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PENGANTAR 

Keputusan Presiden RI Nomor: 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas memperluas mandat UNM untuk 

menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam spektrum yang lebih luas, 

tidak hanya dalam ranah ilmu kependidikan tetapi juga ilmu non-kependidikan. Seiring 

dengan perluasan mandat tersebut, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa 

perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program-program pendidikan akademik, profesi, 

dan vokasi. Dalam perkembangannya menuju suatu Perguruan Tinggi Badan Layanan 

Umum (PT BLU), dalam melakukan pelayanan publik, UNM mesti berpedoman kepada UU 

No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Maklumat Pelanggan ini merupakan bukti 

komitmen UNM dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel 

dan berkesinambungan kepada masyarakat pengguna layanan. 
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VISI     

Visi UNM adalah  

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan 

pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan 

kewirausahaan 

 

MISI 

Berdasarkan visi di atas, maka dikembangkan Misi UNM sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia 

profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan; 

2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa; 

3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatan kualitas hidup 

masyarakat bangsa dan negara; 

4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi Teaching and Research University 

yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa. 

 

TUJUAN STRATEGIS  

Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut. 

1. Dihasilkannya lulusan profesional yang dapat diterima sebagai warga masyarakat 

yang memiliki budi pekerti luhur; 

2. Terwujudnya universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (Good University 

Governance) yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Dihasilkannya produk IPTEKS yang bernilai kewirausahaan; 

4. Terwujudnya jejaring kerja sama profesional dalam bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, 

swasta, dan institusi/lembaga/badan lain, baik pada tingkat nasional maupun 

internasional untuk kemaslahatan manusia; 



5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang sarat dengan atmosfir 

akademik yang sehat sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan intelektual, 

emosional, dan sosial secara terpadu sesama sivitas akademika. 

 

TATA NILAI  

Tata nilai merupakan landasan, pijakan, dan arah bagi sikap dan perilaku seluruh 

sivitas akademika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tata nilai ini menjadi 

pemersatu bagi hati dan pikiran seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan layanan 

optimal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, nilai yang dijunjung tinggi adalah "Mengutamakan kreativitas, kompetisi, profesional, 

keunggulan, dan kebebasan akademik yang dilandasi oleh kejujuran, amanah, dan tanggung 

jawab". Hal ini adalah kristalisasi dari berbagai nilai yang dipandang positif dalam 

mewujudkan visi dan misi UNM. Nilai ini hendaknya dipahami dalam konteks yang lebih 

luas melalui nilai “keunggulan”. Dalam nilai keunggulan ini terkandung makna keunggulan 

dalam berbagai aspek yang positif seperti kemandirian, produktivitas, kreativitas, 

kecerdasan, dan kepekaan sosial. 

Nilai ini dikembangkan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. sebagai upaya memberdayakan mahasiswa untuk berkembang menjadi manusia 

Indonesia seutuhnya, yang menjunjung tinggi dan memegang teguh: (a) Norma agama dan 

kemanusiaan, (b) Norma persatuan bangsa, (c) Norma kerakyatan dan demokrasi, (d) Nilai-

nilai keadilan social. 

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan di UNM didasarkan pada 

beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) Pemberdayaan Manusia 

Seutuhnya, (b) Pembelajaran Sepanjang Hayat berpusat pada Mahasiswa, (c) Pendidikan 

untuk Semua, (d) Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan  Pembangunan 

Berkelanjutan. 

 

                 



KOMITMEN DAN ARAH KEBIJAKAN 

Arah kebijakan UNM mengacu pada Program Prioritas UNM, sebagai berikut: 

1. Peningkatan kegiatan Tridharma dan kemanfaatannya bagi masyarakat. 

2. Peningkatan dan pembakuan sistem penunjang organisasi dan manajemen PT. 

3. Peningkatan/perluasan dan implementasi kerjasama dengan berbagai pihak. 

4. Peningkatan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan pelaporan berbasis IT 

untuk mendukung kebijakan Kemenristekdikti. 

5. Peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan profesional sesuai dengan tuntutan 

pasar kerja. 

6. Peningkatan motivasi dan budaya kompetisi sivitas akademika. 

7. Peningkatan prasarana dan sarana dalam meningkatkan kualitas layanan 

program akademik dan kemahasiswaan. 

8. Pengembangan budaya kewirausahaan dan kemampuan berwirausaha. 

9. Pengembangan program studi lanjut untuk peningkatan daya saing. 

 MEKANISME PENGADUAN 

1. Pengaduan dan keberatan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas dan 

staf pengajar UNM dilaksanakan dengan mengajukan secara tertulis dengan formulir 

yang disediakan melalui kotak pengaduan, atau melalui email, portal UNM dan secara 

lisan melalui petugas yang ditugaskan khusus untuk menerima pengaduan 

Alasan pengajuan pengaduan adalah: 

a. tidak ditanggapinya permohonan pelayanan yang sewajarnya; 

b. pengenaan biaya yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan;  

c. pelaksanaan pelayanan yang melalui waktu yang tidak sesuai dengan aturan dan 

prosedur yang ditetapkan; 

d. sikap petugas pelayanan yang tidak sepantasnya. 

2. Pengaduan pada tahap pertama disampaikan kepada Bagian atau Jurusan yang terkait; 

3. Pengaduan pada tahap kedua disampaikan kepada Biro atau Fakultas yang terkait; 

4. Pengaduan pada tahap ketiga disampaikan kepada Pembantu Rektor yang terkait atau 

Lembaga Khusus yang dibentuk untuk menangani mekanisme keberatan (complaint 

mechanisms) oleh UNM 

 

 



2. ALAMAT PENGADUAN 

1. Kepala Bagian atau Ketua Jurusan Terkait 

Kampus UNM Jl. A.P. Pettarani, Makassar , 90222 

2. Kepala Biro atau Dekan Fakultas Terkait 

Kampus UNM Jl. A.P. Pettarani, Makassar, 90222 

3. Pembantu Rektor Terkait 

Kampus UNM Jl. A.P. Pettarani, Makassar, 90222 

4. Telepon: 0411-865677 

5. Fax 0411-861377 

6. Situs UNM di www.unm.ac.id 

 
 

Makassar, 12 Mei 2017 

Rektor,  

 

 

 

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

NIP. 196607071991031003 

http://www.unm.ac.id/

