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Bismillahirrahmanirrahiem; 

Assalamu’ Alaikum Warahatullahi 

Wabarakatuh; 

Salam Sejahtera menyertai Kita Semua 

 

 Yang kami hormati dan sama-sama kita 

banggakan, Menteri Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 

Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. 

Adalah kehormatan dan kebanggaan besar 

bagi seluruh civitas akademika Universitas 

Negeri Makassar, utamanya bagi saya selaku 

Rektor. Kehadiran Bapak Menteri menjadi 

kado istimewa buat kami dalam merayakan 

Diesnatalis ke-58 UNM sekaligus mohon 

perkenannya nanti untuk menyampaikan  

orasi ilmiah pada suasana yang berbahagia 

ini. Sungguh komitmen yang luar biasa. 

Semoga Allah SWT, melindungi, memberkati 

beliau dan keluarga, dalam menjalankan 

tugas-tugas pengabdian. Oleh karena itu, 

perkenankan saya selaku Rektor dan seluruh 

civitas akademika UNM mengucapkan terima 

kasih yang setinggi-tingginya dan mengaturkan 

salam takzim kepada beliau. 
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 Yang kami hormati, Gubernur Sulawesi Selatan, 

Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. 

Agr. Ketua Dewan Pembina UNM. Kehadiran 

Bapak di Puncak Acara Diesnatalis ke-58 

UNM menjadi penyemangat kami.Ditengah 

kesibukan beliau, masih dapat 

menyempatkan diri, untuk ikut bersama 

civitas akademika UNM untuk merasakan 

kebahagiaan. Terima kasih dan penghargaan 

kami persembahkan kepada “Professor 

Andalan” . 

 Rasa hormat dan terima kasih, saya aturkan 

kepada: Ketua dan Anggota Forum 

Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan; dalam kemajemukan dan 

dinamika masyarakat yang sangat tinggi, 

dengan penuh kesigapan, menciptakan, 

menjaga, dan memelihara keamanan, 

ketertiban, dan kenyamanan masyarakat . 

(termasuk keamanan keluarga besar UNM). 

 Rasa hormat dan terima kasih, saya aturkan 

kepada: para Pimpinan Lembaga Mitra , 

dalam hal ini lembaga perbankan (Pimpinan 

Wilayah Bank BNI, Pimpinan Wilayah Bank 

Mandiri, Pimpinan Wilayah  Bank BTN, 

Pimpinan Wilayah Bank BRI, Pimpinan Bank 

Banten, Pimpinan Claro Hotel, The Rinra 
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Hotel, Hotel Remcy, dll), para Bupati, 

Walikota, dan Pimpinan Instansi 

Pemerintah & Swasta atau yang mewakili; 

yang telah menjalin kerjasama yang baik, 

hubungan kelembagaan yang saling 

menguntungkan, dan menjadi mitra kerja 

yang siap menerima alumni UNM. 

 Rasa hormat dan terima kasih, saya aturkan 

kepada: Kepala Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi (L2Dikti) IX Sulawesi; 

dan Para Rektor PTN/PTS, mitra sejawat, 

teman berbagai pengalaman dan praktik 

terbaik dalam pengelolaan perguruan tinggi 

masing-masing. 

 Rasa hormat dan terima kasih, saya aturkan 

kepada: Sekretaris dan Anggota Senat 

UNM, Ketua dan Anggota Majelis Guru 

Besar; yang memberi dukungan, kontrol, 

dan mediasi yang baik dalam melaksaakan 

amanah menjadi Rektor UNM. 

 Rasa hormat dan terima kasih, saya aturkan 

kepada: Para Wakil Rektor, Para Dekan & 

Pembantu Dekan, Direktur & Asisten 

Direktur; Ketua & Sekrataris Lembaga; 

Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala 

Sub_Bagian; seluruh pimpinan unit; 
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segenap dosen; dan tenaga kependidikan; 

atas dukungan yang solid, dan kerjasama 

yang apik dalam menjalankan program-

program pengembangan UNM. 

 Rasa hormat dan terima kasih, saya aturkan 

kepada: Ketua dan Anggota Dharma 

Wanita Persatuan UNM; yang selalu setia 

mendampingi, memberikan dukungan moril, 

memompakan semangat, dan merelakan 

kesempatan. Meskipun lebih banyak berada 

di panggung belakang, tetapi sesungguhnya 

menjadi penentu keberhasilan seorang laki-

laki dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Seringkali hak-hak istimewanya sebagai istri 

tergadai dan terampas, oleh kesibukan 

suami dalam menjalankan tugas. Pantas 

orang bijak, memosisikanya dalam tempat 

yang terhormat: “Dibalik Kesuksesan 

Seorang Laki-laki, terdapat Wanita Tangguh 

yang Sabar”. 

 Rasa sayang dan terima kasih, saya aturkan 

kepada ananda Pengurus Lembaga 

Kemahasiswaan; yang banyak membantu 

pimpinan, mulai tingkat prodi, sampai 

universitas, dalam pengembangan bakat,  

minat, dan penalaran mahasiswa. Para 
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Undangan, Hadirin, Wal Hadirat ; yang 

dalam kesempatan ini tidak memungkinkan 

saya sebut satu persatu. Saya sangat 

menyadari, bahwa kehadiran Bapak/Ibu/ 

Saudara(i) semua, menambah kesemarakan 

dan kesyahduan acara Dies Natalis ini.  

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Segala puja dan 

puji tercurah kepadaNya. Allah SWT. Atas 

segala nikmat, berkah, dan hidayat yang telah 

dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada 

hari dan di tempat ini, kita dapat 

menyelenggarakan dan menghadiri , upacara 

Diesnatalis ke-58 UNM.  

Salam dan selawat kita kirimkan kepada 

junjungan Nabiullah Muhammad SAW; beserta 

keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Nabi 

pembawa risalah kebenaran dan petunjuk bagi 

ummatnya hingga akhir zaman. 

Bapak Menteri, Bapak Gubernur & Hadirin 

yang saya muliakan, 

 Dalam puncak acara perayaan Diesnatalis 

ke-58 UNM hari ini, terasa ada yang berbeda 

dengan perayaan diesnatalis tahun-tahun 

sebelumnya. Terdapat hal istimewa. Ada 

semangat, spirit, kebahagiaan, dan keharuan 
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yang menyertai perasaan saya. Perasaan-

perasaan tersebut teraduk, tercampur dan 

mengkristal menjadi satu semangat , semangat 

baru untuk menunaikan kewajiban dalam 

mengembangkan UNM. Semangat untuk 

bekerja keras, semangat bekerjasama, dan 

semangat menghadirkan UNM untuk menjadi 

perguruan tinggi yang unggul dan terdepan.   

Ada beberapa alasan yang melatari timbulnya 

semangat ini: 

1. Kehadiran Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, 

Ph.D., Ak. Menteri Ristekdikti menjadi 

pemicu utama semangat kami. Untuk 

pertama kalinya sepanjang sejarah 

perayaan Diesnatalis UNM, dihadiri oleh 

Menteri. Dan lebih istimewa lagi menteri 

yang hadir adalah menteri yang 

mengurusi perguruan tinggi.  

2. Juga untuk pertama kalinya setelah 

dilantik sebagai Gubernur Sulawesi 

Selatan, Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin 

Abdullah, M. Agr. hadir di UNM. Kehadiran 

beliau di puncak perayaan Diesnatalis ke-58 

UNM menjadi penyemangat bagi seluruh 

sivitas akademika UNM. 
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3. Dan untuk terakhir kalinya, saya sebagai 

Rektor UNM dalam Periode 2016 – 2020 

melaporkan kinerja di acara Diesnatalis. 

Karena pada tanggal 17 Mei 2020 tahun 

depan, adalah masa berakhirnya Periode 

saya sebagai Rektor UNM setelah dilantik 

oleh Menristekdikti Bapak Prof. H. 

Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. pada tanggal 17 Mei 

2016 di Jakarta. Atau berakhir sekitar dua 

bulan lebih sebelum perayaan Diesnatalis 

ke-59 UNM tahun depan. Kondisi ini 

memberi semangat karena Program 

Strategis yang saya tawarkan dalam 

kontestasi Pemilihan Rektor Periode lalu, 

semuanya telah kami tunaikan sebelum 

masa jabatan berakhir. Sungguh menjadi 

spirit baru buat saya. 

 

Bapak Menteri, Bapak Gubernur & Hadirin 

yang saya banggakan 

Diesnatalis ke-58 UNM tahun ini menetapkan 

tema utama dan sangat aktual, yaitu: 

”Transformasi Sistem Pendidikan di Era 

Millenial”. Tema ini sangatlah tepat disaat 

semua lembaga pendidikan, termasuk 
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pendidikan tinggi, memasuki dan menghadapi 

fenomena disrupsi.  

Pendidikan tinggi menghadapi situasi dimana 

pergerakan dunia industri dan persaingan 

kerja tidak berjalan secara linier. Terjadi 

perubahan yang tidak menentu, sulit 

diprediksi, berlangsung sangat cepat dan 

terjadi secara fundamental. Kehadirannya 

mengaduk-aduk tatanan kehidupan lama 

untuk menciptakan tatanan kehidupan yang 

baru. 

Dalam dunia pendidikan, disrupsi 

mendorong lahirnya digitalisasi sistem 

pendidikan dan pembelajaran. Menghadirkan 

sistem pembelajaran daring yang lebih 

terbuka, saling terkoneksi, berbagi, dan 

berjejaring satu dengan yang lain. Akan terjadi 

perubahan secara menyeluruh dalam kegiatan 

pembelajaran. Digitalisasi mengevolusi proses 

pembelajaran yang memperkaya pengalaman 

belajar yang lebih partisipatif, kreatif, dan 

variatif. 

Situasi ini menjadikan dosen dan guru 

mengalami posisi sulit . Dosen dan guru tidak 

kuasa bersaing dengan mesin digital dalam hal 

hitungan, pencarian informasi, dan hafalan. 
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Saat ini, “Lonceng Kepunahan” dosen dan 

guru semakin berdentang dan berdenting 

kencang. Apalagi, jika dosen dan guru dalam 

pembelajarannya hanya memokuskan diri pada 

“pengalihan atau penambahan  pengetahuan”. 

Dosen dan guru harus segera mereposisi peran 

dan fungsi. Melakukan perubahan pendekatan 

dan strategi pembelajaran. Mengadaptasikan 

dan mengorientasikan pembelajaran yang lebih 

mengedepankan nilai-nilai kearifan, etika, 

karakter, dan empati sosial.  

Nilai-nilai inilah yang tidak dapat diambil 

alih oleh teknologi. Maka sekarang pilihannya 

bagi kita semua: “Berubah atau Punah”, 

lenyap dari peredaran dan hanya tinggal 

kenangan. 

Saat ini, perguruan tinggi dituntut 

bertransformasi secara total. Melakukan 

orientasi ke arah yang tepat. Mengadaptasikan 

diri secara cepat terhadap perubahan yang 

terjadi. Kelambatan apalagi kegagalan dalam 

merespon tuntutan akan menjadikan 

perguruan tinggi tertinggal.  

UNM dengan status institusi yang 

terakreditasi unggul dan didukung oleh SDM 
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yang mumpuni tentu memiliki daya adaptasi, 

kemampuan bersaing, dan keunggulan yang 

komparatif dan kompetitif .  

Oleh karena itu, UNM sekarang dan akan 

datang senantiasa membuka diri untuk 

mengindentifikasi kekuatan dan kelemahannya 

serta menakar peluang dan tantangan yang 

dihadapi. Melakukan transformasi menyeluruh. 

Revitalisasi fungsi dan peran kelembagaan, 

pendidik, dan tenaga kependidikan dilakukan 

tiada henti. Spirit utamanya adalah perbaikan 

dan peningkatan tiada henti dan 

berkelanjutan. 

Bapak Menteri, Bapak Gubernur & Hadirin 

yang saya hormati  

Perkenankan saya sampaikan bahwa ada 

tujuh Program Strategis Rektor UNM Periode 

2016 - 2020 yang dijabarkan menjadi 70 

program unggulan yang dapat mengantarkan 

UNM mencapai visi dan misinya. Ketujuh 

program strategis tersebut, yaitu: 

Pengembangan kapasitas dan manajemen 

organisasi/lembaga; Pengembangan inovasi 

pembelajaran berbasis TIK, Peningkatan mutu 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

publikasi ilmiah, Peningkatan sarana dan 
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prasarana, penataan lingkungan menuju 

kampus moderen, Pengembangan karakter 

mahasiswa dan alumni, Peningkatan tata 

kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa, dan 

Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi 

antar lembaga. 

Perkenankan saya sebagai Rektor UNM 

melaporkan inti sari, pokok-pokok capaian, 

atau ringkasan capaian program strategis saya 

sebagai Rektor UNM. 

1.  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Peningkatan kapasitas kelembagaan 

menjadi hal utama dalam program strategis 

saya sebagai rektor. Hal ini penting, karena 

kapasitas institusi merupakan indikator utama 

dalam tatakelola perguruan tinggi. Akreditasi 

institusi dan program studi (prodi) menjadi 

marwah yang memberi kehormatan kepada 

civitas akademika: pimpinan, dosen, pegawai, 

mahasiswa dan utamanya bagi alumni.  

 Berbagai kebijakan telah diambil dan 

dijalankan dengan semangat kebersamaan di 

tahun awal kepemimpinan saya sebagai Rektor 

perlahan dan pasti membuahkan hasil nyata.  
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Akreditasi institusi UNM yang sebelumnya 

berada pada predikat B, pada tahun 2017 

mengalami peningkatan berharga. Melalui 

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional 

Perguruaan Tinggi Nomor: 1465/SK/BAN-

PT/Akred/PT/V/2017, Universitas Negeri 

Makassar secara institusi ditetapkan sebagai 

perguruan tinggi dengan Akreditasi-A yang 

berlaku sampai tanggal 23 Mei 2022.  

Akreditasi unggul institusi UNM diperoleh 

pada tahun pertama saya sebagai Rektor, dua 

tahun lebih cepat dari waktu yang 

dicanangkan. 

Capaian ini mencerminkan bahwa UNM 

secara institusi dinyatakan unggul dan sangat 

layak pada sembilan standar, yaitu: visi dan 

misi; tata pamong; mahasiswa dan lulusan; 

sumber daya manusia; akademik; penelitian; 

pengabdian kepada masyarakat; prasarana dan 

sarana; serta keuangan. 

Selama bertahun-tahun UNM dikelola 

dengan landasan Statuta yang tidak adaptif 

karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan 

pengelolaan perguruan tinggi mutakhir, tahun 

2018 telah mendapat kepastian yuridis dengan 

disahkannya Statuta UNM melalui 
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Permenristekdikti Nomor 7 Tahun 2018. 

Berdasar dengan Statuta baru ini, kebijakan 

pengembangan institusi UNM dilaksanakan 

secara yuridis dan akuntabilitas.  

Capaian penguatan kelembagaan lainnya 

adalah lahirnya Organisasi dan Tata Kerja 

(OTK) Universitas Negeri Makassar yang baru 

melalui Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 

2019. OTK yang baru ini memberi isyarat 

tentang perubahan kelembagaan UNM. 

Penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit)  dan 

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 

menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LP2M). Lahirnya lembaga baru 

yakni Lembaga  Pengembangan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LP2MP). Dan juga penguatan 

posisi dan penegasan fungsi kelembagaan atau 

unit lain, seperti keberadaan Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas 

Seni & Disain. Pejabat dalam lembaga baru 

tersebut telah dilantik oleh Rektor UNM agar 

segera melakukan adaptasi dan akselerasi 

kerja. 

Pengembangan tata kelola penguatan 

kelembagaan terbaru adalah lahirnya 

Peraturan Senat tentang Senat UNM Nomor: 
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6470/UN36/KP/2019 tertanggal 2 Juli 2019. 

Peraturan Senat UNM yang baru ini menandai 

terjadinya perubahan fundamental tata relasi 

antara Rektor dan Senat. Rektor bukan lagi 

menjadi Ketua Senat tetapi menjadi anggota 

karena jabatannya. Peraturan Senat yang baru 

ini mengamanati Ketua Senat dipilih dari 

anggota senat wakil dosen. 

Program Studi yang terakreditas_A di 

masa awal saya menjadi Rektor UNM hanya 

berjumlah 8 (delapan), sekarang telah 

mencapai 35 (tiga puluh lima). Jumlah ini akan 

terus bertambah hingga akhir tahun ini karena 

beberapa prodi sedang melakukan re-akreditasi 

dan menunggu visitasi dari BAN-PT.  

Demikian juga dengan pembukaan prodi , 

tahun ini telah dibuka enam prodi baru. Dua 

diantaranya prodi baru adalah Prodi Doktor 

Pendidikan Vokasi & Keteknikan dan Prodi 

Doktor Administrasi Pendidikan. Penambahan 

prodi baru ini menjadikan prodi yang dimiliki 

UNM berjumlah  106 prodi. Jumlah prodi baru 

akan bertambah pada tahun-tahun mendatang 

karena saat ini sejumlah prodi baru dalam 

proses pengusulan. 
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UNM telah membuka jalan untuk 

meningkatkan taraf kelembagaan UNM menjadi 

world class university melalui akreditasi 

internasional, AUN-QA (ASEAN University 

Network Quality-Assurance). Sebagai rintisan 

pemerolehan akreditasi internasional, 

dipersiapkan enam prodi. 

Berdasarkan laporan mutakhir 

pemeringkatan perguruan tinggi versi 

Kemenristekdikti, UNM menempati peringkat 

ke 20 dari 3.527 perguruan tinggi. 

Capaian aspek pengembangan dan 

penguatan kelembagaan UNM ini tidak terlepas 

dari “terjangkitnya virus mutu” dikalangan 

pengelola atau pimpinan unit dan dosen UNM. 

Virus mutu muncul dari kebijakan Rektor 

tentang pendampingan dan insentif bagi 

pengembangan kelembagaan UNM. 

Bapak Menteri, Bapak Gubernur, & Hadirin 

yang Berbahagia 

2. Pengembangan SDM 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) adalah aspek yang sangat vital untuk 

semua organisasi/kelembagaan, apalagi di 
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lembaga pendidikan tinggi. SDM adalah aspek 

potensial untuk mengantarkan perguruan 

tinggi menjadi unggul. Dengan sentuhan 

manajemen yang minimal, SDM yang 

berkualitas dapat mengoptimalkan fungsi dan 

peran dalam berkontribusi bagi kemajuan 

perguruan tinggi tersebut. SDM adalah 

komponen utama dalam tatakelola kapasitas 

dan kelembagaan perguruan tinggi, termasuk 

Universitas Negeri Makassar (UNM). 

Sebagai Rektor UNM, saya sangat 

memerhatikan aspek pengembangan SDM 

(dosen dan pegawai). Beberapa kebijakan 

yang telah diambil dalam aspek peningkatan 

SDM, diantaranya: Peningkatan kualifkasi 

dosen dan pegawai; akselerai kenaikan 

pangkat/jabatan fungsional; fasilitasi 

pemerolehan sertifikat pendidik dan 

keahlian; serta fasilitasi dosen/pegawai 

untuk mengabdi pada lembaga lain di luar 

kampus. 

Setelah kebijakan ini diberlakukan, 

berdasarkan pemeringkatan versi 

Kemenristekdikti, UNM menduduki peringkat 

ke-4 dalam aspek SDM dari 3.244 peguruan 
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tinggi negeri/swasta di Indonesia. Tahun 

sebelumnya, UNM berada pada peringkat ke -5. 

Kebijakan peningkatan kualifikasi 

(pendidikan lanjut) bagi dosen dan pegawai 

menjadi program penting dalam periode 

kepemimpinan saya sebagai Rektor UNM. 

Dalam menjalankan kebijakan ini, saya 

mengawalinya dengan melakukan pendataan 

dan pemetaan dosen berdasarkan tingkat 

pendidikan. Kemudian, saya gelorakan terus 

pada setiap pertemuan dan acara dalam 

lingkup UNM. Bahkan, mengadakan pertemuan 

khusus dengan dosen yang sedang menempuh 

pendidikan lanjut.  

Pada pertengahan tahun 2016  tahun 

pertama saya menjadi Rektor UNM  dosen 

UNM berjumlah 906 orang dengan tingkat 

pendidikan doktor 393 orang, Magister  

sebanyak 480 orang, dan berpendidikan 

Sarjana  ada 21 orang.  

Tahun ini, jumlah dosen UNM 1324 orang 

yang terdiri dari 995  orang dosen tetap dan 

dosen luar biasa berjumlah 329 orang. Tahun 

ini jumlah dosen UNM bertambah signifikan 

karena adanya pengangkatan dosen ASN baru 

berjumlah 139 orang. Jumlah ini sangat 
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menggembirakan dan membanggakan karena 

pada tahun-tahun sebelumnya pengangkatan 

dosen baru ASN jumlahnya sangat minim. 

Sedangkan, tingkat kualifikasi dosen tetap 

UNM, berpendidikan doktor ada 445 orang dan 

Magister berjumlah 550 orang.  

Sebagai Rektor, saya sangat 

memperhatikan akselerasi kenaikan jabatan 

fungsional dosen, khususnya jabatan 

fungsional guru besar. Saya melakukan banyak 

komunikasi, fasilitasi, motivasi, dan inspirasi 

dalam proses percepatan pengangkatan jabatan 

fungsional guru besar dosen UNM. Dua tahun 

terakhir saya juga mengambil kebijakan 

kepada semua guru besar untuk melakukan 

orasi ilmiah dalam bentuk pengukuhan guru 

besar. Demi lancarnya pelaksanaan kebijakan 

ini, dipercayakan pelaksanaanya kepada 

Dewan Guru Besar.  

Guru Besar yang dimiliki UNM secara 

keseluruhan berjumlah 155 orang. Masih aktif 

adalah 84 orang. Sejak kebijakan akselerasi 

diberlakukan jumlah guru besar yang 

dihasilkan ada 21 orang. Jumlah ini akan 

bertambah dalam waktu dekat karena ada 
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puluhan dosen menunggu persetujuan guru 

besar dari Kemenristekdikti.  

Untuk mengakselerasi kenaikan pangkat 

dan jabatan fungsional dosen dan pegawai, 

UNM sedang merancang-bangun sistem 

aplikasi terintegrasi yang berbasis android. 

Aplikasi ini memudahkan pimpinan untuk 

melakukan monitoring dan tindaklanjut dalam 

upaya percepatan kenaikan pangkat dan/atau 

jabatan fungsional dosen/pegawai. 

Peningkatan kualifikasi pegawai/tenaga 

kependidikan juga menjadi bagian penting 

dalam kebijakan saya. Kualifikasi pegawai UNM 

juga mengalami kemajuan. Saat ini jumlah 

pegawai/tenaga kependidikan UNM ada 709 

orang, terdiri dari 355 orang sebagai PNS/ASN 

dan tenaga kontrak ada 354 orang. 

Berpendidikan doktor  ada 4 orang, magister 

37 orang, sarjana 159 orang, diploma 21 orang, 

dan SMA 134 orang. 
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Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan 

Hadirin yang Saya Banggakan 

 

3. Peningkatan Karya dan Publikasi Ilmiah 

Karya ilmiah dan publikasi ilmiah menjadi 

indikator penting dalam pengembangan 

perguruan tinggi. Bahkan, publikasi ilmiah 

menjadi penanda utama kualitas dosen dan 

kemajuan perguruan tinggi.  Mengingat 

pentingnya hal ini, sebagai pimpinan UNM, 

saya mengambil kebijakan berkaitan dengan 

peningkatan karya dan publikasi ilmiah yang 

dilakukan dosen. 

Fasilitasi dan mediasi dosen dalam 

melakukan publikasi ilmiah terus menerus 

saya lakukan. Program pendampingan 

penulisan karya ilmiah dan publikasi dosen 

terus saya bangkitkan dan mediasi.  

Menfasilitasi dosen untuk melakukan 

kegiatan seminar bersama dengan dosen 

perguruan tinggi di luar negeri berjalan dengan 

baik. Bahkan, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat senantiasa saya 

dorong untuk melakukan pelatihan berkala 

tentang mengembangan kapasitas dosen dalam 
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melakukan kegiatan penelitian dan 

pengabdian.  

Kebijakan tentang alokasi dana PNBP 

sebanyak 20%  pada kegiatan penelitian 

menstimulasi atau menggairahkan dosen dalam 

melakukan penelitian.  

Juga kebijakan alokasi dana khusus PNBP 

dan pendampingan dalam penelitian kolaborasi 

percepatan guru besar mendorong dosen untuk 

melakukan penelitian menuju publikasi ilmiah 

dalam rangka pemenuhan syarat menjadi guru 

besar. Kebijakan ini menuntut adanya 

publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian pada 

jurnal internasional bereputasi.  

Juga menfasilitasi pelaksanaan forum-

forum ilmiah internasional di UNM yang dapat 

menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi.  

Di awal kepemimpinan saya sebagai 

Rektor, nama UNM nyaris tak tercatat dan tak 

terbaca dalam catatan 50 besar perguruan 

tinggi dalam publikasi ilmiah. Tercatat hanya 

98 artikel dalam publikasi ilmiah bereputasi  

yang dimiliki UNM. 

Pada tahun ini, data per 20 Juli 2019 

menunjukkan  jumlah publikasi ilmiah dosen 
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meningkat menjadi 688 artikel ilmiah dengan 

sitasi 3071 pada jurnal internasional terindeks 

Scopus. Sedangkan Web of Science sebanyak 

443 jurnal dengan sitasi keseluruhan adalah 

32.162. Kondisi ini menempatkan UNM pada 

urutan ke-32 sebagai perguruan tinggi 

terbanyak publikasi ilmiah bereputasi 

internasional.  

Pemerolehan kekayaan intelektual dosen 

UNM juga mengalami peningkatan tahun ini.  

Jumlah hak cipta yang diperoleh telah 

mencapai 224 sedangkan sebelumnya hanya 11 

hak cipta. 

Patut kita mensyukuri apa kita capai 

dengan sangat baik dalam publikasi ilmiah. 

Raihan ini adalah buah kebersamaan kita, 

kerja keras dan kekompakan kita bersama. 

Pada tahun-tahun mendatang, karya ilmiah, 

publikasi ilmiah, dan kekayaan intelektual 

dosen semakin dipacu dan ditingkatkan 

kualitas dan kuantitasnya. 
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Hadirin yang Berbahagia; 

4. Tatakelola Keuangan 

Azas tatakelola yang transparan, 

akuntabilitas dan berkeadilan menjadi pilar 

utama pengelolaan keuangan di UNM. Atas 

dasar azas tersebut, beberapa kebijakan 

pengelolaan keuangan telah diambil.  

Sebagai Rektor, saya bersama jajaran 

memiliki komitmen besar dan senantiasa 

bekerja keras dalam membenahi, meningkatkan 

dan mengembangkan sistem tata kelola 

keuangan UNM, baik perencanaan, penyerapan, 

pembelajaan, pengawasan, dan pelaporan. 

Perencanaan anggaran yang tidak 

melibatkan unit-unit dan hanya ditetapkan 

secara top down telah kita tinggalkan. 

Sekarang ini kita bersepakat untuk melakukan 

secara berjenjang dari unit paling bawah 

sampai ke rektorat (button up). Saat ini, 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UNM yang 

telah disusun melalui Rapat Kerja secara 

berjenjang dari bawah ke atas, sedang dalam 

proses telaah kementerian terkait.  
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Dahulu, RKA UNM sangat tertutup untuk 

diakses, sekarang ini dapat dibuka dan dibaca 

oleh semua pimpinan, dosen, pegawai, 

mahasiswa, bahkan seluruh pemangku 

kepentingan UNM. 

Kebijakan keuangan tentang sebaran 

proporsi dana PNBP 30%  untuk universitas dan 

70%  untuk fakultas, masih dipertahankan 

hingga tahun ini.  

Pada tahun 2019 ini, UNM telah 

memastikan diri sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tertanggal 

5 April 2019. Status ini akan menjadikan UNM 

semakin fleksibel dan transparan dalam tata 

kelola keuangan jika dibandingkan saat masih 

berstatus Perguruan Tinggi Satuan Kerja 

(Satker). 

Tahun lalu, ketika masih dalam status 

PTN-Satker, UNM meraih penghargaan dari 

Kemerinstekdikti sebagai PTN_Satker terbaik 

seluruh Indonesia dalam pengelolaan keuangan 

dan capaian program kerja. Bahkan, Direktorat 

Jenderal Perbedaharaan Kementerian 

Keuangan memberikan penghargaan kepada 
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UNM sebagai Terbaik Kedua Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran. 

5. Pengembangan Kemahasiswaan dan 

Hubungan Alumni 

Pemangku kepentingan utama dalam 

pengelolaan perguruan tinggi adalah 

mahasiswa. Mahasiswa yang berprestasi, 

berakhlak mulia, berkarakter, dan bereputasi 

adalah muara dari proses pembelajaran dan 

pendidikan di perguruan tinggi. Itulah 

alasannya, UNM memosisikan mahasiswa 

sebagai bagian penting dari keseluruhan 

proses akademik yang tergelar.  

Sebagai orang yang diamanati mempimpin 

UNM, maka saya sangat peduli dan 

mengapresiasi tinggi terhadap seluruh proses 

yang mengantarkan mahasiswa menjadi  lebih 

baik. Beberapa kebijakan pengembangan 

kemahasiswaan telah diterapkan.  

Memediasi konsolidasi peran dan fungsi 

lembaga kemahasiswaan dengan unit-unit 

kegiatannya. Melakukan persuasi kepada 

mahasiswa dalam melaksanakan tugas 

akademik dan pengembangan bakat/minat. 

Melaksanakan secara intensif program-program 
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pengembangan karakter mahasiswa. Memediasi 

mahasiswa untuk mengikuti kontestasi bidang 

ilmu & teknologi; olaraga, dan seni. Mendorong 

dosen pembimbing akademik untuk aktif 

melaksanakan fungsi dan perannya sebagai 

“orangtua” mahasiswa. Saat ini, lebih 

diaktifkan peranan UPT Layanan Konseling dan 

Psikologi untuk memberikan layanan-layanan 

pengembangan diri dan pengentasan masalah 

mahasiswa. 

Dalam penerimaan mahasiswa baru, UNM 

mengikuti ketentuan dan mekanisme yang 

digariskan oleh Kemenristekdikt i. Sesuai 

ketentuan, penerimaan mahasiswa baru UNM 

melalui tiga jalur: SNMPTN, SBMPTN, dan 

Mandiri. Bahkan mekanisme baru dalam 

penerimaan mahasiswa jalur SBMPTN melalui 

UTBK beberapa waktu yang lalu, terlaksana 

dengan lancar, baik, dan sukses di UNM. 

Tahun ini, UNM menerima 1.359 

mahasiswa dari 10.502 peminat melalui jalur 

SNMPTN dan 2.738 mahasiswa dari 23.903 

melalui SBMPTN dengan sistem Ujian Tulis 

Berbasis Komputer (UTBK). Peningkatan 

jumlah peminat yang mendaftar merupakan 

indikator bahwa UNM semakin mendapatkan 
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kepercayaan dari masyarakat sebagai salah 

perguruan tinggi yang unggul dan favorit. Data 

tersebut  menunjukkan bahwa UNM hanya 

menerima sekitar 11,45%  orang mahasiswa 

dari jumlah peminat. Ini menunjukkan bahwa 

untuk menjadi mahasiswa di UNM harus 

mampu bersaing secara ketat. Tingkat 

persaingan untuk menjadi mahasiswa di UNM 

lebih tinggi dari tingkat persaingan secara 

nasional, yaitu 15,28% . 

Cuma ada sedikit hal yang merisaukan 

kami di UNM sebagai perguruan tinggi LPTK. 

Berdasarkan pemeringkatan hasil atau skor 

UTBK yang diikuti oleh alumni SMA/SMK di 

Sulawesi Selatan yang di dilaksanakan di UNM 

dan UNHAS tidak ada seorangpun yang 

mencapai skor 640 atau tidak masuk dalam 

klaster V besar pada semua kelompok uji.  

Tentu hal ini merisaukan kita semua 

sebagai penanda penting tentang kadar 

pendidikan, khususnya tingkat satuan 

pendidikan SMA/SMK di Sulawesi Selatan. 

Kami menduga kuat bahwa diantara berbagai 

faktor penyebab kadar pendidikan, faktor 

tatakelola atau manajemen sekolah menengah 
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(SMA/SMK) yang berlum terlaksana dengan 

baik. 

Bapak Gubernur yang kami banggakan. 

Ini adalah tanggung jawab kita semua, juga 

tanggung jawab UNM. UNM tidak akan pernah 

membiarkan Bapak gubernur memikirkan dan 

mengatasinya sendiri. Jika UNM diberi 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam 

kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan, 

maka segala sumber daya dan potensi yang 

kami miliki akan diorientasikan sepenuhnya. 

Percayalah, bahwa jika urusan ini diserahkan 

kepada ahlinya, UNM, Insha Allah akan 

menjadi lebih baik dan berkah. 

Dalam Jalur Mandiri, ada kebijakan dalam 

internal UNM dalam penerimaan mahasiswa 

baru. UNM mengambil kebijakan menerima 

mahasiswa baru dengan bebas tes bagi calon 

mahasiswa S1 yang hafidz 15 juz dan calon 

mahasiswa yang memiliki prestasi nasional 

dalam bidang ipteks, seni, dan olahraga juga 

dibebaskan tes masuk. Di PPs UNM juga ada 

kebijakan pembebesan tes masuk bagi calon 

mahasiswa program magister dan doktor yang 

memiliki predikat Yudisium Cumlaude . 
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Beberapa capaian dalam aspek 

kemahasiswaan telah diperoleh. Setelah 

pengurus lembaga kemahasiswaan dilantik, 

kegiatan kemahasiswaan lebih bergairah. 

Demosntrasi mahasiswa banyak berkurang, 

baik eskalasi maupun intensitasi. Memang, 

demonstrasi bukan perbuatan terlarang dan 

tercelah, tetapi menjadi penanda penting 

bahwa saluran komunikasi antara pimpinan, 

dosen, dan mahasiswa menjadi lancar.  

 

Dalam bidang iptek, sejumlah prestasi nasional 

dan internasional telah diraih mahasiswa UNM. 

Diantaranya: Agung Izzul Haq dan Yusuf 

(bidang Matematika), Aeman Hakim (bidang 

Fisika), dan A.M Miftah Farid (bidang Bahasa)  

mengikuti olimpiade. Kurnia Jabbar mahasiswa 

Psikologi sebagai Delegasi Indonesia dalam 

World Muslim Fellowship  di Seoul. Muhammad 

Richsan Yamin (mahasiswa Biologi) dalam  

International Essay Contest  yang 

diselenggarakan oleh SEAMEO.  

Dalam Program Kreativitas 

Kemahasiswaan, UNM berhasil meloloskan 52 

judul pada tahun ini.  Diataranya yang lolos ke 

PINMAS adalah: Fitriana, dkk (FBS), Febriani 
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Betteng Palondongan, dkk (FBS), dan 

Wahyullah, dkk (FT).  

Dalam bidang seni, prestasi yang dicapai 

mahasiswa UNM berhasil meraih medali emas 

dalam International Choral Festival & Grandprix 

dan medali perak untuk dua kategori.  

Dalam bidang olah raga, mahasiswa UNM 

meraih medali perak dalam Turnamen Futsal 

UiTM Sport Fiesta di Malaysia. Mendali Perak 

cabang karate dan sepak takraw dalam Pekan 

Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN/AUG). 

Dalam hal hubungan alumni, UNM telah 

memeproleh pencapaian tinggi. Ikatan Alumni 

UNM telah terbentuk tahun ini setelah 

beberapa tahun sebelumnya mengalami 

stagnasi. Rektor UNM telah melantik  Dewan 

Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni 

Universitas Negeri Makassar Periode 2019-2023 

pada tanggal 3 April 2019 di Hotel Claro 

Makassar. DPP IKA UNM yang baru dikomadoi 

oleh Bapak Drs. HAM. Nurdin Halik. Pengurus 

DPP IKA UNM sangat partisipatif dan 

akomodatif dalam membangun kemitraan 

dengan UNM.  

 



31 

 

Bapak/Ibu dan Para Undangan yang saya 

banggakan 

6. Hubungan Kerjasama 

Sejumlah strategi telah ditumpuh dalam 

membangun mitra kerjasama dengan lembaga 

lain, baik nasional maupun internasional. Hal 

ini dilakukan untuk memperluas akses UNM 

dan memosisikan UNM dalam tataran lembaga-

lembaga mitra yang ada.  

Strategis yang dimaksud, antara lain: 

memperluas jejaring dalam bentuk 

Memorandum of  Understanding  (MoU) dan 

Memorandum of  Agreement (MoA); kerjasama 

saling menguntungkan dengan lembaga-

lembaga mitra; pertukaran mahasiswa dan 

dosen; melaksanakan kuliah umum dari 

narasumber dengan ragam keahlian; aktif 

menghadiri undangan kegiatan instansi 

pemerintah/swasta; dan secara personal 

menjadi pengurus asosiasi profesi, lembaga 

swadaya masyarakat, dan kerukunan keluarga.  

Selain itu, saya juga berperan aktif 

menghadiri undangan dari berbagai instansi, 

lembaga, organisasi, dan tokoh masyarakat. 

Terlibat langsung menjadi pengurus atau 
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pengelola berbagai asosiasi atau organisasi. 

Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi 

Barat (KKMSB) Wilayah Sulsel Periode 2017–

2022. Ketua DPD Perkumpulan Ahli dan Dosen 

Republik Indonesia, Sulsel. Ketua Dewan 

Pimpinan Wilayah Generasi Peduli 

Antinarkoba. Penasehat Asosiasi Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan Indonesia (Aptekindo).  

Dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah 

Ikatan Sarjana  Nahdlatul Ulama (ISNU) 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan 

Hadirin yang berbahagia 

Dalam rangkaian kemeriahan Diesnalis ke-58 

UNM telah dan akan dilaksanakan sejumlah 

kegiatan/acara. Sejumlah lomba dan 

pertandingan olahraga, seni, dan tata 

lingkungan. Kegiatan yang bersifat ilmiah & 

akademik; Seminar ilmiah, wisuda, dan 

puncaknya upacara Diesnatalis UNM ke-58. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memperat silaturahim antar civitas 

akademika. Membangun kebersamaan, meretas 

kebekuan, bergembira bersama, dan bahagia 

bersama. 
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Sebagai Rektor, saya berharap, agar 

civitas akademika UNM tetap bersemangat 

untuk bekerjasama dalam merealisasikan 

program kerja yang telah dicanangkan.  Para 

Wakil Rektor, pimpinan di 

fakultas/pascasarjana, pimpinan lembaga, 

kepala biro, dosen, pegawai, dan seluruh 

civitas akademik UNM hendaknya bersinergi, 

bergandengan tangan, dan bahu membahu 

bekerja dengan sungguh-sungguh dalam 

mewujudkan kemajuan UNM yang sama kita 

cintai. 

Atas amanah yang Bapak/Ibu/Saudara (i) 

berikan kepada saya untuk menahkodai UNM, 

saya memohon dukungan, doa, serta kerjasama 

untuk mampu mengantarkan UNM menjadi 

lebih baik, terdepan, dan unggul. Semoga kerja 

keras, kerjasama, dan semangat yang telah 

terbentuk dan terbina dapat dipertahankan 

dan dikembangkan di masa-masa mendatang. 

Segera kita melakukan transformasi dari “Pola 

Kerja Membenarkan yang Biasa, menuju ke 

Pola Kerja Membiasakan yang Benar”  

Terima kasih yang tulus saya aturkan atas 

dukungan yang telah diberikan sampai hari ini, 

menjalani tahun keempat sebagai Rektor UNM. 
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, 

dalam laporan rektor terakhir dalam periode 

pertama saya sebagai rektor, perkenankan 

dalam lubuk hati terdalam memohon maaf 

kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur, 

Mintra Kerja,  semua unsur Pimpinan UNM, 

dosen, pegawai, mahasiswa, Dharma Wanita, 

dan semua sivitas akademika UNM. Mohon 

maaf bila ada ucapan dan perilaku saya tidak 

pada tempatnya. Atau ada harapan Bapak/Ibu 

semua yang belum saya wujudkan.  

Percayalah Bapak/Ibu, harapan-harapan 

tersebut dapat kita raih asalkan kita saling 

perpegangan tangan untuk bersama melangkah 

ke depan menuju pembuktian diri kita secara 

bersama. Sekali lagi dengan sebuah tekad 

‘Satu untuk UNM ’ dan ”Tetap Satu Demi 

UNM”. 
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Dirgahayu UNM ke-58, Insha Allah “UNM 

Tetap Jaya dalam Tantangan” 

Terima kasih. 

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq 

Summa...Wassalamu’alaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Makassar, 31 Juli  2019 

Rektor UNM, 

 

 

Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. 

 


