untuk kampus utama UNWIRA) merupakan pusat kegiatan administrasi, 

baik untuk universitas maupun Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus 

Janseen/Yapenkar. Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan perkuliahannya di 

Kampus Merdeka, yaitu Fak. Hukum, Fak. Ekonomi, Fak. Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, serta Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.PRODI Teknik 

Informatika dan Pascasarjana Program Magister Manajemen juga bergabung di 

kampus ini. Sedangkan, 3 fakultas lainnya berlokasi di daerah pinggiran Kota 

Kupang dengan 3 bangunan kampus yang terpisah namun tetap berada dalam satu 

areal milik Yapenkar. Ke-3 fakultas tersebut yaitu Fak. Filsafat Agama Katolik 

(FFA), Fak. Teknik (FT) dan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Lokasi 

kampus ke-3 fakultas tersebut terletak di Jalan San Juan, Kecamatan Maulafa, 

Kelurahan Penfui, Kupang. Jarak antara Kampus Merdeka dengan Kampus Penfui 

yaitu kurang-lebih 12 Km.  

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang akreditasi perguruan tinggi, 

maka sejak tahun akademik 2008/2009 UNWIRA telah mengusulkan 21 

Jurusan/Prodi untuk diakreditasi dan re-akreditasi. Sampai dengan tahun 2012 semua 

Jurusan/Prodi yang dimiliki UNWIRA telah mendapatkan status terakreditasi dari 

Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan 8  Jurusan/Prodi 

mendapatkan nilai B dan 13 Jurusan/Prodi mendapatkan nilai C. Jika dilihat dari data 

tersebut, maka dari 21 jurusan/prodi yang dimiliki UNWIRA, hanya 38,09% 

jurusan/prodi yang terakreditasi dengan nilai B, sedangkan  61,90% lainnya masih 

mendapatkan nilai C. Artinya, masih ada banyak hal lain yang harus dibenahi demi 



meningkatkan kualitas UNWIRA (Data lengkap status terakreditasi untuk setiap 

Jurusan/Prodi di UNWIRA dapat di lihat dalam Lampiran 3). 

Sedangkan dari sisi jumlah mahasiswa dalam lima tahun terakhir, secara 

keseluruhan atau di tingkat universitas, memang mengalami peningkatan. Namun, 

jika melihat jumlah mahasiswa aktif di setiap jurusan/prodi, maka dapat diketahui 

bahwa peningkatan tersebut bersifat fluktatif. Sampai dengan tahun akademik 

2010/2011 total mahasiswa aktif UNWIRA berjumlah 4.506 orang (data 

perkembangan jumlah mahasiswa aktif di UNWIRA dalam lima tahun terakhir dapat 

dilihat dalam Lampiran 4). 

Untuk menjalankan Proses Belajar Mengajar (PBM), maka sampai Tahun 

Akademik 2010/2011, UNWIRA telah memiliki 198 orang dosen tetap. Jumlah 

tersebut tentu tidak memadai untuk menciptakan PBM yang proporsional dengan 

jumlah mahasiswa yang harus dilayani dan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kebijakan yang ditempuh UNWIRA untuk menghadapi kondisi tersebut yaitu dengan  

menggunakan tenaga Dosen luar Biasa (Dosen LB) atau dosen tidak tetap. Gambaran 

perbandingan jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa aktif di setiap jurusan/prodi 

di UNWIRA dapat dilihat dalam Lampiran 5.  

Sementara itu, untuk menjalankan kegiatan administrasi, sebagai bagian 

penting dalam mendukung pelaksanaan PBM, UNWIRA memiliki staf administrasi 

sebanyak 107 orang yang tersebar pada semua unit (biro, lembaga, fakultas, 

jurusan/prodi, dan laboratorium). Semuanya berstatus sebagai pegawai tetap. 

Prosentase terbesar pegawai administrasi UNWIRA masih berpendidikan SLTA, 

yaitu sebesar 67,28 %, sedangkan yang berlatar belakang pendidikan S1 hanya 14,01 

% . 

Secara umum, salah satu indikator keberhasilan seluruh proses internal 

UNWIRA yaitu jumlah dan kualitas lulusan UNWIRA. Sampai dengan April 2011, 

UNWIRA telah berhasil meluluskan sebanyak 10.317 orang wisudawan/wisudawati, 

yang berasal dari 20PRODI tingkat Sarjana pada 7 fakultas dan 1PRODI 

Pascasarjana. Dari sisi kualitas, dengan indikator pada Indeks Prestasi Kumalatif, 



capaian IPK rata-rata lulusan UNWIRA sampai dengan wisuda April 2011 yaitu IPK 

> 3,5 sebanyak 7,1%, IPK 3,01-3,50 sebanyak 48%, IPK 2,5-3,00 sebanyak 44,8%. 

Sedangkan lama masa studi lulusan UNWIRA rata-rata 4,5 tahun (Laporan Rektor 

UNWIRA Pada RUA Badan PembinaYapenkar, 2011: 6).    

           
2.4.  Unsur Pelaksana Akademik dan Unsur Pelaksana Administratif 

 

2.4.1. Tingkat Fakultas dan Jurusan 

Sesuai dengan struktur yang sekarang diberlakukan di UNWIRA, unsur pimpinan di 

tingkat fakultas yaitu dekan dan wakil dekan. Ketiadaan deskripsi tugas yang jelas 

dan tegas dari universitas tentang kedua jabatan struktural tersebut, menyebabkan 

pembagian kerja antara dekan dan wakil dekan lebih banyak didasarkan atas 

kesepakatan tentang pendelegasian tugas dan komitmen bersama dari mereka yang 

menduduki jabatan tersebut.  

Meskipun demikian, sesuai dengan Statuta UNWIRA maka ada beberapa hal 

pokok yang menjadi tugas pimpinan fakultas. Dekan, misalnya, bertanggung jawab 

untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di tingkat fakultas. Selain itu, dekan juga bertugas untuk membina tenaga 

kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas. Umumnya 

media utama para dekan untuk melakukan koordinasi di fakultasnya masing-masing 

yaitu melalui rapat fakultas. Rapat fakultas biasanya dilakukan untuk membahas, 

merencanakan dan mengevaluasi beberapa hal pokok, misalnya, rencana kerja 

tahunan fakultas, Tri-Dharma untuk masing-masing jurusan/prodi yang ada di 

fakultas tersebut, usulan pengadaan fasilitas penunjang Tri-Dharma, penyusunan 

RAB (Rencana Anggaran Biaya), menyusun rencana pengembangan SDM fakultas, 

termasuk pemantauan tenaga administrasi yang ada di tingkat fakultas, serta 

sosialisasi berbagai kebijakan Yapenkar, universitas, fakultas, DIKTI, dan 

sebagainya. 



Dalam rapat dilakukan koordinasi formal dengan para kejur dan sekjur atau 

dengan para ketua program strudi. Hasil koordinasi itulah yang kemudian 

disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu rektor, untuk selanjutnya menunggu 

realisasi tindakan lanjutan dari universitas.  

Jalur komunikasi internal fakultas dalam melakukan koordinasi dan jalur 

komunikasi dari fakultas ke tingkat universitas, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 2.1 
Alur Penyusunan Rencana Kerja  

Tingkat Fakultas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

               = Alur koordinasi 
               = Arah aliran informasi  
(Sumber : Hasil wawancara, diolah, 2012)    

Perencanaan awal tingkat fakultas 
↓ 

Rapat bersama pimpinan fakultas 
dengan para pimpinan jurusan 

= 
Menyetujui butir-butir program 

kerja tahunan 

Pimpinan jurusan/prodi melakukan 
koordinasi internal jurusan/prodi → 
membahas rencana program kerja 

dan rencana kebutuhan sarana 
prasarana jurusan/prodi →  
Hasil : RAB jurusan/prodi 

RAB jurusan/prodi dikoreksi 
oleh pimpinan fakultas → 

Bersama jurusan/prodi 
membahas ulang  item yang 

direvisi → RAB jurusan/prodi 
disatukan dalam RAB Fakultas 

Pimpinan fakultas 
mengirimkan usulan 

RAB Fakultas 
kepada Rektor 

Universitas (Rektor) memberikan feedback  
kepada fakultas 

↓ 
  RAB Fakultas yang telah disetujui   

↓ 
 Dasar pertimbangan realisasi permintaan dana  

dari fakultas/jurusan/prodi 

Down-ward 
communicatio

 

Up-ward 
communicatio

Up-ward 
communication Down-ward 

communicatio
 

Rektor membawa 
usulan RAB 

semua Fakultas 
pada forum RUA 

Yapenkar 

RUA Yapenkar  
↓ 

Persetujuan Rencana 
Kerja Tahunan 

Universitas 

Komunikasi 
Lintas-saluran 

Down-ward 
communicatio



2.4.2. Tingkat Biro 

 

Biro merupakan unsur pelaksana administratif, yang bertugas untuk membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan unversitas. Kegiatan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab biro disesuaikan dengan fungsi kerja masing-masing biro tersebut, 

mulai dari administrasi akademik dan kemahasiswaan, administrasi keuangan, 

administrasi umum, administrasi perencanaan dan sistem informasi.  

Alur koordinasi dan arah aliran informasi biro dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang selama ini berlangsung di 

UNWIRA, dapat digambarkan dalam bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 2.2 

Alur Kerja Tingkat Biro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               = Alur koordinasi 
               = Arah aliran informasi  
 
(Sumber : Hasil wawancara, diolah, 2012)    

 Pembantu rektor meminta Kabiro 
untuk membuat Rencana Program 

Kerja Tahunan → RAB Biro 

Kabiro mengadakan rapat internal :  
meminta masukan dari staf internal  

di masing-masing biro → 
mempertimbangkan berbagai 

permintaan/usulan melalui surat dari 
fakultas/jurusan/prodi 

↓ 
Hasil : RAB Biro 

 

Universitas (Rektor) memberikan feedback  
kepada Biro (Pembantu Rektor) 

↓ 
  RAB Biro yang telah disetujui   

↓ 
 Dasar pertimbangan realisasi permintaan dana dan 

fasilitas penunjang kerjadari Biro 
 

Usulan RAB 
disampaikan 

kepada 
Rektor 

Pembantu rektor mengoreksi dan atau merevisi 
usulan RAB Biro → Bersama Kabiro 
membahas ulang usulan RAB Biro →  

RAB Biro disatuan dalam program kerja 
Pembantu Rektor 

Down-ward 
communicatio

 

Down-ward 
communicatio

Up-ward 
communicatio

 

Down-ward 
communicatio

Up-ward 
communicatio

Rektor membawa 
usulan RAB 

semua Biro pada 
forum RUA 
Yapenkar 

RUA Yapenkar  
↓ 

Persetujuan Rencana 
Kerja Tahunan 

Universitas 

Komunikasi 
Lintas-saluran 



2.4.3. Pelayanan Kemahasiswaan   

 

2.4.3.1. UPT Perpustakaan  

Perpustakaan merupakan salah satu unit pendukung utama yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di UNWIRA. Saat ini di 

UNWIRA terdapat 4 perpustakaan yang dilayani oleh 14 orang pegawai, yaitu 11 

orang yang bertugas di perpustakaan pusat dan masing-masing 1 orang di 

perpustakaan fakultas (Fisip, FFA, dan FT). 

Mahasiswa UNWIRA dapat memanfaatkan berbagai koleksi di perpustakaan 

UNWIRA setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan jumat, dimulai dari 

jam 08.00 – 18.30 Wita. Kebijakan memperpanjang jam layanan perpustakaan sampai 

dengan jam 18.30 Wita hanya berlaku di perpustakaan pusat UNWIRA. Hari Sabtu 

perpustakaan ditutup untuk memberikan kesempatan bagi para petugas perpustakaan 

untuk menata dan merapikan perpustakaan. Kebijakan lain yang juga diambil 

pengelola perpustakaan UNWIRA yaitu hari Jumat Pertama di setiap bulannya 

perpustakaan dibuka hanya sampai jam 11.30 Wita. Kebijakan tersebut diambil untuk 

menghormati perayaan Misa Jumat Pertama di Kapela St. Arnoldus (Kapela milik 

UNWIRA yang berada di dalam areal kampus UNWIRA). 

Koleksi bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan UNWIRA berupa buku 

teks, jurnal, skripsi, tesis, laporan penelitian, majalah, dan sebagainya. Total bahan 

pustaka yang terdapat di perpustakaan UNWIRA yaitu sebanyak 29.540 judul, 

dengan jumlah copy sebanyak 59.541 buah. Jenis bahan pustaka terbanyak adalah 

buku teks yang meliputi 19.457 judul dan 46.530 copies. 

Dalam hal kebaruan koleksi bahan pustaka, kebanyakan bahan pustaka di 

perpustakaan pusat UNWIRA adalah terbitan tahun 2005 dan sebelumnya yakni 

sebanyak 78%, sedangkan bahan pustaka terbitan  di atas tahun 2005 masih sangat 

sedikit, yaitu sekitar 9% dari total bahan pustaka yang ada. Peningkatan jumlah 

koleksi buku di perpustakaan selama tahun kuliah 2010/2011 tidak sesuai dengan 

ketentuan peningkatan akreditasi. Keterbatasan jumlah koleksi buku selain 



disebabkan terbatasnya anggaran, juga karena masih lemahnya koordinasi pemesanan 

buku dengan para dosen di setiap jurusan/prodi (Data Sekunder, 2012).  

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Perpustakaan UNWIRA telah 

mengadakan kerjasama dengan jaringan perpustakaan APTIK (Asosiasi Perguruan 

Tinggi Katolik). Melalui kerjasama tersebut, UNWIRA mendapatkan bantuan berupa 

fasilitas akses bahan pustaka di perpustakaan universitas Katolik anggota APTIK 

secara on line. Selain itu, UNWIRA juga memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh 

DIKTI untuk mengakses jurnal-jurnal melalui ProQuest dan Ebsco secara gratis. 

Upaya lain yang telah dilakukan yaitu dengan meminta para dosen mendaftarkan 

buku-buku terbaru yang dibutuhkan untuk mendukung mata kuliah yang diampunya 

sehingga dapat dibeli atau disediakan oleh pengelola perpustakaan. 

 

2.4.3.2. UPT Campus Ministry 

Sesuai ciri khas universitas Katolik yang meletakkan spiritualitas Kristiani dalam 

penyelenggaraan pendidikan, maka UNWIRA mengadakan suatu lembaga pelayanan 

rohani internal kampus yang disebut Campus Ministry. Unit ini ditetapkan secara 

resmi pada tahun 1997 dengan mengambil peran utama dalam pengembangan 

kehidupan rohani civitas akademika, melalui berbagai kegiatan rohani sesuai dengan 

kebutuhan UNWIRA.  

Campus ministry dikelola oleh seorang koordinator, yang selama ini dijabat 

oleh Biarawan Katolik (Pastor) dan dibantu oleh satu orang tenaga administratif, satu 

orang biarawati dan satu orang Frater (calon Imam Katolik) yang sedang menjalani 

masa Tahun Orientasi Pastoral di UNWIRA. Beberapa program kerja campus 

ministry yang selama ini telah dilakukan yaitu antara lain kegiatan liturgis (Misa 

Jumat I, Misa awal dan akhir semester, Misa Dies natalis, Misa wisuda, Misa Natal 

dan tahun baru bersama, serta misa-misa tematis lainnya), dan Pembinaan Mental 

Spiritual (retret, rekoleksi, diskusi rohani, seminar rohani, ziarah rohani, dialog 

ekumenis, dan bimbingan rohani) (Data Sekunder, diolah, 2012). 



Kegiatan campus ministry saat ini terpusat di kampus induk UNWIRA. 

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan campus ministry bersifat suka rela, 

tanpa paksaan atau tekanan apapun. Jika kegiatan yang akan dilakukan oleh campus 

ministry membutuhkan keterlibatan mahasiswa dari berbagai jurusan/prodi, maka 

biasanya mobilisasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan 

melalui koordinasi dengan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan.  

 

2.4.3.3. Pengembangan Karakter  

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki 

program pengembangan karakter mahasiswa. Pengembangan karakter pada perguruan 

tinggi bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki keseimbangan 

antara kemampuan kognisi, ketrampilan dan kepribadian. Manusia yang memiliki 

karakter intelektual serta kepribadian yang luhur diharapkan dapat berkontribusi 

dalam pembangunan bangsa. 

Proses pengembangan karakter idealnya tidak hanya dimiliki oleh para 

mahasiswa lewat program khusus yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, 

melainkan melalui proses selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa dan 

dibimbing oleh semua komponen penyelenggara pendidikan, baik dosen maupun 

karyawan, lewat sikap dan perilaku yang dapat diteladani. Itu sebabnya, 

pengembangan karakter mahasiswa harus juga melibatkan semua komponen dosen 

dan karyawan. 

Sebagai perguruan tinggi yang peduli dengan upaya membentuk manusia 

yang berkepribadian, UNWIRA sudah menyelenggarakan berbagai program 

pengembangan karakter mahasiswa. Program pengembangan karakter mahasiswa ini 

dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi anggota APTIK. Pada tahap 

awal, tahun 2009 sejumlah dosen dari berbagai jurusan/prodi dan pejabat struktural di 

lingkungan UNWIRA mengikuti TOT Character Building dengan instruktur 

pendamping yang berasal dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kemudian 

untuk tahap selanjutnya, UNWIRA pertama kali mengadakan pelatihan 



Pengembangan Karakter Mahasiswa (PKM) pada OSPEK (Orientasi studi dan 

Pengenalan Kampus) TA 2008/2009, dengan instruktur yaitu para dosen UNWIRA 

yang telah mendapatkan sertifikat sebagai instruktur Pengembangan Karakter 

Mahasiswa (PKM). Kegiatan pelatihan PKM terus berlanjut, secara khusus dilakukan 

pada TA 2009/2010, yaitu Pelatihan PKM Angkatan I, kemudian pada TA 2010/2011 

kegiatan PKM dilakukan dalam bentuk Lokakarya Pendidikan Karakter Mahasiswa, 

sedangkan pada TA 2011/2012 UNWIRA mengadakan Pelatihan PKM Angkatan II. 

Berbagai kegiatan PKM tersebut secara kontinyu melibatkan mahasiswa UNWIRA 

dari seluruh jurusan/program studi, di bawah koordinasi Pembantu Rektor III. 

Mahasiswa yang telah mengikuti Pelatihan PKM Angkatan I, pada Pelatihan PKM 

Angkatan II dilibatkan sebagai fasilitator pendamping. 

Kegiatan PKM di UNWIRA juga mendapat dukungan dari pemerintah 

melalui program kemahasiswaan Ditjen Dikti. Pada tahun 2011 UNWIRA mengutus 

3 orang mahasiswanya untuk mengikuti pelatihan kreativitas mahasiswa yang 

diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah VIII Denpasar. 

 

2.4.3.4. Beasiswa 

Salah satu cara yang di tempuh UNWIRA untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada mahasiswa yaitu melalui program pemberian beasiswa. Beasiswa dipahami 

sebagai bantuan khusus berupa dana, baik yang diberikan oleh universitas maupun 

pihak lain melalui UNWIRA berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu. Beasiswa 

ini ditujukan bukan saja bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, 

namun juga bagi mahasiswa yang berprestasi. Hal itu dilakukan UNWIRA sebagai 

cara untuk menunjukkan penghargaan atas prestasi mahasiswa selama kuliah. 

Pada TA 2009/2010 dari total 3.367 mahasiswa aktif UNWIRA, sebanyak 589 

orang (17,49%) diantaranya berhasil mendapatkan sejumlah beasiswa dari berbagai 

sponsor. Sedangkan pada TA 2010/2011 dari total mahasiswa aktif sebanyak 4.506 

orang, ada 348 orang mahasiswa (7,72%) yang mendapatkan pelayanan beasiswa dari 

UNWIRA (Data sekunder, 2012). Menurunnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa 



Bantuan Khusus mahasiswa (BKM) dari Ditjen Dikti kemudian diantisipasi oleh 

UNWIRA dengan meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Solidaritas.  

Beasiswa Solidaritas merupakan beasiswa dari, oleh dan untuk mahasiswa 

UNWIRA. Beasiswa Solidaritas tersebut dihimpun oleh UNWIRA dari para 

mahasiswa yang digunakan untuk saling menolong dalam mengatasi kesulitan 

keuangan pada masa perkuliahan di UNWIRA (SK Rektor UNWIRA nomor 

169/WM.H/KEP/2007 Tentang Pedoman Pelayanan dana solidaritas Mahasiswa 

UNWIRA). Artinya, prinsip dalam pelayanan beasiswa Solidaritas ini yaitu 

“mahasiswa yang mampu membantu mahasiswa yang kurang mampu”. Beasiswa ini 

dikelola oleh universitas dan dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa dan 

Yapenkar.    

 

2.4.3.5. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) 

Dalam Pedoman Tata Krama Mahasiswa, disebutkan bahwa salah satu hak 

mahasiswa yaitu memanfaatkan sumber daya UNWIRA melalui 

perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus, mengatur dan meningkatkan 

kemampuan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, pengabdian kepada 

masyarakat serta kesejahteraan dan kewirausahaan. Organisasi kemahasiswaan 

(Ormawa) di UNWIRA merupakan lembaga non-struktural yang berfungsi sebagai 

wahana dan sarana penunjang dalam mengembangkan potensi mahasiswa, 

memperluas wawasan berpikir dan meningkatkan integritas diri. Semuanya itu pada 

akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa.  

 Beberapa bentuk Ormawa di lingkungan UNWIRA (Pedoman Tata Krama 

Mahasiswa, Bab I, Pasal 2), yaitu : 

 

1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNWIRA (MPM 
UNWIRA) 

2) Senat Mahasiswa UNWIRA (SM UNWIRA) 
3) Unit Kegiatan Khusus Mahasiswa (UKKM) 
4) Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) 



5) Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) 
6) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
7) Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) 

 

Sebagai salah satu bentuk kegiatan Ormawa di UNWIRA, Senat Mahasiswa 

Fakultas (SMF) berfungsi sebagai (Pedoman Tata Krama Mahasiswa, Bab VIII, Pasal 

25) : 

1) Badan eksekutif ormawa yang melaksanakan kegiatan 
ekstrakurikuler di tingkat fakultas 

2) Badan eksekutif kemahasiswaan yang melakukan koordinasi 
kegiatan ekstra kurikuler antar jurusan. 

 
Adapun bidang-bidang kerja dalam SMF meliputi (Pedoman Tata Krama 

Mahasiswa, Bab VIII, Pasal 27) : 

1) Divisi Penalaran dan Keilmuan 
2) Divisi Minat dan Kegemaran 
3) Divisi Pengabdian Pada Masyarakat 
4) Divisi Kesejahteraan dan Kewirausahaan 

 
 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Ormawa di tingkat fakultas, SMF 

diberikan hak (Pedoman Tata Krama Mahasiswa, Bab VIII, Pasal 26), antara lain 

untuk : 

1) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari UNWIRA dalam rangka 
menjalankan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan 
situasi dan kondisi universitas 

2) Melakukan konsultasi dengan pimpinan fakultas mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler 

3) Melakukan kerjasama dengan Ormawa intra kampus di UNWIRA 
dan pihak-pihak lain setelah mendapat persetujuan Dekan 

4) Mendapatkan Pokok-pokok Program Kegiatan Kemahasiswaan 
yang telah disusun oleh BPM 

5) Menjaring berbagai informasi kemahasiswaan, mendiskusikan dan 
menyampaikannya secara tertulis kepada Dekan. 

 



Dalam Pedoman Tata Krama Mahasiswa juga telah diatur bahwa universitas, 

dalam hal ini pimpinan fakultas, berkewajiban untuk membantu kegiatan dan 

kepengurusan SMF. Dukungan itu dalam bentuk kegiatan pendampingan dan 

pembimbingan bagi setiap divisi atau unit kerja yang ada di masing-masing SMF. 

Sebagaimana yang tertuang dalam aturan tersebut (Pedoman Tata Krama Mahasiswa, 

Bab VIII, Pasal 27) yaitu bahwa : 

 

Dalam menjalankan tugasnya, seksi dibimbing oleh sekelompok dosen yang 
ditunjuk oleh Dekan untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan bidang 
keahlian dan minatnya. Kelompok dosen tersebut disebut Dosen pembimbing 
dan penunjukkannya ditetapkan oleh Dekan dengan suatu Surat Keputusan. 

 

2.5. Semboyan “Melayani Dengan Hati” 
 

Untuk memahami bagaimana posisi semboyan “melayani dengan hati” dalam 

program kerja universitas, terlebih dahulu perlu dipaparkan tentang  Rencana 

Strategis (Renstra) UNWIRA Tahun 2004-2015, yang merupakan acuan utama dalam 

menyusun program kerja universitas.  

Program kerja rektor periode 2009-2013 disusun dengan mendasarkan diri 

pada Visi dan Misi UNWIRA, yang tertuang dalam Renstra UNWIRA 2004-2015. 

Visi UNWIRA, yaitu “menjadi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, di Kawasan Timur Indonesia 

pada Tahun 2015”. Sedangkan Misi UNWIRA yaitu “sebagai perguruan tinggi SVD 

bekerjasama dengan pimpinan gereja lokal dan awam berdasarkan nilai Kristiani, 

menyelenggarakan penelitian, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada 

masyarakat secara berkelanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni bagi generasi muda Kawasan Timur Indonesia, untuk mengasilkan lulusan 

yang bermutu, mandiri, global dan toleran” (Buku III Renstra UNWIRA Tahun 2004-

2015, hal 2). 



Dalam Renstra UNWIRA 2004-2015 tersebut juga diuraikan secara rinci hal-

hal yang menjadi dasar manajemen UNWIRA, misalnya strategi pokok, strategi 

fungsional, program-program strategik serta kebijakan manajemen universitas. 

Renstra yang disusun UNWIRA meliputi 7 bidang utama, yaitu bidang 

pengembangan institusi dan teknologi informasi, bidang akademik dan 

kemahasiswaan, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang sumberdaya 

manusiawi, bidang keuangan, bidang sarana-prasarana dan pengembangan fisik 

kampus, serta bidang sistem pemasaran dan kerjasama. 

Alur pemikiran untuk memahami semboyan “melayani dengan hati “ dalam 

Renstra UNWIRA 2004-2015 dan program kerja rektor UNWIRA periode 2009-

2013, yaitu :  

 

2.5.1. Dalam Renstra UNWIRA 2004-2015 

1) Strategi fungsional Bidang Sumberdaya Manusiawi 

Dalam Renstra UNWIRA 2004-2015, strategi fungsional merupakan  

kelanjutan dari strategi pokok yang dimaksudkan untuk memaksimumkan 

pemanfaatan SDM dan mengarahkan seluruh kompetensi yang dimiliki untuk 

menghadapi percaturan dunia pendidikan tinggi. Strategi fungsional ini terdiri 

dari 7 kegiatan bidang-bidang universitas, baik yang utama maupun 

pendukung, untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Bidang-bidang 

fungsional utama menyangkut berbagai aktifitas akademik kemahasiswaan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Bidang-bidang utama tersebut 

mengandung proses pengelolaan yang bersifat sistemik (input-throughput-

output) dengan dukungan penuh dari bidang-bidang manajerial (marketing 

dan kerjasama, keuangan, sarana prasarana, sumberdaya manusiawi, 

pengembangan institusi dan teknologi informasi). 

2) Program-program strategik. 

Manajemen UNWIRA menetapkan program-program strategik, yang 

berorientasi pada aksi, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan 



anggaran universitas maupun pelaksanaan aktivitas bidang-bidang fungsional 

secara tahunan.  Selain itu, penetapan program-program strategik 

dimaksudkan juga untuk mempermudah manajemen universitas di tingkat 

menengah untuk melakukan pengelolaan unitnya masing-masing secara 

tahunan. Secara khusus, program-program strategik Bidang Sumberdaya 

manusiawi, yaitu : 

Tabel 2.1 
Program-Program Strategik 

Bidang Sumber Daya Manusiawi 
No Program-program strategik bidang Sumberdaya manusiawi Ket 

1 Pembentukan unit yang mengurus jabatan akademik para dosen Utama 

2 Pembentukan tim evaluasi jabatan akademik Utama 

3 Pemberian penghargaan (reward) bagi dosen yang mengalami 

kenaikan jabatan akademik lebih cepat dari seharusnya 

Utama 

4 Pemberian sanksi bagi dosen yang dalam waktu tiga tahun 

mengurus jabatan akademik 

Utama 

5 Studi lanjut S-2 untuk 73 dosen dan S-3 untuk 20 dosen Utama 

6 Up grading SDM (termasuk penguasaan bahasa asing) Utama 

7 Penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan untuk 

seluruh jabatan struktural di tingkat fakultas dan universitas 

Utama 

8 Pelaksanaan evaluasi kinerja yang konsisten sesuai kompetensi 

yang dimiliki karyawan dan dosen 

Utama 

9 Pelaksanaan Man power Planning system Utama 

10 Melakukan pelatihan karyawan dan mengimplementasikan prinsip-

prinsip TQM 

Utama 

11 Pembuatan data base keahlian dosen Utama 

12 Penyusunan sistem penggajian yang layak dan adil Penduku

ng 

13 Peningkatan citra pelayanan melalui retraining, semangat 

pelayanan dan disiplin pelayanan 

Penduku

ng 

         Sumber : Buku III Renstra UNWIRA Tahun 2004-2015: 16. 



2.5.2. Dalam Program Kerja Rektor UNWIRA Periode 2009-2013 

 

Pimpinan UNWIRA periode 2009-2013 menetapkan 3 fokus utama dalam rangka 

pengembangan UNWIRA dalam 4 tahun kerjanya, yaitu : 

 

1) Keunggulan akademik 

2) Keunggulan karakter dan mutu lulusan 

3) Keunggulan citra UNWIRA sebagai lembaga pendidikan tinggi di 

Indonesia Timur umumnya dan NTT khususnya 

 

Berbagai perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia, membuat 

UNWIRA menghadapi tantangan yang semakin kuat dan kompleks. UNWIRA 

dituntut untuk mengembangkan diri demi peningkatan kualitas akademik, penelitian 

dan pengabdian masyarakat, serta citra kelembagaan dan lulusan-lulusan UNWIRA. 

Untuk itu, pimpinan UNWIRA periode 2009-2013 menilai sudah saatnya UNWIRA 

untuk melakukan pembenahan secara mendasar dalam berbagai bidang, termasuk 

perubahan etos kerja. 

Prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh seluruh civitas akademika 

UNWIRA dalam melakukan berbagai pembenahan internal tersebut yaitu prinsip 

saling melayani. Berkaitan dengan itu, pimpinan UNWIRA memperkenalkan 

semboyan baru yaitu  “melayani dengan hati”.  

Berdasarkan Renstra UNWIRA 2004-2015, maka pimpinan UNWIRA 

menetapkan strategi fungsional, yang meliputi 3 kegiatan dalam bidang-bidang 

universitas, yaitu Strategi Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat, Strategi Bidang kemahasiswaan, dan Strategi Bidang Pengembangan dan 

Pencitraan Institusi. Khusus untuk strategi bidang pengembangan dan pencitraan 

institusi, program kerja yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 



Tabel 2.2 

Strategi Bidang Pengembangan dan 
Pencitraan Institusi 

 
Tujuan Bidang Sasaran Bidang Strategi Bidang 

1.Berkembangnya PRODI, 
baik pada jenjang S1 maupun  
S2 

Pendirian fakultas danPRODI 
yang memiliki potensi daya serap 
tinggi 

1) Melakukan 
persiapan untuk 
pembukaan program 
baru pada jenjang 
S1 maupun S2 

2. Berkembangnya pusat-pusat 
studi yang dapat dijadikan 
media kerjasama dan 
mendorong peningkatan citra, 
kinerja dan daya saing 

Pembukaan minimal 3 pusat studi 
yang mampu mensinerjikan 
potensi-potensi keilmuan di 
UNWIRA dalam menjawab 
perkembangan ilmu 

2) Melakukan 
persiapan untuk 
pendirian pusat studi 

3.Berkembangnya manajemen 
penjaminan mutu 

• Penguatan Unit 
Penjaminan Mutu 

• Terbentuknya sistem dan 
manajemen penjaminan 
mutu 

• Penguatan tradisi 
penjaminan mutu pada 
semua program S1 dan 
S2 

3) Melakukan  
pembenahan Unit 
Penjaminan Mutu 

4.Berkembangnya manajemen 
universitas berbasis teknologi 
informasi 

• Pendirian Pusat Sistem 
Informasi Universitas 
(PSIU) 

• Pemanfaatan teknologi 
informasi untuk 
informasi akademik, 
kepegawaian, asset 
universitas dan 
perpustakaan 

• Pemanfaatan teknologi 
Informasi untuk proses 
pembelajaran 

4) Melakukan 
persiapan untuk 
pendirian PSIU 

5. Melakukan revitalisasi, 
restrukturisasi dan renovasi 

UNWIRA yang efisien dan 
menarik 

5) Mengkaji dan 
merevisi Tupoksi 
setiap unit 

6) Melakukan 
perampingan 
organisasi/ Reposisi 

7) Menyusun sistem 
pengelolaan dan tata 
pamong di setiap 
unit 

8) Melakukan    
renovasi fisik 

6. Penguatan sistem nilai input Pengelolaan institusi yang 9) Penguatan nilai- nilai 



dan proses dilandasi oleh nilai-nilai dasar 
pelayanan yang kokoh 

dasar pelayanan, 
melalui kegiatan 
kerohanian, sosial, 
rekreatif dan 
peningkatan 
kesejahteraan 

Sumber : Program Kerja Rektor UNWIRA Periode 2009-2014  

 

Pimpinan UNWIRA periode 2009-2013 juga telah menetapkan beberapa program 

kerja pilihan yang dijadikan sebagai  prioritas program kerja dalam masa 

kepemimpinannya. Program-program yang menjadi prioritas tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut (Program Kerja Rektor Periode 2009-2013):  

 

a. Untuk mencapai keunggulan akademik 
1) Pemutakhiran kurikulum setiap jurusan/prodi, dengan mendorong 

setiap jurusan/prodi melakukan lokakarya pemutakhiran kurikulum 
secara teratur 

2) Meningkatkan usaha penjaminan dan pengendalian mutu melalui 
pembenahan mekanisme dan lembaga/unit penjaminan mutu 

3) Meningkatkan jumlah dan kualitas dosen, melalui sitem perekrutan 
terbuka dan pemberian beasiswa studi lanjut untuk dosen-dosen 
UNWIRA 

4) Mendorong tertib administrasi di semua unit 
5) Menciptakan atmosfir akademik dengan mendorong penyelenggaraan 

seminar-seminar ilmiah dan penerbitan jurnal secara teratur 
6) Meningkatkan jumlah dan anggaran penelitian dosen 
7) Meningkatkan jumlah dan anggaran pengabdian masyarakat, sambil 

menjalin kerjasama dengan pemerintah, dunia industry, alumni dan 
komponen-komponen masyarakat lainnya. 

b. Untuk mencapai keunggulan karakter lulusan 
1)  Melaksanakan paket-paket pengembangan karakter mahasiswa secara 

terencana dan terintegrasi, dalam kerjasama dengan perguruan tinggi 
APTIK 

2)  Meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan 
kemahasiswaan yang terenana dan terpadu 

3)  Meningkatkan fungsi campus ministry sebagai pusat pembinaan 
rohani, kepribadian dan bimbingan karier 

4) Meningkatkan jumlah beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan 
mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi 



5) Meningkatkan kemampuan dan prestasi mahasiswa dalam bidang olah 
raga dan seni. 

c. Untuk mencapai keunggulan citra lembaga 
1) Meningkatkan daya tarikPRODI yang telah ada dan membukaPRODI-

prodi baru yang mempunyai daya serap tinggi, dengan prioritas 
padaPRODI S-2 

2) Revitalisasi  pusat-pusat studi 
3) Revitalisasi dan restrukturisasi unit-unit administrasi dan unit-unit 

penunjang, termasuk perpustakaan 
4) Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dosen dan pegawai, dengan 

menyesuaikan standar penggajian dengan standar PNS, serta 
memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi (Reward and 
Punishment) 

5) Menjalankan Gerakan Promosi Disiplin Kerja dan Tertib Kampus 
6) Melakukan peremajaan dan peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan, khususnya ruang-ruang kuliah, laboratorium praktek dan 
sistem informasi 

7) Melaksanakan kegiatan promosi secara teratur dan terencana dengan 
melibatkan seluruh komponen universitas dan alumni 

8) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak di luar UNWIRA, 
termasuk dengan para alumni, dengan prinsip kemitraan dan 
kesetaraan. 

 

Untuk menunjang implementasi program-program prioritas tersebut, pimpinan 

UNWIRA periode 2009-2013 juga menetapkan beberapa kebijakan, yaitu (Program 

Kerja Rektor Periode 2009-2013) : 

1) Anggaran berbasis program 
Program kerja jangka menengah ini diterjemahkan ke dalam program 
tahunan yang disusun oleh masing-masing fakultas, biro dan Unit 
Pelaksana Teknis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan 
UNWIRA disusun berdasarkan program tahunan semua fakultas dan 
biro/UPT yang disinkronkan di tingkat universitas. 

2) Penentuan prioritas dan evaluasi 
Semua program kerja akan dievaluasi secara periodik untuk menguji 
konsistensi dan efektifitas pelaksanaannnya, serta relevansinya 
terhadap tuntutan lingkungan dan dinamika perkembangan kebutuhan 
universitas. Penentuan prioritas program kerja tahunan dan alokasi 
anggaran dilakukan melalui proses pembahasan yang melibatkan 
semua pimpinan fakultas dan biro/UPT 
 
 



3) Perubahan kultur universitas 
Kultur universitas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 
implementasi strategi-strategi dan program-program prioritas yang 
telah ditetapkan. Karena itu manajemen universitas akan terus-
menerus mendorong transformasi kultur universitas, terutama kultur 
kerja para dosen dan pegawai, agar sesuai dengan tuntutan strategi dan 
program kerja, serta tuntutan prinsip-prinsip manajemen pendidikan 
modern 

4) Pembentukan suasana kekeluargaan dan kenyamanan kerja 
Manajemen UNWIRA akan terus mendorong terbentuknya suasana 
kekeluargaan di antara semua komponen yang ada, di dalamnya 
terjalin komunikasi yang intensif dan terbuka satu sama lain serta 
terciptanya suasana yang nyaman untuk bekerja. 

 
 

Visualisasi posisi semboyan “melayani dengan hati” dalam Renstra UNWIRA 

2004-2015 dan dalam Program Kerja Rektor UNWIRA Periode 2009-2013 dapat 

dibuat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 2.3 

Visualisasi Posisi Semboyan 
“Melayani Dengan Hati’ 

Dalam Renstra UNWIRA 2004-2015   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Renstra UNWIRA 2004-2015, diolah. 

  

RENSTRA UNWIRA 2004-2015 
 
    Strategi Pokok 

Strategi fungsional 
Program-program Strategik 

Kebijakan Manajemen Universitas 

Bid. Pengembangan institusi dan teknologi informasi 
Bid. Akademik dan kemahasiswaan 

Bid. Penelitian dan pengabdian masyarakat 
Bid. Sumberdaya manusiawi 

Bid. Keuangan 
Bid.Sarana-prasarana dan pengembangan fisik kampus 

Bid. Sistem pemasaran dan kerjasama 
 

Strategi Fungsional  
Bidang Sumberdaya Manusiawi 

 
Bidang Manajerial Pendukung : 

 
Bid. Marketing dan Kerjasama 

Bid. Keuangan 
Bid. Sarana Prasarana 

Bid. Sumberdaya Manusiawi 
Bid. Pengembangan Institusi dan 

Teknologi Informasi 

Bidang-bidang 
Fungsional Utama : 

 
Bidang Akademik 

Bidang Kemahasiswaan 
Bidang Penelitian dan 

Pengabdian pada 
Masyarakat 

Program Strategik 
Berorientasi Aksi :  

Rencana Kerja Tahunan dan RAB 
semua Fakultas dan Biro/UPT 

Bidang Sumberdaya 
Manusiawi 

Sifat Program = 
Pendukung : 

 
Peningkatan citra 
pelayanan melalui 

retraining,  
semangat pelayanan 

dan disiplin 
 

Konsep 
MELAYA

NI 
DENGAN 



Bagan 2.4 

Visualisasi Posisi Semboyan 
 “Melayani Dengan Hati” 

Dalam Program Kerja Rektor UNWIRA Periode 2009-2013 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Program Kerja Rektor UNWIRA 2009-2013, diolah.  

Program 
Kerja 
Rektor  
Periode 

Perubahan 
mendasar dalam 
segala bidang, 

termasuk perubahan 

FOKUS : 
 

1. Keunggulan Akademik 
2.  Keunggulan Karakter dan Mutu Lulusan 

3. Keunggulan citra UNWIRA sebagai 
lembaga Perguruan Tinggi di  

Indonesia Timur umumnya dan  
NTT khususnya 

Strategi Fungsional 
↓ 

Bid. Akademik, Penelitian dan 
Pengabdian Pada Masyarakat 

Bid. Kemahasiswaan 
Bid. Pengembangan dan 

Pencitraan Institusi 

Strategi Fungsional 
BIDANG PENGEMBANGAN 

DAN PENCITRAAN INSTITUSI 

Tujuan Bidang :  
Penguatan sistem 
nilai dan proses 

Sasaran Bidang :  
Pengelolaan institusi yang 
dilandasi oleh nilai-nilai 

dasar pelayanan yang 
 

Strategi Bidang :  
Penguatan nilai-nilai dasar 
pelayanan melalui kegiatan 
kerohanian, sosial, rekreatif  

dan peningkatan 
 

Program Prioritas 

Kebijakan Manajemen, 
 antara lain : 

 
Perubahan Kultur Universitas 

↓ 
Transformasi kultur kerja  
para dosen dan pegawai 

Konsep 
MELAYA

NI 
DENGAN 


