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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis Universitas Sari Mulia (UNISM) mempunyai rentang waktu tahun 

2019-2023. Dengan demikian, dengan berakhirnya masa kerja tahun akademik 2019/2020 

sekaligus merupakan tahap akhir dari awal tahun Renstra UNISM. Capaian setiap indicator 

yang diperoleh pada tahun akademik 2019/2020 yang disajikan dalam laporan kinerja ini 

merupakan cerminana capaian Rencana Strategis UNISM 2019-2023. 

Laporan kinerja UNISM tahun akademik 2019/2020 ini disusun berpedoman pada 

manajemen yang berlaku di UNISM sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja 

yang utuh. Secara umum laporan kinerja ini berisikan informasi rencana kerja dan 

pencapaiannya untuk tahun akademik 2019/2020, Pembahasan tingkat keberhasilan, 

kendala-kendala yang dihadapi dan rekomendasi peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya. 

Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja UNISM 

kepada Badan Penyelenggara dan pihak eksternal. Informasin kinerja yang diungkapkan tidak 

terbatas pada sasaran pencapaian kinerjanya dalam memenuhi target yang ditetapkan, 

berikut penjelasan-penjelasannya. Untuk memenuhi fungsi Laporan Kinerja sebagai sumber 

informasu perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang 

disajikan juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-

peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya. 

Demikian laporan kinerja ini disusus agar memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

Banjarmasin, 20 Desember 2020. 

Rektor, 

 

 

 

Dr. HR. Soedarto WW.,SP.OG 

NIK. 1166122004001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Universitas Sari Mulia atau disingkat dengan UNISM merupakan perguruan tinggi 

swasta yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang sudah memperoleh persetujuan 

pendirian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenritekdikti Nomor 

1166/KPT/I/2018 tanggal 26 Desember 2018. UNISM merupakan Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) hasil penggabungan dan penyatuan Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin 

(AKBID Sari Mulia Banjarmasin) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia (STIKES Sari 

Mulia) yang bernaung di bawah Yayasan Indah Banjarmasin yang berkedudukan di Kota 

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 

UNISM menaungi 3 Fakultas yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Humaniora, dan 

Fakultas Sains dan teknologi. Fakultas Kesehatan memiliki 7 Program Studi, yaitu Program 

Studi S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, Pendidikan 

Profesi Ners, S1 Farmasi, dan DIV Promosi Kesehatan. Fakultas Humaniora memliki 4 

Program Studi yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Manajemen, S1 Hukum, dan S1 

Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 3 Program Studi yaitu S1 Teknik Industri, 

S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknologi Informasi. 

Visi Universitas Sari Mulia adalah “Menjadi Universitas yang terkemuka dalam 

mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter 

unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional maupun internasional Tahun 2030”.  

UNISM dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor I, II, dan III 

dengan tata kelola secara kolektif kolegial. Sedangkan untuk pengelolaan Fakultas dipimpin 

oleh seorang dekan, dan Program Studi dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh 

seorang Sekretaris Jurusan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rektor, Wakil 

Rektor, dekan, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan dibantu oleh dosen dengan tugas 

tambahan dan unit kerja yang ada di lingkungan UNISM. Wakil Rektor bertanggung jawab 

langsung kepada Rektor UNISM, Dekan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor 

sesuai bidangnya, Ketua Jurusan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Organisasi 

dan tata kerja di UNISM tertuang dalam Buku Organisasi Tata Kelola yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Rektor UNISM No. 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola 

Universitas Sari Mulia. Dalam menjalankan implementasi penjaminan mutu internal UNISM 

dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNISM di tingkat universitas, serta Unit 

Penjaminan Mutu Program Studi (UPM) di tingkat program studi. Pelaksanaan mutu internal 

dilakukan setiap semester melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Audit Mutu 

Internal setiap 1 tahun. Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi UNISM telah 

menjalin kerjasama dengan institusi luar negeri, institusi dalam negeri, dan instansi lainnya.  
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Penjaringan mahasiswa baru di UNISM dilakukan melalui Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB) yang dapat dilakukan secara online melalui laman 

https://daftar.unism.ac.id/ atau datang langsung ke kampus UNISM. Kebijakan penerimaan 

mahasiswa baru sesuai dengan pedoman penerimaan mahasiswa baru UNISM. Layanan 

kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa UNISM berupa kegiatan soft skill 

mahasiswa melalui layanan pengembangan minat dan bakat, layanan peningkatan 

kesejahteraan (beasiswa), layanan bimbingan karir, serta layanan bimbingan konseling, dan 

layanan kesehatan. Selain itu UNISM juga memfasilitasi ASRAMA bagi mahasiswa.  

Alumni UNISM dikelola oleh Career Development Center (CDC). Dimana, unit kerja ini 

memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang dapat diikuti oleh alumni. Selain itu, 

CDC juga mengadakan kegiatan Career Coaching untuk perencanaan karir mahasiswa, dan 

Career Day and Job Fair untuk menjembatani mahasiswa tingkat akhir dalam mendapatkan 

pekerjaan dan mengetahui informasi lowongan pekerjaan bagi alumni. 

Jumlah dosen di UNISM sebanyak 119 orang dosen dengan kualifikasi S3= 4 orang 

(3,36%), dan kualifikasi S2=115 orang (96,6%). Dosen yang memiliki jabatan fungsional 

Lektor Kepala sebanyak 2 orang (1,68%), Lektor sebanyak 25 orang (21%), dan Asisten Ahli 

sebanyak 40 orang (33,61%), sedangkan dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen 

sebanyak 58 orang (48,7%). Dosen UNISM memperoleh rekognisi sebanyak 105 

penghargaan baik nasional maupun internasional. Sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja 

dosen dilakukan melalui pelaporan beban kerja dosen (BKD) setiap semester. Untuk 

menunjang proses kegiatan akademik dan non-akademik, UNISM didukung tenaga 

kependidikan sebanyak 62 orang dengan pendidikan terendah Diploma Tiga.  

Sumber keuangan di UNISM berasal dari SPP Mahasiswa, Subsidi Yayasan, Hibah 

Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam menjalankan kegiatan TriDharma Perguruan Tinggi, 

UNISM dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai seperti ruang kelas 

yang representatif, laboratorium untuk penelitian dan praktiukum, laboratorium lapangan 

untuk kegiatan komunitas, tempat praktik seperti BPM, Klinik, Apotik, Rumah Sakit, Industri, 

lembaga hukum, praktik mandiri advokat, dan desa binaan. Kemudian sebagai penunjang 

kemampuan mahasiswa dilengkapi dengan Fasilitas Laboratorium untuk yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.  Untuk mendukung pengembangan minat 

dan bakat mahasiswa juga difasilitasi dengan prasarana berupa lapangan olahraga, fasilitas 

keagamaan, dan ruang organisasi mahasiswa. Kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas 

lainnya seperti area parkir, asrama, aula, ATM Center, Kantin, Mini Market, klinik pendidikan, 

dan apotek pendidikan.  

Dalam menghasilkan lulusan yang professional, UNISM memiliki kurikulum sesuai 

dengan KKNI. Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan studi mahasiswa 

harus menempuh pendidikan selama 8 semester untuk Program studi Sarjana dan Diploma 
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IV, dan selama 6 Semester untuk program Diploma III. Dalam mendukung ketercapaian Visi 

UNISM, Visi fakultas, dan Visi Program Studi, kurikulum yang disusun memasukkan mata 

kuliah integrated community development (ICD) sebanyak 6 (enam) SKS.  

Selain menjalankan dharma pengajaran, seluruh dosen di UNISM juga wajib 

menjalankan dharma penelitian. Hasil kegiatan penelitian bersumber dari hibah institusi luar 

negeri, pemerintah pusat (Kementistekdikti), hibah internal, serta mandiri. Di samping itu juga 

terdapat hasil luaran penelitan dosen berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak 

Cipta, teknologi tepat guna, dan luaran buku ber-ISBN. Seluruh dosen di lingkungan UNISM 

memiliki roadmap penelitian yang sejalan dengan roadmap UNISM.. 

Sebagai pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat dosen memiliki 

roadmap masing-masing yang merupakan turunan dari roadmap program studi dan fakultas 

yang mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat UNISM.  

Hasil luaran capaian tridharma perguruan tinggi yang telah dihasilkan mahasiswa 

pada 3 tahun terakhir baik prestasi akademik dan non akademik ditingkat lokal, nasional, dan 

internasional sebanyak 191 prestasi. Prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat 

internasional sebanyak 3, tingkat nasional sebanyak 67 dan tingkat lokal sebanyak 34. 

Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik tingkat internasional sebanyak 25, tingkat 

nasional sebanyak 7 dan tingkat lokal sebanyak 55. UNISM memperoleh peringkat sangat 

baik yaitu 79 dari 1500 PT di Indonesia non vokasi atas capaian kinerja kemahasiswaan. Di 

samping itu juga terdapat produk teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh mahasiswa 

bersama dengan tim dosen yang diantaranya alat akuisisi data untuk praktikum fisika, Gate 

Sanitizer, Bilik Sehat, Thermo and Heart Rate sensor, serta UV helper robot. Capaian luaran 

yang dihasilkan oleh dosen bersama mahasiswa telah memiliki 11 produk teknologi tepat guna 

yang telah mendapatkan penghargaan HKI. Mahasiswa UNISM juga dibekali dengan 

kemampuan penguasaan Bahasa Asing melalui unit SMDC (Sari Mulia Development Center) 

yaitu Bahasa Inggris sebagai bahasa wajib dan bahasa pilihan yaitu bahasa Jepang, 

Mandarin, dan Arab.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Universitas Sari Mulia 

 Universitas Sari Mulia atau disingkat dengan UNISM merupakan perguruan tinggi 

swasta yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang sudah memperoleh 

persetujuan pendirian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenritekdikti 

Nomor 1166/KPT/I/2018 tanggal 26 Desember 2018. UNISM merupakan Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) hasil penggabungan dan penyatuan Akademi Kebidanan Sari Mulia 

Banjarmasin (AKBID Sari Mulia Banjarmasin) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari 

Mulia (STIKES Sari Mulia) yang bernaung di bawah Yayasan Indah Banjarmasin yang 

berkedudukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 

 UNISM menaungi 3 Fakultas yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Humaniora, dan 

Fakultas Sains dan teknologi. Fakultas Kesehatan memiliki 7 Program Studi, yaitu 

Program Studi S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, 

Pendidikan Profesi Ners, S1 Farmasi, dan DIV Promosi Kesehatan. Fakultas Humaniora 

memliki 4 Program Studi yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Manajemen, S1 Hukum, 

dan S1 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 3 Program Studi yaitu S1 Teknik 

Industri, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknologi Informasi. 

 Visi Universitas Sari Mulia adalah “Menjadi Universitas yang terkemuka dalam 

mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang 

berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional maupun internasional 

Tahun 2030”. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) telah melibatkan pihak-

pihak eksternal, seperti asosiasi profesi, organisasi profesi, unsur pemerintah daerah, 

pengguna lulusan, dan mitra kerjasama disemua bidang. VMTS UNISM dimana 

mengunggulkan adanya kolaborasi lintas profesi dalam Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.  

 UNISM dipimpin oleh seorang Rektor yaitu Bapak dr.H.R. Soedarto, WW, Sp.OG 

dan dibantu oleh Wakil Rektor I, II, dan III dengan tata kelola secara kolektif kolegial. 

Sedangkan untuk pengelolaan Fakultas dipimpin oleh seorang dekan, dan Program Studi 

dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rektor, Wakil Rektor, dekan, ketua jurusan, 

dan sekretaris jurusan dibantu oleh dosen dengan tugas tambahan dan unit kerja yang 

ada di lingkungan UNISM. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor 

UNISM, Dekan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor sesuai bidangnya, 
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Ketua Jurusan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Organisasi dan tata kerja di 

UNISM tertuang dalam Buku Organisasi Tata Kelola yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Rektor UNISM No. 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola 

Universitas Sari Mulia. Dalam menjalankan implementasi penjaminan mutu internal 

UNISM dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNISM di tingkat universitas, 

serta Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM) di tingkat program studi. Pelaksanaan 

mutu internal dilakukan setiap semester melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

(Monev), dan Audit Mutu Internal setiap 1 tahun. Untuk menunjang kegiatan tridharma 

perguruan tinggi UNISM telah menjalin kerjasama dengan institusi luar negeri, institusi 

dalam negeri, dan instansi lainnya. Mitra Kerjasama UNISM luar negeri diantaranya 

adalah Fooyin University, Yuanpei University of Medical Technology, I-Shou University, 

National Taipei University of Nursing and Health Scineces, St Paul University Philipines, 

University Pendidikan Sultan Idris, Khon Kaen University of Thailand. Sedangkan untuk 

mitra dalam negeri diantaranya adalah Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Wahana Praktik, 

Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah, Kecamatan, Praktik mandiri Bidan, dan Industri. 

 Penjaringan mahasiswa baru di UNISM dilakukan melalui Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB) yang dapat dilakukan secara online melalui laman 

https://daftar.unism.ac.id/ atau datang langsung ke kampus UNISM. Kebijakan 

penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan pedoman penerimaan mahasiswa baru 

UNISM. Layanan kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa UNISM berupa 

kegiatan soft skill mahasiswa melalui layanan pengembangan minat dan bakat, layanan 

peningkatan kesejahteraan (beasiswa), layanan bimbingan karir, serta layanan bimbingan 

konseling, dan layanan kesehatan. Selain itu UNISM juga memfasilitasi ASRAMA bagi 

mahasiswa.  Alumni UNISM dikelola oleh Career Development Center (CDC). Dimana, 

unit kerja ini memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang dapat diikuti oleh 

alumni. Selain itu, CDC juga mengadakan kegiatan Career Coaching untuk perencanaan 

karir mahasiswa, dan Career Day and Job Fair untuk menjembatani mahasiswa tingkat 

akhir dalam mendapatkan pekerjaan dan mengetahui informasi lowongan pekerjaan bagi 

alumni. 

 Jumlah dosen di UNISM sebanyak 119 orang dosen dengan kualifikasi S3= 4 

orang (3,36%), dan kualifikasi S2=115 orang (96,6%). Dosen yang memiliki jabatan 

fungsional Lektor Kepala sebanyak 2 orang (1,68%), Lektor sebanyak 25 orang (21%), 

dan Asisten Ahli sebanyak 40 orang (33,61%), sedangkan dosen yang telah memiliki 

sertifikasi dosen sebanyak 58 orang (48,7%). Dosen UNISM memperoleh rekognisi 

sebanyak 105 penghargaan baik nasional maupun internasional. Sebagai bukti 

pertanggungjawaban kinerja dosen dilakukan melalui pelaporan beban kerja dosen (BKD) 

setiap semester. Untuk menunjang proses kegiatan akademik dan non-akademik, UNISM 
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didukung tenaga kependidikan sebanyak 62 orang dengan pendidikan terendah Diploma 

Tiga.  

 Sumber keuangan di UNISM berasal dari SPP Mahasiswa, Subsidi Yayasan, 

Hibah Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam menjalankan kegiatan TriDharma Perguruan 

Tinggi, UNISM dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai seperti 

ruang kelas yang representatif, laboratorium untuk penelitian dan praktiukum, 

laboratorium lapangan untuk kegiatan komunitas, tempat praktik seperti BPM, Klinik, 

Apotik, Rumah Sakit, Industri, lembaga hukum, praktik mandiri advokat, dan desa binaan. 

Kemudian sebagai penunjang kemampuan mahasiswa dilengkapi dengan Fasilitas 

Laboratorium untuk yang menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.  

Untuk mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa juga difasilitasi dengan 

prasarana berupa lapangan olahraga, fasilitas keagamaan, dan ruang organisasi 

mahasiswa. Kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti area parkir, 

asrama, aula, ATM Center, Kantin, Mini Market, klinik pendidikan, dan apotek pendidikan. 

 Dalam menghasilkan lulusan yang professional, UNISM memiliki kurikulum sesuai 

dengan KKNI. Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan studi 

mahasiswa harus menempuh pendidikan selama 8 semester untuk Program studi Sarjana 

dan Diploma IV, dan selama 6 Semester untuk program Diploma III. Dalam mendukung 

ketercapaian Visi UNISM, Visi fakultas, dan Visi Program Studi, kurikulum yang disusun 

memasukkan mata kuliah integrated community development (ICD) sebanyak 6 (enam) 

SKS. Beberapa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga diintegrasikan 

ke dalam proses pembelajaran. Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen berupa bahan ajar, dimana merupakan salah satu 

pengembangan keilmuan dosen.  

 Selain menjalankan dharma pengajaran, seluruh dosen di UNISM juga wajib 

menjalankan dharma penelitian. Selama 3 tahun terakhir kegiatan penelitian dosen 

UNISM sebanyak 256 judul penelitian, dan luaran dari hasil penelitian dosen UNISM 

sebanyak 363 karya ilmiah yang telah terpublikasi pada jurnal baik internasional 

bereputasi, Internasional, maupun nasional. Hasil kegiatan penelitian bersumber dari 

hibah institusi luar negeri, pemerintah pusat (Kementistekdikti), hibah internal, serta 

mandiri. Di samping itu juga terdapat hasil luaran penelitan dosen berupa Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta sebanyak 48 buah, dan teknologi tepat guna sebanyak 

11 buah, dan luaran buku ber-ISBN sebanyak 21 judul buku. Seluruh dosen di lingkungan 

UNISM dalam melaksanakan penelitian sudah sesuai dengan roadmap masing-masing 

yang sejalan dengan roadmap UNISM. Dosen UNISM juga telah memperoleh rekognisi 

sebanyak 106 penghargaan baik skala nasional maupun internasional. 
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 Sebagai pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat dosen memiliki 

roadmap masing-masing yang merupakan turunan dari roadmap program studi dan 

fakultas yang mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat UNISM. Hasil 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNISM selama 3 tahun terkahir sebanyak 215 

kegiatan. Sumber dana kegiatan PkM berasal dari UNISM, Kemenristek/Brin, Lembaga 

Luar Negeri, dan dana mandiri. Pelaksanaan PkM yang telah dihasilkan oleh dosen di 

UNISM berupa artikel PkM di Jurnal Internasional terindeks, jurnal nasional, kegiatan 

workshop, narasumber, Buku ajar, serta editorial board pada jurnal internasional.  

 Hasil luaran capaian tridharma perguruan tinggi yang telah dihasilkan mahasiswa 

pada 3 tahun terakhir baik prestasi akademik dan non akademik ditingkat lokal, nasional, 

dan internasional sebanyak 191 prestasi. Prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat 

internasional sebanyak 3, tingkat nasional sebanyak 67 dan tingkat lokal sebanyak 34. 

Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik tingkat internasional sebanyak 25, tingkat 

nasional sebanyak 7 dan tingkat lokal sebanyak 55. UNISM memperoleh peringkat sangat 

baik yaitu 79 dari 1500 PT di Indonesia non vokasi atas capaian kinerja kemahasiswaan. 

Di samping itu juga terdapat produk teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh mahasiswa 

bersama dengan tim dosen yang diantaranya alat akuisisi data untuk praktikum fisika, 

Gate Sanitizer, Bilik Sehat, Thermo and Heart Rate sensor, serta UV helper robot. 

Capaian luaran yang dihasilkan oleh dosen bersama mahasiswa telah memiliki 11 produk 

teknologi tepat guna yang telah mendapatkan penghargaan HKI. Mahasiswa UNISM juga 

dibekali dengan kemampuan penguasaan Bahasa Asing melalui unit SMDC (Sari Mulia 

Development Center) yaitu Bahasa Inggris sebagai bahasa wajib dan bahasa pilihan yaitu 

bahasa Jepang, Mandarin, dan Arab.  

 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UNISM dilakukan secara eksternal dan internal. 

Dimana, SPM eksternal dilaksanakan melalui akreditasi pada Lembaga Akreditasi Mandiri 

Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). Selain itu juga, UNISM bertanggung jawab terhadap pelaporan pada 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dilakukan secara periodik. Di samping 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), UNISM juga menjalankan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi 

secara berencana dan berkelanjutan. SPMI di UNISM dikelola oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu (LPM). Standar yang dijalankan di UNISM mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Roset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

1166/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Sari Mulia 

Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin menjadi 

Universitas Sari Mulia 

8. Statuta 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 

 UNISM mempunyai tugas pokok, melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu 

Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UNISM 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran guna menyiapkan tenaga sarjana dan 

diploma 

2. Melaksanakan pengembangan model-model pembelajaran untuk memperbaiki proses 

pembelajaran internal universitas  

3. Melaksanakan penelitian dibargabai bidang ilmu yang berfungsi untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran, menghasilkan temuan-temuan keilmuan 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan IPTEKS bagi 

kesejahteraan masyarakat 

5. Menjalin kerjasama bersama mitra untuk meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan 

baik dengan mitra di luar negeri maupun dalam negeri 

6. Mengembangkan program ekstrakurikuler berupa penalaran dan minat serta bakat 

bagi mahasiswa, serta 

7. Menegmbangkan program-program pemberdayaan alumni 

 

Adapun Struktur Organisasi UNISM adalah sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi Universitas Sari Mulia 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi UNISM
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D. Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi 

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut: 

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan pendidikan tinggi merupakan factor 

penting dalam pembangunan. Dengan kemajuan iptek, globalisasi, dan semakin 

bergesernya perekonomian dunia pada ekonomi berbasis pengetahuan, telah berdampak 

langsung terhadap meningkatnya daya saing global. Kemajuan pembangunan ini 

membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan 

pendidikan tinggi terus meningkat. 

Rencana Strategis UNISM 2019-2023 telah memberikan guideline berdasarkan 

hasil analisis evaluasi diri yang mengacu pada isu-isu utama yang dihadapi. Lima isu 

utama yang akan dihadapi UNISM dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah (1) peningkatan 

kualitas input, proses dan output  (2) penyehatan organisasi (3)  peningkatan daya saing 

di tingkat internasional, (4) pengelolaan sumber daya (5) pendanaan. Berdasar pada ke 

lima isu tersebut serta mengacu pada hasil evaluasi diri ditetapkan beberapa  tujuan. 

Tujuan ini mengacu pada kriteria penilaian hasil kinerja oleh BAN-PT. Rincian dari kelima  

isu strategis yang dihadapi UNISM pada periode 2019-2023 diberikan pada sub-sub bab 

berikut ini. 

1. Peningkatan Kualitas 

Masih diperlukan regulasi yang mendukung tata pamong karena regulasi saat ini 

belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai contoh: (a) pelaksanaan kerja 

sama yang dilakukan dosen harus selalu dalam koordinasi lembaga, (b) pengelolaan 

data akreditasi, baik prodi maupun institusi, masih tersebar di berbagai unit, (c) 

peningkatan pemanfaatan aset, seperti pengelolaan laboratorium dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan income generating, dan (d) dokumen 

organisasi dan tata kerja Universitas masih perlu pembenahan mengingat dengan 

bertambahnya program studi baru. 

 

2. Penyehatan Organisasi 

Isu tentang keharusan untuk lebih menyehatkan organinasasi didasarkan pada : 

Belum terlaksana dengan baik prosedur dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan 

pelaksanaan program yang telah disusun, dan juga Pelaksanaan program sering tidak 

konsisten dengan Renstra yang telah disusun, karena harus mengikuti perkembangan 

dan prioritas utama.oleh karena itu melalu peran Lembaga Penjaminan Mutu dan 

optimalisasi Sistem Informasi perlu ditingkatkan. Karena Hal – hal tersebut diatas 

dikhawatirkan akan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan calon 

mahasiswa pada Universitas Sari Mulia dan semakin banyaknya perguruan tinggi 
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swasta baik regional maupun Nasional yang berkembang secara profesional dalam 

pengembangan program studi yang kompetitif. 

 

3. Peningkatan Daya Saing Internasional 

Makin meningkatnya daya saing dalam dunia kerja bagi mutu lulusan, sehingga 

Universitas Sari Mulia harus mampu menciptakan suatu metode dalam peningkatan 

hasil lulusan serta harus menjalin kerjasasama dengan pihak lain dan peningkatan 

jenjang pendidikan bagi tenaga edukatif baik dosen maupun tenaga kependidikan agar 

lulusan Universitas Sari Mulia dapat bersaing dengan lulusan Perguruan Tinggi Negeri 

maupun Swasta lainnya 

 

4. Pengelolaan Sumber Daya 

Pengelolaan sumber daya merupakan isu yang sangat erat berhubungan dengan: 

a. Sistem dan pelaksanaan serta penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen yang belum berjalan dengan optimal. 

b. Tuntutan untuk selalu meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia 

c. Meningkatnya anggaran pendidikan untuk studi lanjut, mengingat jumlah dosen 

dengan kualifikasi S3 masih kurang 

d. Diharuskannya seorang dosen memiliki Jabatan fungsional, dimana saat ini 

Universitas Sari Mulia hanya memilik 1 orang dosen dengan jabatan Lektor Kepala 

sehingga ini menjadi permasalahan.  

e. Meningkatnya anggaran pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan masih ada program studi yang belum 

memenuhi target jumlah mahasiswa dalam 1 kelas.oleh karena itu perlu strategi 

yang lebih efektif untuk mejaring calon mahasiswa 

 

5. Pendanaan, Akuntabilitas dan Transparansi 

Isu pendanaan berdasarkan atas : 

a. Kebutuhan dana yang lebih besar akibat tuntutan Iptek untuk peningkatan sarana 

dan prasarana pendidikan. 

b. Keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga Universitas Sari Mulia harus berusaha 

mendapatkan dana tambahan dengan mengikuti hibah bersaing maupun 

bekerjasama dengan pemerintah ataupun pihak lain yang relevan. 

Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk mencari sumber alternatif pembiayaan yang 

lain melaui optimalisasi pendanaan hibah yang disediakan oleh pemerintah baik pusat 

maupun daerah. 
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6. Evaluasi Diri 

Pelaksanaan evaluasi diri ini dilakukan terhadap 9 (sembilan) komponen evaluasi 

sebagaimana digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

yakni : (1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan kerjasama, 

(3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan, Sarana dan Prasarana, (6) 

Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada masyarakat, (9) Luaran dan 

Capaian Tridharma. Walaupun evaluasi diri ini telah dilakukan namun belum 

memuaskan mengingat keterlibatan pihak eksternal masih belum optimal . Dengan 

demikian, diharapkan hasil evaluasi diri Universitas Sari Mulia ini nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan terhadap keadaan yang diharapakan sesuai dengan visi, 

misi dan tujuan. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya UNISM mempunyai Rencana Strategis yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahu 2019-2023 denan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis UNISM mencakup 9 (sembilan) 

komponen evaluasi sebagaimana digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) yakni : (1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

kerjasama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan, Sarana dan Prasarana, 

(6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada masyarakat, (9) Luaran dan Capaian 

Tridharma. Dengan demikian, diharapkan evaluasi diri Universitas Sari Mulia ini dapat 

digunakan sebagai acuan terhadap keadaan yang diharapakan sesuai dengan visi, misi dan 

tujuan. 

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis UNISM 

1. Visi :  

Menjadi Universitas yang terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan 

lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di 

tingkat wilayah, nasional maupun internasional Tahun 2030. 

2. Misi : 

a. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui 

pendidikan lintas profesi. 

b. Meningkatan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan 

hayati lokal. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui 

pendekatan kerja sama lintas profesi. 

d. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi dan luaran yang unggul. 

3. Tujuan : 

a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional dengan pendekatan 

interdiciplinary education.  

b. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan berinovasi pada wilayah lahan gambut 

untuk mengangkat nilai kearifan lokal berbasis evidence based. 

c. Melaksanakan kegiatan pelayanan dn pengabdian kepada masyarakat dalam 

upaya peningkatan indeks pembangunan manusia melalui bidang sains dan 
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teknologi dengan melibatkan lintas sektor yang berbasis interprofessional 

education. 

d. Mengembangkan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membuka 

peluang kerja untuk alumni. 

e. Menciptakan karakter sivitas akademika yang berpikir saintifik dan profesional 

berlandaskan Pancasila. 

4. Strategis 

a. Menguatkan aspek akademik dan non-akademik sebagai penguatan kapasitas 

semua bidang sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan melalui 

keunggulan program studi masing-masing. 

b. Meningkatkan reputasi dan kinerja dosen melalui publikasi ilmiah, baik pada jurnal 

nasional maupun internasional, serta publikasi ini bermanfaat bagi dosen dalam 

pengajuan jabatan fungsional.  

c. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama 

lintas disiplin ilmu yang memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas 

kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

d. Meningkatkan kualitas kerjasama melalui aktualisasi kegiatan yang dapat 

menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

B. Program Kerja 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

VMTS Persentase Penyusunan dan 
Pemutakhiran VMTS untuk semua 
Prodi 

100 % 

Persentase dokumen Rencana 
Pengembangan 

100% 

Tata Pamong, Tata Kelola 
dan Kerjasama 

Persentase dokumen tata pamong 100% 

Persentase dokumen SPMI 100% 

Jumlah kerjasama luar negeri 10 

Jumlah kerjasama dalam negeri 50 

Persentase realisasi kerjasama 50 

Kemahasiswaan Persentase calon mahasiswa yang 
lulus seleksi melakukan registrasi 

95 

Persentase mahasiswa asing 
terhadap jumlah mahasiswa UNISM 

≥ 0,5 

Jumlah prestasi mahasiswa tingkat 
internasional 

10 

Jumlah prestasi mahasiswa tingkat 
nasional 

30 

Jumlah prestasi mahasiswa tingkat 
wilayah 

50 
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Minimal Jumlah mahasiswa per 
prodi/kelas  

40 

Sumber Daya Manusia Persentase dosen memiliki jabatan 
fungsional 

≥ 90 

Persentase dosen memiliki sertifikat 
pendidik 

≥ 90 

Persentase dosen kualifikasi Guru 
Besar 

≥ 5 

Persentase dosen kualifikasi Lektor 
Kepala 

≥ 25 

Persentase dosen kualifikasi Lektor  ≥ 50 

Persentase dosen kualifikasi Asisten 
Ahli 

≥ 20 

Persentase pengakuan prestasi dosen  ≥ 50 

Rata-rata beban SKS mengajar dosen 
per semester 

12 – 16 sks 

Persentase kualifikasi tenaga 
kependidikan sesuai denga bidang 
keahlian 

100 

Keuangan, Sarana dan 
Prasarana, Sistem 
Informasi 

Persentase perolehan dana dari 
mahasiswa 

≤ 75 

Persentase perolehan dana dari 
sumber lain 

≥ 10 

Rata-rata dana operasional 
pembelajaran/tahun 

≥ 20 juta 

Rata-rata dana operasional 
penelitian/tahun 

≥ 10 juta 

Rata-rata dana operasional 
PkM/tahun 

≥ 5 juta 

Jumlah akses jurnal internasional 
berlangganan 

2 

Jumlah akses jurnal nasional 
berlangganan 

5 

Persentase aksesibilitas sistem 
informasi 

100 

jumlah asrama mahasiswa 1 

Peringkat Akreditasi perpustakaan B 

Pendidikan Persentase ketersediaan dan 
pelaksanaan kurikulum 

100 

Persentase bahan ajar 100 

Persentase pelaksanaan penyusunan 
dan pemutakhiran kurikulum  

100 

Jumlah benchmarking kurikulum 1 

Persentase tingkat kehadiran dosen ≥ 90 

Persentase tingkat kehadiran 
mahasiswa 

≥ 90 

Persentase pelaksanaan metode 
pembelajaran blended learning 

100 

Persentase pelaksanaan metode 
pembelajaran berbasis SCL 

100 

Penelitian Persentase publikasi dosen pada 
jurnal internasional bereputasi 

≥ 2 
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Persentase publikasi dosen pada 
jurnal internasional atau nasional 
terkareditasi 

10 

Persentase publikasi dosen pada 
prosiding internasional 

10 

Jumlah pendanaan hibah penelitian 
dari pemerintah 

5 

Jumlah kegiatan workshop penelitian 1 

Persentase kesediaan roadmap 
penelitian 

100 

Persentase sitasi artikel publikasi 
dosen 

10 

Pengabdian kepada 
masyarakat 

Persentase publikasi pkm dosen 20 

Jumlah produk PkM dalam bentuk 
teknologi Tepat Guna (TTG) 

5 

Jumlah pendanaan hibah pkm dari 
pemerintah 

2 

Persentase kesidaan roadmap PkM 100 

Luaran dan Capaian 
Tridharma Perguruan 
Tinggi 

Rata-Rata IPK lulusan untuk program 
diploma dan sarjana 

≥ 3,25 

Rata-rata IPK lulusan untuk program 
profesi 

≥ 3,50 

Persentase jumlah mahasiswa yang 
memiliki prestasi di tingkat wilayah 

10 

Jumlah prestasi non akademik di 
tingkat internasional 

5 

Jumlah prestasi non akademik di 
tingkat nasional 

10 

Jumlah prestasi non akademik di 
tingkat wilayah 

20 

Rata-rata lama studi mahasiswa 
program sarjana 

3,5 – 4,5 tahun 

Rata-rata lama studi mahasiswa 
program diploma 

3 – 4 tahun 

Persentase kelulusan tepat waktu 95 

Persentase kelulusan uji kompetensi 90 

Persentase pelacakan lulusan (tracer 
study) 

50 

Lama waktu tunggu lulusan ≤ 8 bulan 

Persentase kesesuaian bidang kerja 
lulusan 

70 

Persentase artikel yang disitasi 10 

Jumlah luaran penelitian/pkm yang 
mendapat pengakuan HKI 

≥ 5 

Jumlah luaran penelitian /pkm yang 
diterbitkan dalam bentuk buku ber 
ISBN 

≥ 5 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka mewujudkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang mengacu pada kriteria 

akreditasi BAN-PT dapat jabarkan realisasi capaian kinerja Universitas Sari Mulia pada 

tahun 2019 sebagai berikut: 

1. Capaian Kinerja Sasaran  Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

VMTS Persentase Penyusunan dan 
Pemutakhiran VMTS untuk 
semua Prodi 

100  100 100 

Persentase dokumen Rencana 
Pengembangan 

100 100 100 

 

Capaian kinerja pada VMTS berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 

ketercapaian pelaksanaan adalah 100%. Dimana pada tahun 2019 pada tingkat 

Universitas, Fakultas, dan Program Studi telah melaksanakan kegiatan penyusunan 

VMTS dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta UNISM telah memiliki 

dokumen rencana pengembangan yang terdiri dari RPJP, Renstra, dan Renop. Berikut 

adalah foto kegiatan penyusunan VMTS sebagai bukti kinerja ditingkat Universitas, 

Fakultas, maupun Program Studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Penyusunan VMTS 
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2. Capaian kinerja Sasaran Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Tata 
Pamong, 
Tata 
Kelola dan 
Kerjasama 

Persentase dokumen tata 
pamong 

100 100 100 

Persentase dokumen SPMI 100 100 100 

Jumlah kerjasama luar negeri 10 7 70 

Jumlah kerjasama dalam negeri 50 50 100 

Persentase realisasi kerjasama 50 90 180 

 

Capaian kinerja pada Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama berdasarkan tabel 

diatas menunjukkan bahwa ketercapaian indikator kinerja telah melampai target 

100%, namun pada jumlah kerjasama dengan luar negeri hanya terealisasi 70%, hal 

ini dikarenakan dengan adanya kondisi wabah bencana Covid-19 menyebabkan 

pergerakan universitas untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri terkendala. 

Namun walaupun jumlah kerjasama dengan luar negeri masih belum mencapai target, 

tetapu untuk realisasi kejasama dengan semua pihak mitra telah terlaksana dengan 

baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan seperti visiting 

program, student exchange, credit transfer, webinar, joint research,  studi lanjut, 

publikasi penelitian, mitra bestari, pengabdian kepada masyarakat, kuliah pakar, 

pemagangan, serta kegiatan praktik mahasiswa. Berikut adalah foto kegiatan realisasi 

kerjasama bersama mitra sebagai bukti kegiatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerjasama dengan mitra luar negeri dan dalam negeri 

 

 



 
 

16 
 

3. Capaian kinerja Sasaran Kemahasiswaan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Kemahasiswaan Persentase calon mahasiswa 
yang lulus seleksi melakukan 
registrasi 

95 < 50 52,6 

Persentase mahasiswa asing 
terhadap jumlah mahasiswa 
UNISM 

≥ 0,5 0 0 

Jumlah prestasi mahasiswa 
tingkat internasional 

10 28 280 

Jumlah prestasi mahasiswa 
tingkat nasional 

30 74 246,6 

Jumlah prestasi mahasiswa 
tingkat wilayah 

50 89 178 

Minimal Jumlah mahasiswa per 
prodi/kelas  

40 < 40 < 100 

 

Capaian kinerja kemahasiswaan berdasarkan hasil table diatas menunjukkan bahwa 

untuk persentase calon mahasiswa seleksi yang melakukan registrasi masih dibawah 

target yaitu 95%, ditambah lagi dengan masih adanya program studi yang memiliki 

jumlah mahasiswa masih kurang dari 40 per kelasnya. Hal ini berdasarkan hasil analisis 

disebabkan mainset masyarakat terhadap Universitas Sari Mulia adalah sebagai 

perguruan tinggi Kesehatan, sehingga masyarakat masih belum banyak yang 

mengetahui tentang keberadaan program studi lainnya, walaupun pengenalan program 

studi pada masyarakat telah dilaksanakan pada saat kegiatan Sipenmaru. Disamping 

itu juga yang belum tercapainya target adalah jumlah keberadaan mahasiswa asing 

yang sampai dengan saat ini masih dibawah target, Universitas Sari Mulia saat ini 

hanya memiliki mahasiswa asing sebanyak 1 orang. Namun untuk prestasi mahasiswa 

baik di tingkat internasional maupun nasional dan wilayah telah melampau target 

capaian. Tahun 2020 UNISM memperoleh capaian kinerja yang sangat baik dalam 

bidang kemahasiswaan yaitu peringkat ke 79 dari 1500 perguruan tinggi di Indonesia 

berdasarkan kinerja di SIMKATMAWA. Hal ini menjadi capaian yang luar biasa 

mengingat Universitas Sari Mulia merupakan institusi baru namun dapat bersaing 

dengan institusi lainnya melalui bidang kemahasiswaan.  

Adapun beberapa hasil foto kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswa 

baik ditingkat internasional, nasional, maupun wilayah dapat sebagai berikut: 
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Gambar 4. Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa 

 

4. Capaian kinerja Sasaran Sumber Daya Manusia 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Sumber Daya 
Manusia 

Persentase dosen memiliki 
jabatan fungsional 

≥ 90 73,9 82,1 

Persentase dosen memiliki 
sertifikat pendidik 

≥ 90 65,5 72,7 

Persentase dosen kualifikasi 
Guru Besar 

≥ 5 0 0 

Persentase dosen kualifikasi 
Lektor Kepala 

≥ 25 1,6 6,4 

Persentase dosen kualifikasi 
Lektor  

≥ 50 21,08 42,01 

Persentase dosen kualifikasi 
Asisten Ahli 

≥ 20 43,6 218 

Persentase pengakuan 
prestasi dosen  

≥ 50 82,9 178 

Rata-rata beban SKS mengajar 
dosen per semester 

12 – 16 
sks 

13,08 109 

Persentase kualifikasi tenaga 
kependidikan sesuai dengan 
bidang keahlian 

100 100 100 

 

Berdasarkan hasil Capaian kinerja pada sasaran Sumber Daya Manusia dapat 

disimpulkan bahwa untuk persentase kualifikasi dosen asisten ahli, pengakuan prestasi 

dosen, rata-rata beban sks dosen mengajar serta kualifikasi tenaga kependidikan telah 

melampai target yang ditetapkan. Namun untuk jabatan fungsional Guru Besar, Lektor 

Kepala, Lektor, serta Sertifikat Pendidik masih belum melampau target. Hal ini 

disebabkan karena masih minimnya dosen yang berkualifikasi S3 yang mana pada 

target pada tahun ini adalah 10% belum tercapai serta minimnya jurnal publikasi dosen 

pada jurnal internasional bereputasi yang merupakan salah satu syarat untuk 

peningkatan jabatan fungsional pada Lektor Kepala. Berikut adalah kondisi keadaan 

kualifikasi Dosen di Universitas Sari Mulia dapat dilihat pada table berikut: 
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Gambar 5. Kualifikasi Dosen berdasarkan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi 

 

Dari hasil table tersebut bahwa dari 119 dosen di Universitas Sari Mulia yang telah 

mendapatkan jabatan fungsional sebanyak 67 orang (73,9%) sedangkan yang telah 

memiliki sertifikasi dosen sebanyak 78 orang (65,5%). Berikut adalah kegiatan maupun 

prestasi yang telah dilakukan oleh Dosen Universitas Sari Mulia baik di tingkat 

Internasional, nasional, maupun Wilayah 

 

Gambar 5. Presentasi Tingkat Internasional di Yuanpei University of Medical 

Technology, Hsinchu, Taiwan 

 



 
 

19 
 

 

 Gambar 6. International Webinar bersama St. Paul University Philipines dan 

Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia 

 

 

 Gambar 7. International Webinar bersama Hong kong University, Sunway University 

Malaysia, Yuanpei University Taiwan 
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5. Capaian Kinerja Keuangan, Sarana dan Prasaran, Sistem Informasi 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Keuangan, 
Sarana dan 
Prasarana, 
Sistem Informasi 

Persentase perolehan dana 
dari mahasiswa 

≤ 75 45 166 

Persentase perolehan dana 
dari sumber lain 

≥ 10 1 10 

Rata-rata dana operasional 
pembelajaran/tahun 

≥ 20 
juta 

40 200 

Rata-rata dana operasional 
penelitian/tahun 

≥ 10 
juta 

9,9 99 

Rata-rata dana operasional 
PkM/tahun 

≥ 5 juta 8,4 168 

Jumlah akses jurnal 
internasional berlangganan 

2 0 0 

Jumlah akses jurnal nasional 
berlangganan 

5 5 100 

Persentase aksesibilitas 
sistem informasi 

100 100 100 

jumlah asrama mahasiswa 1 1 100 

Peringkat Akreditasi 
perpustakaan 

B B 100 

 

Untuk capaian kinerja dari sasaran keuangan dapat dikatakan telah memenuhi 

bahkan melampaui target pendapatan. Dimana peroleh dana dari mahasiswa sebesar 

45% yang artinya < 75%. Kemudian untuk penggunaan operasional pembelajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat per tahun pun meningkat. Namun untuk penggunaan 

dana operasional penelitian sedikit tidak mencapai target yang hanya 9,9%.  

Disamping itu juga untuk aksesibilitas system informasi dapat dikatakan sudah 

melampau target, dimana untuk kegiatan manajemen dan operasional kampus telah 

terintegrasi dengan system informasi mulai dari proses Pendidikan dan Pengajaran 

yang didukung dengan Learning Manajemen System (LMS) untuk mengupload materi 

ajar, SIM Ruang untuk absensi mahasiswa, SIAKAD untuk proses bimbingan Akademik 

Mahasiswa dengan Dosen PA. Sedangkan untuk Penelitian telah terfasilitasi dengan 

Open jurnal System yang dapat diakses secara online melalui laman 

www.ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id dan beberapa Sistem Informasi Lainnya 

seperti e-Library, SIMKEU, SIMPEG, SISTER, SIPENMARU, Website, serta 

SIMAMWA. Kemudian hal yang telah dicapai pada tahun 2019 juga adalah Unit 

Perpustakaan universitas Sari Mulia telah memenuhi target yaitu terakreditasi dengan 

peringkat B dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun untuk 

perpustakaan UNISM harus merealisasikan terkait dengan Jurnal internasional 

berlangganan yang saat ini belum memenuhi target capaian. Berikut adalah 

dokumentasi yang berkaitan dengan keuangan, Sarana dan prasarana, serta system 

informasi 

http://www.ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/
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Gambar 8. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan UNISM 

 

Berikut adalah Sistem Informasi yang dimiliki oleh Universitas Sari Mulia yang dapat 

dilihat pada table berikut: 

No Sistem Informasi Link 

1 Website UNISM https://unism.ac.id/ 

2 Pepustakaan  https://perpustakaan.unism.ac.id/ 

https://slims.unism.ac.id/ 

http://repository.unism.ac.id/ 

3 Penelitian https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm 

4 Pendidikan https://lms.unism.ac.id/ 

5 Bimbingan PA https://siakad.unism.ac.id/ 

6 Kemahasiswaan http://simawa.unism.ac.id/ 

7 Absen 

Perkuliahan 

http://simruang.unism.ac.id/ 

8 Keuangan http://simkeu.unism.ac.id/ 

9 Kepegawaian http://simpeg.unism.ac.id/ 

10 Sipenmaru http://daftar.unism.ac.id/ 

11 Sistem Integrasi http://sister.unism.ac.id/  

 

https://unism.ac.id/
https://perpustakaan.unism.ac.id/
https://slims.unism.ac.id/
http://repository.unism.ac.id/
https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm
https://lms.unism.ac.id/
https://siakad.unism.ac.id/
http://simawa.unism.ac.id/
http://simruang.unism.ac.id/
http://simkeu.unism.ac.id/
http://simpeg.unism.ac.id/
http://daftar.unism.ac.id/
http://sister.unism.ac.id/
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6. Capaian Kinerja Sasaran Pendidikan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Pendidikan Persentase ketersediaan dan 
pelaksanaan kurikulum 

100 100 100 

Persentase bahan ajar 100 100 100 

Persentase pelaksanaan 
penyusunan dan pemutakhiran 
kurikulum  

100 100 100 

Jumlah benchmarking 
kurikulum 

1 1 100 

Persentase tingkat kehadiran 
dosen 

≥ 90 92,8 103,1 

Persentase tingkat kehadiran 
mahasiswa 

≥ 90 93,72 104,1 

Persentase pelaksanaan 
metode pembelajaran blended 
learning 

100 100 100 

Persentase pelaksanaan 
metode pembelajaran berbasis 
SCL 

100 100 100 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja Pendidikan dapat dikatakan bahwa untuk 

realisasi capaian telah melampaui dari target yang ditetapkan. Untuk pelaksanaan 

peninjauan kurikulum dan pemutakhiran kurikulum telah dilaksanakan oleh semua 

program studi, baik program studi yang lama maupun program studi baru. Kegiatan 

penyusunan dan peninjauan kurikulum dengan mendatangkan pakar kurikulum sesuai 

dengan bidang keilmuan masing-masing baik dari Fakultas Kesehatan, Fakultas Sains 

dan Teknologi, serta Fakultas Humaniora. 

Dari hasil penyusunan kurikulum indicator ketercapaian juga dibuktikan dengan 

adanya laporan pelaksanaan peninjauan atau penyusunan kurikulum serta dengan 

dibuktikannya buku kurikulum dari masing-masing program studi. Selain buku 

kurikulum, semua program studi juga Menyusun Rencana Pembelajaran Semester 

yang dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk penugasan, serta Modul Praktikum. 

Sesuai dengan visi dari universitas yang memiliki keunggulan Interprofessional 

Education (IPE) serta Interprofessional Collaboration (IPC), melalui unit ICD-IPE telah 

melakukan benchmarking ke Universitas Gadjah Mada yang diikuti atau diwakili oleh 

Ketua Jurusan maupun sekretaris jurusan yang dilaksanakan selama 2 minggu.  

Untuk proses pembelajaran, universitas sari mulia telah menggunakan 

pendekatan Student Centerd Learning (SCL) dengan metode pembelajaran berbasis 

Blended Learning. Adapun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sasaran 

Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 9. Workshop Penyusunan Kurikulum di Fakultas Sains dan Teknologi pada 

Prodi Teknik Industri dengan pakar Ari Samhadi, P.Hd dari BKSTI, Prodi Sistem 

Informasi dan Teknologi Informasi dengan pakar Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo 

sebagai narasumber dari Rector ABFI Institute of Perbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Workshop Kurikulum Fakultas Humaniora pada Program Studi Hukum 

yang dihadiri oleh Dr. Joice Soraya, SH.,M. Hum, serta Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris yang dihadiri oleh Junjun M. Ramdani, M.Pd dari (APSPBI) wilayah 

Kalimantan Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Workshop Kurikulum Fakultas Kesehatan pada Prodi Kebidanan yang 

dihadiri oleh Dr. Liliana Sugiharto, M.S, Prodi Keperawatan oleh Sri Sumarni, 

S.Kep,Ns, M.Kep, Sp.Mat, Pada Prodi Farmasi yang dihadiri oleh Prof. Dr. I Ketut 

Adinyana, Apt, Prodi Promosi Kesehatan yang dihadiri oleh Dr. dra. Rita Damayanti, 

MSPH 
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7. Capaian Kinerja Sasaran Penelitian 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Penelitian Persentase publikasi dosen 
pada jurnal internasional 
bereputasi 

≥ 2 4 200 

Persentase publikasi dosen 
pada jurnal internasional atau 
nasional terkareditasi 

10 32 320 

Persentase publikasi dosen 
pada prosiding internasional 

10 57 570 

Jumlah pendanaan hibah 
penelitian dari pemerintah 

5 11 210 

Jumlah kegiatan workshop 
penelitian 

1 1 100 

Persentase kesediaan 
roadmap penelitian 

100 100 100 

Persentase sitasi artikel 
publikasi dosen 

10 92,4 92,4 

 

Dalam pelaksanaan bidang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, 

Universitas sari Mulia telah memiliki unit khusus untuk menjalankan 2 dharma tersebut 

yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM). Unit LPPM 

akan menjadi unit yang memantau kinerja dosen universitas sari mulia dalam setiap 

semesternya. Setiap dosen wajib dalam satu semester untuk melaksanakan minimal 1 

kali penelitian yang hasilnya harus dipublikasikan serta setiap dosen wajib memiliki 

roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi. 

Capaian kinerja pada bidang penelitian di Universitas Sari Mulia dapat dikatakan 

telah tercapai sesuai dengan target. Hal ini terbukti dengan perbandingan antara target 

capaian dan realisasi telah melampaui.  

Namun untuk persentase publikasi pada jurnal internasional bepreputasi harus 

ditingkatkan Kembali mengingat saat ini, masih banyak dosen yang berkualifikasi S2 

untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, dengan salahs atu syarat adalah publikasi 

pada jurnal internasional bereputasi.adapun hasil penelitian dosen pada tahun 2019 

adalah sebanyak 166 publikasi yang terbagi menjadi 

 

No Publikasi Jumlah 

1 Nasional Tidak Terakreditasi 20 

2 Nasional Terakreditasi 32 

3 Jurnal Internasional 8 

4 Jurnal Internasional Bereputasi 4 

5 Seminar Nasional 40 

6 Seminar Internasional 57 
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7 Tulisan di Media Massa Nasional 4 

8 Tulisan di Media Massa Internasional 1 

Jumlah 166 

 

8. Capaian Kinerja Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi  % 

Pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Persentase publikasi pkm 
dosen 

20 10 50 

Jumlah produk PkM dalam 
bentuk teknologi Tepat 
Guna (TTG) 

5 11 110 

Jumlah pendanaan hibah 
pkm dari pemerintah 

2 1 50 

Persentase kesediaan 
roadmap PkM 

100 100 100 

 

Selain bertanggung jawab atas kinerja penelitian dosen. Unit LPPM akan 

menjadi unit yang memantau kinerja dosen dalam bidang pengabdian kepada 

masyarakat dalam setiap semesternya. Setiap dosen wajib dalam satu semester untuk 

melaksanakan minimal 1 kali penelitian yang hasilnya harus dipublikasikan serta setiap 

dosen wajib memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada 

visi keilmuan program studi. 

Capaian kinerja pada bidang pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sari 

Mulia dapat dikatakan telah tercapai sesuai dengan target. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa produk Teknologi 

Tepat Guna, mengingat dengan adanya kasus covid-19, universitas Sari Mulia 

berperan aktif dalam mencegah penyebaran Covid-19. Selama Covid 19 Universitas 

Sari Mulia telah membuat Teknologi Tepat Guna (TTG) diantaranya: 

No Nama Keterangan 

1 Prototype Irigasi Digital Otomatis Pengarian Lahan pertanian 

menggunakan beberapa sensor otomatis 

2 Gate Sanitizer Gerbang Sanitasi sebagai upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19 

3 Thermo And Heart Rate 

Automatic Scanner 

Pengecekan Suhu dan Detak jantung 

secara otomatis dalam upaya 

penanggunalangan dan pencegahan covid-

19 

4 UV Helper Robots Robot sanitasi desinfektan dengan sinar 

UV-C dengan kendali jarak jauh 
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5 Akusisi data fisika dengan 

Arduino 

Alat bantuk pengukuran praktikum fisika 

6 Produk inovasi hand sanitizer  Bahan pencegahan kontaminasi kuman 

7 Produk inovasi desinfektan Bahan pemberish untuk mengeliminasi 

kuman 

8 Protable Jini-O2 Alat yang digunakan untuk membantu 

pernafasan dan meningkatkan imun 

9 Bilik ultraviolet Alat yang digunakan untuk mensterilkan 

kuman 

10 Hans sanitizer holder 

termodifikasi 

Alat pembersih tangan menggunakan 

pijakan 

11 Program bimbel online ukom 

bidan 

Program peningkatan kompetensi lulusan 

 

Namun untuk persentase publikasi pada hasil pengabdian kepada masyarakat 

masih sangat kurang, sehingga ini perlu menjadi perhatian untuk universitas Sari Mulia 

melalui peran aktif LPPM dalam mendorong kinerja publikasi hasil kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dosen. 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan dosen dan mahasiswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. UNISM peduli Covid 19 melalui pembagian Hand Sanitizer hasil Inovasi 

Dosen yang dihadiri oleh LLDikti Wilayah XI Kalimantan dan Stakeholders 
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9. Capaian Kinerja Sasaran Luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi 

UNISM membina 3 fakultas yaitu fakultas kesehatan, Fakultas Sains dan 

Teknologi, dan Fakultas Humaniora yang terdiri atas 14 program studi, 12 program 

studi pada jenjang pendidikan Strata-1, dan 2 program studi diploma. Dari 14 program 

studi yang ada di UNISM, baru 2 program studi yang telah menghasilkan lulusan S1, 1 

program studi menghasilkan lulusan profesi, 1 program studi menghasilkan lulusan 

Diploma, dan 10 program studi lainnya belum memiliki lulusan Setiap penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, diharapakan menghasilkan luaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi institusi secara khusus. 

Luaran dari penelitian dan pengabdian masyarakat dapat berupa publikasi ilmiah, 

produk/jasa, makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, purwarupa dan 

sebagainya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dosen UNISM telah melaksanakan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DRPM Dikti, 

universitas, maupun dana mandiri, dan juga dana dari hibah internasional.  

Publikasi Ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNISM dalam 

3 tahun terakhir sebanyak 363 judul, disampaikan pada seminar sebanyak 214 judul 

dan tulisan di media massa sebanyak 5 judul. Dari 144 judul jurnal, sebanyak 46 judul 

terbit pada jurnal nasional tidak terakreditasi, 77 judul terbit pada jurnal nasional 

terakreditasi, 11 judul pada jurnal internasional dan 10 judul pada jurnal internasional 

bereputasi. Persentase publikasi pada jurnal nasional terakreditasi lebih besar 

dibandingkan publikasi pada jurnal lainnya. Semua publikasi ilmiah yang dihasilkan 

oleh UNISM telah terindeks Google Scholar sehingga dapat disitasi oleh peneliti lainnya 

baik internal kampus maupun dari eksternal kampus dan juga ada yang terindeks 

Scopus. Karya ilmiah dosen Universitas Sari Mulia telah di publikasikan pada jurnal 

nasional dan internasional dan dalam 3 tahun terakhir telah di Sitasi sebanyak 119 dari 

55 artikel hal ini menunjukan bahwa kualitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dosen Universitas Sari Mulia dapat diterima oleh masyarakat ilmiah baik 

skala nasional maupun internasional 

Luaran lainnya yang telah dihasilkan UNISM antara lain hak cipta, teknologi tepat 

guna dan buku ber-ISBN. Selama 3 tahun terakhir UNISM telah menghasilkan 48 hak 

cipta, 11 teknologi tepat guna, dan 21 buku ber-ISBN. Jika dibandingkan dengan jumlah 

dosen dan mahasiswa, seharusnya jumlah luaran lainnya masih bisa ditingkatkan lagi. 

Sampai dengan akhir tahun 2020 masih ada beberapa hak cipta yang sedang dalam 

tahap pengajuan sehingga nantinya akan menambah jumlah luaran lainnya. Untuk 

buku ber-ISBN yang dihasilkan oleh dosen semuanya digunakan sebagai literature 

dalam pengajaran. Beberapa dosen juga telah membuat bahan ajar tetapi belum 

diajukan untuk menjadi buku dan mendapatkan ISBN. Dalam mendukung produktifitas 
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luaran penelitian dan PKM UNISM memberikan insentif luaran hasil penelitian kepada 

dosen UNISM. 

Berikut adalah hasil capaian kinerja dari luaran dan capaian Tridharma 

Perguruan Tinggi Universitas Sari Mulia: 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Luaran dan 
Capaian 
Tridharma 
Perguruan 
Tinggi 

Rata-Rata IPK lulusan untuk 
program diploma dan sarjana 

≥ 3,25 3,36 103,3 

Rata-rata IPK lulusan untuk 
program profesi 

≥ 3,50 3,63 103,7 

Persentase jumlah mahasiswa 
yang memiliki prestasi di tingkat 
wilayah 

10 4,6 46 

Jumlah prestasi non akademik 
di tingkat internasional 

5 28 560 

Jumlah prestasi non akademik 
di tingkat nasional 

10 74 740 

Jumlah prestasi non akademik 
di tingkat wilayah 

20 89 450 

Rata-rata lama studi mahasiswa 
program sarjana 

3,5 – 4,5 
tahun 

4,1 100 

Rata-rata lama studi mahasiswa 
program diploma 

3 – 4 
tahun 

3,2 100 

Persentase kelulusan tepat 
waktu 

95 95 100 

Persentase kelulusan uji 
kompetensi 

90 99 100 

Persentase pelacakan lulusan 
(tracer study) 

50 82 164 

Lama waktu tunggu lulusan ≤ 8 
bulan 

3,1 258 

Persentase kesesuaian bidang 
kerja lulusan 

70 89,9 128,4 

Persentase artikel yang disitasi 10 55 550 

Jumlah luaran penelitian/pkm 
yang mendapat pengakuan HKI 

≥ 5 11 220 

Jumlah luaran penelitian /pkm 
yang diterbitkan dalam bentuk 
buku ber ISBN 

≥ 5 11 220 

 

B. Analisis SWOT 

Berdasarkan dari hasil capaian kinerja tahun 2019, sebagai dasar penyusunan rencana 

kerja tahun 2020 maka disusunlah analisis SWOT dari masing-masing kriteria untuk 

menetapkan strategi pencapaian, agar target yang diharapkan dapat tercapai dengan 

maksimal. 
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1. VMTS 

                               FAKTOR  

                               INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR  

EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. UNISM memiliki visi dan 
misi yang memayungi visi 
keilmuan dan misi seluruh 
program studi yang ada di 
UNISM. 

2. Memiliki visi dan misi yang 
realistis, jelas, dan dapat 
dicapai. 

3. Penyusunan VMTS 
UNISM telah melibatkan 
pemangku kepentingan 
internal dan eksternal. 

WEAKNESS (W) 

 

1. Kompetensi alumni 
berkaitan dengan 
unggulan UNISM belum 
terukur, karena baru 
berjalan 2 tahun 
.  

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Kondisi geografis dari 
Kalimantan Selatan yang 
masih kaya dengan kearifan 
lokal memudahkan 
perwujudan dari visi dan 
misi yang ditetapkan. 

2. Lulusan dari masing-
masing program studi pada 
UNISM masih sangat 
diperlukan di Kalimantan 
Selatan khususnya dan 
mampu bersaing skala 
nasional dan internasional 
ditunjukkan dari hasil tracer 
study. 

3. Tingginya kepercayaan 
masyarakat dengan 
UNISM. 

STRATEGI S-O 

 

1. Melaksanakan rencana 
pengembangan yang 
telah direncanakan dalam 
rencana strategis untuk 
mencapai tujuan.  

2. Melakukan sosialisasi 
VMTS agar dipahami oleh 
seluruh civitas akademika 
sehingga diharapkan 
tujuan yang telah 
dirumuskan dapat 
tercapai.  

3. Setiap kegiatan yang 
dilaksanakan dengan 
melibatkan masyarakat 
selalu disertai dengan 
VMTS UNISM.  

4. Memanfaatkan kerjasama 
yang dimiliki, baik dalam 
negeri maupun luar negeri 
dalam upaya perwujudan 
visi, visi dan misi UNISM.   

STRATEGI W-O 

 

1. Menuangkan perwujudan 
visi dan misi dalam proses 
pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

2. Merumuskan program 
kerja yang konkret untuk 
dapat direalisasikan.  

3. Memanfaatkan 
kepercayaan masyarakat 
untuk mengoptimalkan 
pencapaian visi dan misi.  

4. Memaksimalkan 
penggunaan website 
UNISM sebagai upaya 
branding dan sosialisasi 
VMTS. 

THREAT (T) 

 

1. Program studi yang dimiliki 
oleh UNISM juga banyak 
dimiliki oleh Kampus lain di 
Kalimantan Selatan. 

2. Perkembangan teknologi 
yang pesat memungkinkan 
tergerusnya nilai-nilai 
kearifan lokal. 

STRATEGI S-T 

 

1. Mengoptimalkan visi, misi 
dan keunggulan dari 
UNISM sebagai keunikan 
yang tidak dimiliki oleh 
perguruan tinggi lainnya di 
Kalimantan Selatan.  

2. Melakukan pendekatan 
kepada masyarakat dalam 
kegiatan PKL, magang, 
atau bentuk kegiatan 
lainnya yang difasilitasi 
oleh unit ICD sebagai 
upaya perwujudan visi 
dan misi UNISM.  

STRATEGI W-T 

 

1. Melakukan evaluasi 
ketercapaian dari 
pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi secara 
berkala dan 
berkelanjutan. 

2. Memanfaatkan 
perkembangan teknologi 
untuk mengolah potensi 
kekayaan lokal menjadi 
lebih dikenal masyarakat 
sesuai dengan visi dan 
misi yang ditetapkan. 
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2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. Komitmen pimpinan yang 
kuat dalam 
pengembangan UNISM. 

2. Adanya lembaga di 
UNISM yang menunjang 
pelaksanaan Tri Dharma 
PT dan memonitor mutu 
pendidikan. 

3. Adanya dokumen formal 
kebijakan tata pamong, 
tata kelola, dan 
kerjasama. 

4. Tata pamong telah 
dilaksanakan dengan 
mengedepankan prinsip 
kredibel, transparansi, 
akuntabel, tanggung 
jawab, dan adil.  

5. Pimpinan Universitas 
telah menjalankan fungsi 
kepemimpinan 
operasional, organisasi, 
dan publik. 

6. Program kerja yang 
berjalan di UNISM telah 
sesuai dengan SOP.  

7. LPM UNISM telah 
melaksanakan sistem 
penjaminan mutu melalui 
siklus PPEPP. 

8. Memiliki mitra kerjasama 
dalam negeri maupun 
luar negeri yang telah 
terealisasi. 

WEAKNESS (W) 

 

1. Belum ada akreditasi 
dengan peringkat 
“Unggul” atau “A” pada 
program studi di 
lingkungan UNISM. 

2. MoU luar negeri sudah 
terealisasi tetapi belum 
keseluruhan dari jumlah 
MoU luar negeri yang 
melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi.  

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Kebijakan pemerintah 
menuntut dan 
mendorong 
kemandirian UNISM. 

2. Memiliki mitra 
kerjasama yang 
mendukung rencana 
strategis dan program 
kerja dalam upaya 
perwujudan visi dan 
misi.  

3. UNISM memiliki citra 
yang baik di 
masyarakat atas 
pencapaian 
kinerjanya.  
 

STRATEGI S-O 

 

1. Mengoptimalkan fungsi 
manajemen dalam tata 
pamong dan tata kelola 
UNISM sesuai dengan 
kebijakan yang berlaku. 

2. Memperkuat koordinasi 
antar unit dan lembaga 
yang ada di UNISM 
dalam upaya pencapaian 
dan pengukuran VMTS. 

3. Membuat program kerja 
yang dituangkan dalam 
rencana operasional 
yang realistis, jelas, dan 
dapat dijalankan.  

4. Memanfaatkan mitra 
kerjasama dalam 
mendukung program 

STRATEGI W-O 

 

1. Melaksanakan SPME 
melalui akreditasi untuk 
mencapai peringkat 
akreditasi “Baik Sekali” 
yang didukung dengan 
luaran dan capaian yang 
telah dihasilkan oleh 
UNISM. 

2. Memaksimalkan semua 
unit yang ada di 
lingkungan UNISM untuk 
mendukung realisasi 
program kerja yang 
direncanakan. 

3. Meningkatkan 
pengalaman dan 
kapasitas diri pimpinan 
UNISM dengan kegiatan-
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pengembangan yang 
direncanakan UNISM. 

5. Mengoptimalkan LPM 
dan UPM dalam 
mengontrol siklus PPEPP 
yang berjalan di UNISM.  

kegiatan yang berkaitan 
dengan tata pamong dan 
tata kelola. 

4. Menggunakan 
kepercayaan masyarakat 
untuk memotivasi diri 
agar mendapatkan 
peringkat akreditasi “Baik 
Sekali”. 

THREAT (T) 

 

1. Semakin tingginya 
tuntutan dari 
pemerintah terkait 
dengan pengelolaan 
pendidikan tinggi.  

2. SPME menjadi tolok 
ukur ketercapaian 
mutu perguruan tinggi.  

STRATEGI S-T 

 

1. Meningkatkan standar 
mutu sebagai 
pelampauan dari SN 
DIKTI untuk 
meningkatkan mutu 
perguruan tinggi.  

2. Memanfaat website 
UNISM untuk 
membangun citra dan 
branding.  

3. Mengoptimalkan peran 
pimpinan UNISM dalam 
pengelolaan UNISM. 

4. Melakukan updating 
kebijakan sehingga dapat 
melakukan perencanaan 
penyesuaian kebijakan 
dalam pengelolaan dan 
Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.  

STRATEGI W-T 

 

1. Melakukan 
benchmarking 
pengelolaan perguruan 
tinggi ke institusi 
pendidikan mitra 
kerjasama.  

2. Mengoptimalkan 
kegiatan monev dan 
audit dalam 
mengevaluasi program 
kerja yang berjalan di 
UNISM. 

3. Mengoptimalkan RTM 
untuk pengendalian dan 
peningkatan mutu tata 
pamong, tata kelola, dan 
kerjasama. 

4. Merencanakan program 
kerjasama yang relevan 
dilaksanakan bersama 
mitra kerjasama.  

 

3. Kemahasiswaan 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. Telah memiliki Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa 
Baru (SPMB) untuk 
rekruitmen atau 
penjaringan mahasiswa 
baru yang dilakukan 
secara terbuka. 

2. Telah memiliki layanan 
kemahasiswaan yang 
lengkap meliputi layanan 
pengembangan nalar, 
minat, dan bakat; layanan 
kesejahteraan (beasiswa 
dan kesehatan); layanan 
bimbingan dan konseling; 
layanan pengembangan 
dan softskill; layanan 
perencanaan karier; 
layanan kewirausahaan; 
dan fasilitas asrama. 

3. Mahasiswa UNISM telah 
mendapatkan prestasi 

WEAKNESS (W) 

 

1. Ada mahasiswa yang 
masih perlu dimotivasi 
untuk mengikuti 
kompetisi bidang 
kemahasiswaan. 

2. Masih kurangnya jumlah 
pendaftar di program 
studi baru yang dimiliki 
oleh UNISM.  
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dan penghargaan bidang 
akademik dan non-
akademik tingkat wilayah, 
nasional, dan 
internasional.  

4. Memiliki organisasi 
kemahasiswaan yang 
dilengkapi dengan ruang 
organisasi kemahasiswa.  

5. UNISM telah 
mendapatkan peringkat 
79 pada bidang 
kemahasiswaan dalam 
SIMKATMAWA. 

6. Memfasilitasi mahasiswa 
dalam peningkatan 
kemampuan bahasa 
asing,  

7. Telah merealisasikan 
kerjasama dengan mitra 
luar negeri berupa 
student exchange. 

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Tersedianya dana 
beasiswa dari 
pemerintah ataupun 
swasta bagi 
mahasiswa yang 
melanjutkan 
pendidikan ke 
perguruan tinggi. 

2. Banyaknya lulusan 
SMA/SMK yang 
melanjutkan 
pendidikan ke 
perguruan tinggi. 

3. Banyaknya kompetisi 
bidang 
kemahasiswaan yang 
dapat diikuti oleh 
mahasiswa, baik di 
tingkat wilayah, 
nasional, dan 
internasional. 

4. Pengguna lulusan yang 
memiliki kepercayaan 
terhadap lulusan 
UNISM. 

5. peluang pekerjaan 
sangat luas bagi 
lulusan UNISM.  
 

STRATEGI S-O 

 

1. Mengembangkan strategi 
marketing penerimaan 
mahasiswa baru yang 
dikoordinir oleh Lembaga 
Marketing. 

2. Mengoptimalkan 
keikutsertaaan dan 
pembinaan bagi 
mahasiswa untuk 
mengikuti kompetisi di 
tingkat nasional dan 
internasional, baik bidang 
akademik maupun non-
akademik.  

3. Menyelenggarakan 
kegiatan kemahasiswaan 
bidang akademik dan 
non-akademik yang 
dikoordinir oleh unit CDC 
dan Kemahasiswaan 
UNISM untuk 
meningkatkan 
kemampuan mahasiswa 
dalam manajemen 
organisasi.  

4. Mengembangkan 
layanan kemahasiswaan 
sehingga dapat 
mengembangkan potensi 
mahasiswa lebih optimal. 

5. Memanfaatkan mitra 
kerjasama dalam negeri 
dan luar negeri untuk 
mendukung realisasi 
program 
kemahasiswaan. 

STRATEGI W-O 

 

1. Melibatkan dosen, 
mahasiswa dan alumni 
untuk terlibat dalam 
promosi kampus.  

2. Memperluas mitra dalam 
bentuk Kerjasama 
dengan pihak SMA/SMK 
sederajat. 

3. Mengoptimalkan 
keikutsertaan 
mahasiswa dalam 
kegiatan UKM dan 
organisasi 
kemahasiswaan. 

4. Memaksimalkan peran 
dosen pembimbing 
akademik serta layanan 
bimbingan dan konseling 
yang dimiliki UNISM.  

5. Memaksimalkan 
beasiswa dari 
pemerintah dan swasta 
untuk menarik calon 
mahasiswa UNISM.  
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THREAT (T) 

 

1. Banyaknya lulusan 
perguruan tinggi lain di 
Kalimantan Selatan. 

2. Tuntutan masyarakat 
terhadap mutu lulusan 
pendidikan tinggi 
semakin tinggi. 

3. Keinginan calon 
mahasiswa untuk 
melanjutkan 
pendidikan ke 
perguruan tinggi yang 
terakreditasi lebih 
tinggi.  

4. Adanya penurunan 
animo calon 
mahasiswa bidang 
kesehatan dikarenakan 
adanya uji kompetensi 
bidang kesehatan. 

STRATEGI S-T 

 

1. Mengoptimalkan 
pembelajaran bahasa 
asing untuk menguatkan 
kompetensi lulusan dari 
UNISM. 

2. Melaksanakan 
penjaminan mutu internal 
dengan siklus PPEPP 
secara konsisten untuk 
menjaga mutu lulusan.  

3. Memanfaat website dan 
sosial media UNISM 
untuk membangun citra 
dan branding.  

STRATEGI W-T 

 

1. Mengoptimalkan peran 
dari Career 
Development Center 
(CDC) dalam 
menginformasikan 
lowongan pekerjaan.  

2. Mengadakan kegiatan 
yang melibatkan siswa-
siswi SMA/SMK 
sederajat untuk menarik 
minat dan mengenalkan 
kampus UNISM.  

 

4. Sumber Daya Manusia 

 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. Dukungan yang kuat dari 
UNISM dan Yayasan 
Indah Banjarmasin dalam 
pengembangan SDM. 

2. Adanya dokumen formal 
kebijakan terkait SDM 
yang dilaksanakan secara 
konsisten. 

3. Sistem rekruitmen SDM 
dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan rasio 
dosen dan mahasiswa, 
serta rencana 
pengembangan UNISM. 

4. Dosen UNISM telah 
memiliki jabatan 
fungsional  

5. Sebanyak 58 dosen 
UNISM telah tersertifikasi 
pendidik. 

6. Dosen profesi telah 
memiliki Surat Tanda 
Registrasi. 

7. Tenaga kependidikan 
UNISM telah memenuhi 
kecukupan dan 
menunjang pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.  

WEAKNESS (W) 

 

1. Kemampuan bahasa 
asing dosen masih perlu 
ditingkatkan.  

2. Dosen dengan gelar 
doktoral masih sedikit di 
UNISM yaitu sebanyak 
4 orang dari 119 dosen. 

3. Belum ada dosen yang 
memiliki jabatan 
fungsional Guru Besar 
dan baru 2 yang lektor 
kepala.  

OPPORTUNITY (O) 

 

STRATEGI S-O 

 

STRATEGI W-O 
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1. Tersedia beasiswa 
bagi dosen yang 
meningkatkan 
kapasitas diri melalui 
studi lanjut. 

2. Pemanfaatan mitra 
kerjasama dalam 
peningkatan kapasitas 
diri dosen. 

3. LLDIKTI Wilayah XI 
Kalimantan dan 
Kementerian 
Pendidikan Tinggi 
memfasilitasi 
peningkatan kapasitas 
diri dosen dan tenaga 
kependidikan melalui 
kegiatan pelatihan, 
workshop, dan 
lainnya. 

1. Melibatkan dosen dan 
tendik untuk mengikuti 
pelatihan, workshop, atau 
kegiatan lainnya yang 
sesuai dengan bidang 
pengelolaan dan 
kompetensinya.  

2. Melakukan pengukuran 
ketercapaian kinerja dosen 
dan tenaga kependidikan 
secara rutin dan berkala. 

3. Menyediakan beasiswa 
bagi dosen dan tenaga 
kependidikan yang studi 
lanjut.  

4. Memfasilitasi dosen untuk 
berkompetisi dalam bidang 
akademik maupun non-
akademik. 

1. Melakukan mapping 
terhadap dosen dan 
tenaga kependidikan 
untuk melihat 
kesesuaian bidang kerja 
dan menyusun program 
pengembangan studi 
lanjut secara bertahap. 

2. Pemanfaatan mitra 
kerjasama, terutama 
luar negeri untuk 
kesempatan studi lanjut. 

3. Memfasilitasi dosen 
dalam meningkatkan 
kemampuan Bahasa 
Inggris melalui Divisi 
Bahasa SMDC. 

4. Memanfaatkan 
beasiswa yang 
diberikan pemerintah 
maupun pihak swasta 

THREAT (T) 

 

1. Tuntutan pemerintah 
terkait dosen dan 
tenaga kependidikan 
semakin sulit.  

2. Pengurusan jabatan 
fungsional cukup 
memerlukan waktu 
yang panjang. 

3. Persaingan kebutuhan 
dosen yang telah 
memiliki pengalaman 
dan kualifikasi sangat 
tinggi.  

4. Adanya penerimaan 
Pegawai Negeri Sipil 
membuat dosen dan 
tenaga kependidikan 
tertarik untuk 
berpartisipasi. 

STRATEGI S-T 

 

1. Memberlakukan sistem 
reward and punishment 
untuk meningkatkan 
motivasi kerja dosen dan 
tenaga kependidikan.  

2. Menggali komitmen calon 
dosen dan tenaga 
kependidikan saat tes 
wawancara pada 
rekruitment pegawai. 

3. Mendorong dosen untuk 
meningkatkan jabatan 
fungsionalnya tepat waktu. 

 

STRATEGI W-T 

 

1. Memberikan tunjangan 
dan insentif kinerja bagi 
dosen dan tenaga 
kependidikan.  

2. Menilai kemampuan 
Bahasa Inggris dosen 
melalui tes TOEFL yang 
diselenggarakan Divisi 
Bahasa SMDC. 

 

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi 

 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRENGTH (S) 

 

1. Pengelolaan keuangan di 
UNISM dilakukan dengan 
pendekatan buttom-up. 

2. Sarana dan prasarana 
yang ada di UNISM 
adalah kepemilikan 
sendiri. 

3. Sarana dan prasarana 
yang ada di UNISM telah 
mendukung pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.  

WEAKNESS (W) 

 

1. Belum optimalnya 
sarana dan prasarana 
bagi civitas 
berkebutuhan khusus 
untuk UNISM. 
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FAKTOR  

EKSTERNAL 

4. Adanya usaha kampus 
yang mendatangkan 
income generating. 

5. Pengelolaan keuangan 
diaudit oleh akuntan 
publik. 

6. Adanya 13 sistem 
informasi yang 
mendukung Decision 
Support System (DSS). 

7. Didukung dengan 
jaringan internet yang 
memadai dengan 
kapasitas 512 Kbps bagi 
mahasiswa dan 1 Mbps 
bagi dosen. 

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Adanya jalinan 
kerjasama dengan 
pihak mitra dalam 
pemanfaatan sarana 
dan prasarana yang 
mendatangkan income 
generating.  

2. Banyaknya hibah yang 
dapat dimanfaatkan 
untuk pengembangan 
sarana dan prasarana, 
baik dari Kemendikbud 
maupun pemerintah 
daerah. 

3. Pengembangan 
pendidikan tinggi ke 
arah revolusi industri 
5.0. 

STRATEGI S-O 

 

1. Mengembangkan fasilitas 
sarana dan parasarana 
sesuai dengan program 
pengembangan untuk 
meningkatkan suasana 
akademik.  

2. Memanfaatkan secara 
optimal fasilitas sarana 
dan prasarana untuk 
terbentuknya suasana 
akademik yang kondusif 
dan mendatangkan 
income generating. 

3. Mengajukan hibah 
pengadaan fasilitas 
sarana dan prasarana 
kepada pemerintah 
daerah dan kementrian 
melalui program PP-PTS.  

4. Melakukan monev dan 
audit keuangan dan 
sarana serta prasarana 
secara berkala untuk 
menilai kesesuaiannya.  

STRATEGI W-O 

 

1. Mengembangkan sistem 
informasi yang mudah 
digunakan dan ramah 
pengguna. 

2. Memaksimalkan server 
sistem informasi yang 
dimiliki UNISM.  

THREAT (T) 

 

1. Ketentuan sarana dan 
prasarana yang telah 
ditetapkan pemerintah 
memaksa untuk adanya 
pembaruan. 

2. Perkembangan 
teknologi yang sangat 
pesat yang kurang 
diimbangi dengan SDM 
melek teknologi. 

3. Biaya pengadaan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana yang 
semakin mahal. 

STRATEGI S-T 

 

1. Melakukan sosialisasi 
penggunaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi yang ada di 
UNISM sehingga dosen, 
tenaga kependidikan, 
dan mahasiswa dapat 
menggunakannya.  

2. Membuat prioritas 
pengadaan fasilitas 
sarana dan prasarana 
berdasarkan kebutuhan 
dan program 
pengembangan yang 
telah direncanakan.  

STRATEGI W-T 

 

1. Menyusun rencana 
anggaran kerja tahunan 
yang merupakan 
turunan dari rencana 
strategis secara efektif 
dan efisien.  

2. Melakukan 
benchmarking dengan 
institusi pendidikan 
lainnya yang berkaitan 
dengan pengembangan 
sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi. 
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6. Pendidikan 

              FAKTOR  

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR  

EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. Memiliki kurikulum yang 
mengarah pada 
perwujudan visi dan 
misi, serta telah 
mengacu pada SN-
DIKTI dan KKNI. 

2. Penyusunan kurikulum 
telah disesuaikan 
dengan kebutuhan 
pengguna dan telah 
melibatkan pihak 
eksternal dan internal.  

3. Adanya unit ICD yang 
memfasilitasi 
pelaksanaan 
interdiciplinary 
education dan 
collaboration. 

4. Pelaksanaan 
pembelajaran 
menggunakan 
pendekatan Student 
Centered Learning 
(SCL). 

5. Telah memiliki 
laboratorium yang dapat 
mendukung capaian 
pembelajaran lulusan.  

6. Mata kuliah ditunjang 
dengan praktikum 
dan/atau praktik. 

7. Telah memiliki Learning 
Management System 
(LMS) yang menunjang 
pelaksanaan 
pembelajaran secara 
daring. 

8. Memiliki RS Sari Mulia 
Banjarmasin, Apotek, 
Klinik Pendidikan,  dan 
daerah binaan sebagai 
homebased 
pelaksanaan praktik.  

9. Memiliki Sumber Daya 
untuk menjalankan 
standar Pendidikan 

10. Memiliki Kurikulum 
Unggulan melalui Mata 
Kuliah ICD. 

11. Proses pembelajaran 
menggunakan metode 
daring dan luring 
(blended learning) 

WEAKNESS (W) 

 

1. Pemanfaatan lahan 
praktik belum optimal 
selama masa pandemi 
COVID-19. 

2. Masih ada program studi 

yang belum memiliki 

lulusan, sehingga belum 

terlihat kompetensi 

dilapangan. 

3. Proses pembelajaran 

daring masih sering 

terkendala jaringan, 

sehingga proses 

pembelajaran tidak 

optimal 

4. Pembelajaran secara 
daring memerlukan biaya 
operasional. 

OPPORTUNITY (O) 

 

STRATEGI S-O 

 

STRATEGI W-O 
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1. Banyaknya sumber 
referensi dan 
pendukung 
pembelajaran yang 
berbasis sistem 
informasi.  

2. Keunggulan yang 
sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 
lulusan. 

3. Alumni yang telah 
bekerja sesuai bidang di 
dalam negeri maupun di 
luar negeri. 

4. Mitra kerjasama yang 
mendukung capaian 
pembelajaran lulusan 
dan unggulan dari 
UNISM.  

5. Tersedianya mitra 

Kerjasama untuk 

kegiatan benchmarking 

bagi praktik mahasiswa 

baik dalam negeri 

maupun luar negeri 

6. Adanya subsidi kuota 
dari pemerintah bagi 
mahasiswa untuk 
pembelajaran daring. 

1. Melakukan peninjauan 
dan pemutakhiran 
kurikulum secara 
berkala untuk 
perwujudan VMTS yang 
sesuai dengan 
peraturan perundangan 
yang berlaku.  

2. Memanfaatkan sistem 
informasi secara luas 
untuk membangun 
suasana akademik dan 
otonomi keilmuan.  

3. Melaksanakan rapat 
kerja dosen dan 
evaluasi kerja dosen 
secara rutin sebelum 
proses pembelajaran 
berlangsung.  

4. Melibatkan secara aktif 
stakeholder eksternal 
untuk mengembangkan 
kurikulum yang 
diaplikasi di UNISM. 

1. Memanfaatkan LMS dan 
sumber referensi lainnya 
untuk menunjang 
pembelajaran dengan 
pendekatan blended 
learning.  

2. Melakukan penyesuaian 
metode pembelajaran 
dengan PBL atau PjBL 
selama masa pandemi 
COVID-19 untuk 
memfasilitasi 
pelaksanaan 
pembelajaran di lahan 
praktik maupun di 
laboratorium atau 
instansi lainnya. 

3. Merumuskan dan 
menyusun kurikulum 
yang fleksibel sehingga 
mampu memfasilitasi 
perubahan kebijakan 
yang terjadi.  

THREAT (T) 

 

1. Dunia kerja yang 
mempersyaratkan 
peringkat akreditasi 
sebagai salah satu 
kelengkapan dalam 
mendapatkan 
pekerjaaan. 

2. Banyaknya perguruan 
tinggi di wilayah 
Kalimantan Selatan. 

STRATEGI S-T 

 

1. Memanfaatkan 
keunggulan yang 
dimiliki UNISM untuk 
meraih peringkat 
akreditasi “Baik Sekali”. 

2. Memperkuat 
pembelajaran 
laboratorium dan praktik 
klinik untuk mencapai 
capaian pembelajaran 
yang telah ditetapkan 
dan meningkatan 
kompetensi belajar 
mahasiswa. 

STRATEGI W-T 

 

1. Melaksanakan monev 
dan audit secara rutin 
untuk menilai kesesuaian 
pelaksanaan dengan 
standar yang telah 
ditetapkan. 

2. Menyelenggarakan 
kuliah pakar dan/atau 
seminar setiap tahun 
untuk meningkatan 
suasana akademik dan 
otonomi keilmuan bagi 
dosen dan mahasiswa.  

 

 

7. Penelitian 

 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memiliki LPPM sebagai 
lembaga yang memfasilisi 
dan mendukung kegiatan 
penelitian di UNISM. 

2. Meningkatnya partisipasi 
dosen dalam hibah 
penelitian kompetitif. 

WEAKNESS (W) 

 

1. Masih perlu 
ditingkatkan penelitian 
dosen yang mengarah 
pada teknologi tepat 
guna yang mengacu 
pada roadmap 
penelitian UNISM. 
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FAKTOR EKSTERNAL 

3. Adanya reviewer 
penelitian internal dan 
eksternal. 

4. Telah memiliki roadmap 
penelitian di tingkat 
universitas, fakultas, 
program studi, dan dosen 
yang mendukung 
pencapaian dari visi dan 
misi. 

5. Telah memiliki jurnal 
Dinamika Kesehatan: 
Jurnal Kebidanan dan 
Keperawatan yang 
terakreditasi SINTA 4. 

6. Telah memiliki server 
tersendiri untuk 
menunjang sistem 
informasi penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

7. Sebanyak lebih dari 25% 
penelitian dosen telah 
melibatkan mahasiswa. 

8. Adanya hibah kompetitif 
internal bagi dosen di 
UNISM. 

2. Sebanyak 21,42% 
penelitian dosen telah 
dipublikasikan dalam 
jurnal internasional. 

3. Luaran hasil penelitian 
yang dilaksanakan 
oleh dosen berupa HKI 
belum ada dalam 
bentuk hak paten 
ataupun paten 
sederhana. 

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Potensi hayati lokal 
Kalimantan Selatan 
masih kaya sehingga 
dapat dimanfaatkan 
untuk menggali 
ketercapaian dari visi 
dan misi. 

2. Adanya kesempatan 
mendapatkan 
pendanaan hibah 
penelitian dari 
pemerintah dan dunia 
usaha.  

3. Banyaknya kegiatan 
pelatihan, workshop, 
dan seminar terkait 
dengan penelitian  

STRATEGI S-O 

 

1. Meningkatkan dan 
mengembangkan 
penelitian yang dilakukan 
oleh dosen dan 
mahasiswa kearah 
penerapan teknologi tepat 
guna   

2. Menyusun  dan 
merekomendasikan 
kebijakan untuk 
mewajibkan publikasi hasil 
penelitian mahasiswa 
dalam bentuk tugas akhir  

3. Meningkatkan dan 
mengembangkan skema 
pemberian hibah internal  

4. Mengembangkan hasil 
penelitian di UNISM 
kearah marketing sesuai 
dengan target capaian 
roadmap penelitian 
UNISM  

5. Meningkatkan dan 
mengembangkan 
kemitraan.  

 

STRATEGI W-O 

 

1. Melaksanakan klinik 
proposal penelitian 
yang lebih mengarah 
kepada penerapan 
teknologi tepat guna 

2. Melaksanakan 
workshop penulisan 
artikel untuk publikasi 
Internasional dari  

3. Lebih meningkatkan 
pemberian insentif 
untuk luaran HKI 
berupa paten dan 
paten sederhana,  

THREAT (T) 

 

1. Semakin banyaknya 
skim penelitian yang 
ditawarkan yang 

STRATEGI S-T 

 

1. Meningkatkan kompetensi 
dosen dalam penyusunan 
proposal lebih kepada 

STRATEGI W-T 

 

1. Menindak lanjuti hasil 
penelitian yang sudah 
mengarah kepada 
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kurang diimbangi 
dengan kemampuan 
dosen sebagai 
peneliti. 

2. Adanya persyaratan 
kualifikasi dosen 
dalam beberapa skim 
penelitian untuk 
mendapatkan hibah 
pendanaan penelitian.  

3. Adanya pandemi yang 
dialami oleh seluruh 
dunia. 

skema hibah peneltian 
yang masih kurang 
berdasarkan analisis 
skema penerimaan 
proposal hibah di UNISM  

2. Berkooordinasi dengan 
bagian kepegawaian atau 
SDM untuk memfollow up 
dan memotivasi 
peningkatan jabatan 
fungsional dosen sebagai 
salah satu persyaratan 
kualifikasi dosen dalam 
beberapa skim pemberian 
hibah penelitian eksternal. 

3. Meningkatkan dan 
mengembangkan 
kemampuan dosen untuk 
inovasi kegiatan penelitian  

penerapan teknologi 
tepat guna untuk 
diajukan HKI berupa 
hak paten dan hak 
paten sederhana. 

2. Memberikan insentif 
pada hasil penelitian 
dosen dan hasil 
penelitian mahasiswa 
yang diajukan HKI 
khususnya berupa hak 
paten dan hak paten 
sederhana. 

3. Mengajukan hasil 
penelitian dosen pada  
masa pandemic covid-
19 untuk publikasi 
internasional dan HKI 
berupa paten dan 
paten sederhana. 

 

 

8. Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. memiliki LPPM yang 
memfasilisi dan 
mendukung kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat di UNISM. 

2. Meningkatnya partisipasi 
dosen dalam hibah 
kompetitif pengabdian 
kepada masyarakat. 

3. Perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pelaporan pengabdian 
kepada masyarakat telah 
dilakukan sesuai dengan 
SN-Dikti dan standar 
yang telah ditetapkan 
UNISM.  

4. Adanya reviewer 
pengabdian kepada 
masyarakat internal dan 
eksternal. 

5. Telah memiliki roadmap 
pengabdian kepada 
masyarakat di tingkat 
universitas, fakultas, 
program studi, dan dosen 
yang mendukung 
pencapaian dari visi dan 
misi. 

6. Sebanyak rata rata 60 % 
mahasiswa telah terlibat 
dalam pengabdian 
kepada mayarakat dosen. 

WEAKNESS (W) 

 

1. Belum semua PkM 
yang mengarah pada 
teknologi tepat guna 
yang mengacu pada 
roadmap PkM UNISM 
dosen. 

2. Belum semua PkM 
terpublikasi di Jurnal 
Ilmiah. 

3. Luaran hasil PkM yang 
dilaksanakan oleh 
dosen berupa HKI 
belum ada dalam 
bentuk hak paten 
ataupun paten 
sederhana. 
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7. Telah memiliki daerah 
binaan sebagai wahana 
pelaksanaan kegiatan 
PkM. 

8. Adanya hibah kompetitif 
PkM bagi dosen di 
UNISM. 

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Pemerintah daerah 
mendukung kegiatan 
pemberdayaan dan 
kemandirian 
masyarakat melalui 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

2. Adanya kesempatan 
mendapatkan 
pendanaan hibah 
pengabdian kepada 
masyarakat dari 
pemerintah dan dunia 
usaha.  

3. Banyaknya kegiatan 
pelatihan, workshop, 
dan seminar terkait 
dengan pengabdian 
kepada masyarakat 
sebagai upaya 
peningkatan kualitas 
penelitian dan publikasi 
hasil pengabdian 
kepada masyarakat. 

STRATEGI S-O 

 

1. Meningkatkan dan 
mengembangkan PkM 
yang dilakukan oleh 
dosen dan mahasiswa 
kearah penerapan 
teknologi tepat guna 
melalui pendekatan 
Interdiciplinary 
Collaboration  

2. Meningkatkan dan 
mengembangkan skema 
pemberian hibah internal 
PkM dengan tahun 
pendanaan multi tahun  

3. Mengembangkan hasil 
PkM di UNISM kearah 
kewirausahaan 

4. Membuat program online 
melalui pengembangan 
SIM  

5. Memfasilitasi 
pengembangan jurnal 
yang ada di UNISM yaitu 
Jurnal Pengabdian 
kepada Masyarkat 
(DIMAS). 

6. melaksanakan monev 
dan audit sesuai dengan 
SOP sehingga kualitas 
penelitian di UNISM 
semakin meningkat. 

STRATEGI W-O 

 

1. Melaksanakan klinik 
proposal PkM yang 
lebih mengarah kepada 
penerapan teknologi 
tepat guna  

2. Melaksanakan 
workshop penulisan 
artikel untuk publikasi di 
Jurnal ilmiah. 

3. Lebih meningkatkan 
pemberian insentif 
untuk luaran HKI 
berupa paten dan paten 
sederhana,  

THREAT (T) 

 

1. Adanya persyaratan 
kualifikasi dosen dalam 
beberapa skim 
pengabdian kepada 
masyarakat untuk 
mendapatkan hibah 
pendanaan pengabdian 
kepada masyarakat. 

2. Semakin ketatnya 
kompetisi untuk 
mendapatkan hibah 
pendanaan pengabdian 
kepada masyarakat. 

3. Kebijakan pemerintah 
yang berubah dengan 
sangat cepat.  

STRATEGI S-T 

 

1. Meningkatkan 
kompetensi dosen dalam 
penyusuna proposal lebih 
kepada skema hibah PkM 
yang masih kurang 
berdasarkan analisis 
skema penerimaan 
proposal hibah di UNISM  

2. Berkooordinasi dengan 
bagian kepegawaian atau 
SDM untuk memfollow-up 
dan memotivasi 
peningkatan jabatan 
fungsional dosen sebagai 
salah satu persyaratan  

3. Meningkatkan dan 
mengembangkan 
kemampuan dosen untuk 

STRATEGI W-T 

 

1. Menindak lanjuti hasil 
PKM yang sudah 
mengarah kepada 
penerapan teknologi 
tepat guna untuk 
diajukan HKI berupa 
hak paten dan hak 
paten sederhana. 

2. Memberikan insentif 
pada hasil PkM dosen 
dan hasil PkM 
mahasiswa yang 
diajukan HKI 
khususnya berupa hak 
paten dan hak paten 
sederhana. 

3. Mengajukan hasil PkM 
dosen pada  masa 
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4. Adanya pandemi yang 
dialami oleh seluruh 
dunia.  

inovasi kegiatan PkM 
dalam menghadapi 
pandemic COVID-19 
yang diarahkan kepada 
penerapan teknologi 
tepat guna dengan 
mengembangkan potensi 
kekayaan lokal melalui 
Interdiciplinary 
Collaboration  

pandemic COVID-19 
untuk publikasi ilmiah 
dan HKI berupa paten 
dan paten sederhana. 

 

 

9. Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi 

 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. Yayasan Indah Banjarmasin 
dan pimpinan UNISM 
mendukung program 
pengembangan di UNISM. 

2. Sebanyak 48 HKI luaran 
penelitian (24 HKI) dan PkM 
(24 HKI) yang mendapatkan 
HKI berupa Hak Cipta.  

3. Artikel ilmiah yang 
dipublikasikan dosen sudah 
disitasi sebanyak 55 artikel.  

4. Adanya integrasi hasil 
penelitian dan PkM dalam 
proses pembelajaran. 

5. Adanya insentif luaran 
penelitian dan PkM bagi 
dosen.  

6. Banyaknya mahasiswa 
yang diterima bekerja 
sesuai dengan bidang 
ilmunya. 

7. Rerata IPK mahasiswa 
program sarjana dan 
diploma 3,36, dan program 
profesi 3,63. 

8. Masa tunggu waklu lulusan 
sangat baik yaitu 3 bulan. 

9. Terdapat 4 mahasiswa 
lulusan UNISM yang bekerja 
di luar negeri. 

 

WEAKNESS (W) 

 

1. Belum semua hasil 
PkM dosen bersama 
mahasiswa 
dipublikasikan dalam 
jurnal ilmiah 
pengabdian kepada 
masyarakat.  

2. Luaran penelitian dan 
PkM berupa HKI 
bentuk paten dan 
paten sederhana 
masih belum ada.  
 

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Adanya kepercayaan 
masyarakat dan 
stakeholder terhadap 
pengembangan 
UNISM.  

2. Adanya kerjasama 
dengan pengguna 
lulusan sebagai upaya 

STRATEGI S-O 

 

1. Melakukan peninjauan dan 
pemutakhiran kurikulum 
secara berkala sesuai 
dengan kebutuhan, 
perkembangan teknologi, 
dan regulasi kebijakan yang 
berlaku. 

2. Menjalin dan 
mengembangkan 

STRATEGI W-O 

 

1. Mengoptimalkan 
peran unit CDC yang 
berkaitan dengan 
alumni dan pengguna 
lulusan.  

2. Mendorong semua 
dosen untuk 
mengajukan hibah 
penelitian yang 
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membuka lapangan 
pekerjaan bagi alumni.  

3. Adanya asosiasi 
institusi dan organisasi 
profesi yang 
memberikan masukan 
pada pengembangan 
kurikulum. 

4. Adanya hibah 
pendanaan penelitian 
dan PkM bagi dosen 
dari pemerintah. 

kerjasama dengan mitra 
kerjasama untuk 
mendukung merealisasikan 
VMTS dan pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Mengoptimalkan layanan 
kemahasiswaan yang ada 
untuk 
menumbuhkembangkan 
potensi bidang akademik 
dan non-akademik sehingga 
mahasiswa mampu 
berkompetisi di tingkat 
nasional dan internasional. 

4. Melaksanakan bimbingan 
belajar uji kompetensi bagi 
program studi kebidanan, 
keperawatan, dan Farmasi. 

disediakan oleh 
pemerintah daerah 
maupun kementerian. 

3. Memperkuat 
kemampuan bahasa 
asing, terutama 
Bahasa Inggris bagi 
mahasiswa oleh Divisi 
Bahasa SMDC. 

4. Mengoptimalkan 
fungsi dari LPPM 
dalam melakukan 
monev luaran hasil 
penelitian yang 
dilaksanakan oleh 
dosen dan 
mahasiswa.  

5. Membentuk kelompok 
peneliti dan 
pelaksana 
pengabdian kepada 
masyarakat untuk 
memotivasi 
ketercapaian kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat, baik 
secara kualitas 
maupun kuantitas.  

THREAT (T) 

 

1. Semakin meningkatnya 
tuntutan terhadap mutu 
lulusan perguruan 
tinggi. 

2. Meningkatnya standar 
jurnal terindeks scopus 
untuk publikasi di jurnal 
internasional. 

3. Pengguna lulusan 
membutuhkan alumni 
yang siap pakai dan 
memiliki kompetensi. 

4. Dunia kerja yang 
mempersyaratkan 
peringkat akreditasi 
sebagai salah satu 
kelengkapan dalam 
mendapatkan 
pekerjaaan. 

STRATEGI S-T 

 

1. Meningkatkan standar mutu 
sebagai pelampauan dari 
SN DIKTI untuk 
meningkatkan mutu 
perguruan tinggi. 

2. Melakukan monev dan audit 
terhadap pengelolaan dan 
Tri Dharma Perguruan 
Tinggi untuk menilai 
ketercapaian standar yang 
ditetapkan. 

3. Menyelenggarakan 
workshop penulisan artikel 
ilmiah pada jurnal 
internasional bereputasi.  

4. Menyelenggarakan 
workshop metodologi 
penelitian bagi dosen dan 
mahasiswa yang 
melaksanakan tugas akhir.   

STRATEGI W-T 

 

1. Menyediakan 
pendanaan hibah 
kompetitif penelitian 
dan pengabdian 
kepada masyarakat 
bagi dosen UNISM. 

2. Menyediakan insentif 
luaran hasil penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat bagi 
dosen.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil laporan ketercapaian kinerja universitas Sari Mulia tahun 2019 dapat 

disimpulkan dari masing-masing kriteria sebagai berikut: 

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 

Dari 2 (dua) indicator kinerja VMTS dapat disimpulkan bahwa realsisasi program kerja 

pelaksanaan perumusan dan pemutakhiran VMTS ditingkat Universitas, Fakultas, 

maupun Program Studi telah sesuai target dengan capaian 100% 

3. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Capaian kinerja kriteria tata pamong, tata Kelola, dan Kerjasama telah memenuhi 

target capaian, namun untuk jumlah Kerjasama dengan instansi luar negeri perlu 

ditingkatkan kembali. 

4. Kemahasiswaan 

Capaian kinerja kriteria kemahasiswaan untuk prestasi baik ditinngkat wilayah, 

nasional, maupun internasional telah melampaui target. Sedangkan untuk peminatan 

calon mahasiswa perlu ditingkatkan Kembali, mengingat masih ada program studi 

yang jumlah kelasnya belum memenuhi target minimal 40 mahasiswa per kelasnya. 

Disamping itu juga peningkatan realisasi Kerjasama dengan luar negeri terkait dengan 

student exchange. 

5. Sumber Daya Manusia 

Kriteria sumber daya manusia untuk dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten 

Ahli, rata-rata beban sks dosen mengajar telah melampaui target capaian, namun 

untuk Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor perlu ditngkatkan Kembali. Disamping 

itu juga perlu adanya strategi institusi dalam mengembangkan kualifikasi SDM melalui 

studi lanjut, mengingat saat ini Universitas Sari Mulia masih minim dalam kualifikasi 

dosen S3, sehingga ini perlu menjadi program khusus tahun selanjutnya. 

6. Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi 

Untuk capaian kinerja dari sasaran keuangan dapat dikatakan telah memenuhi bahkan 

melampaui target dimana pendapatan dari mahasiswa serta biaya operasional untuk 

Pendidikan, penelitian, dan PkM telah sesuai dengan target. Disamping itu juga 

peningkatan mutu sarana penunjang seperti perpustakaan dan pengembangan 

system informasi telah berjalan dengan baik, yang perlu ditingkatkan kembali adalah 

pemanfaatan system informasi secara universal untuk menjadikan universitas sari 
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mulia sebagai kampus pintar (smart campus). Sedangkan untuk program kerja 

selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan akses jurnal internasional 

berlangganan, perolehan sumber dana dari sumber lain serta pembuatan jurnal PkM 

7. Pendidikan 

Berdasarkan hasil capaian kinerja Pendidikan dapat dikatakan bahwa untuk realisasi 

capaian telah melampaui dari target yang ditetapkan. Untuk pelaksanaan peninjauan 

kurikulum dan pemutakhiran kurikulum telah dilaksanakan oleh semua program studi. 

Sesuai dengan keunggual Universitas Sari Mulia telah memiliki MK kuliah unggulan 

sesuai dengan keunggulan Universitas Sari Mulia yaitu IPC dan IPE  

8. Penelitian 

Capaian kinerja pada bidang penelitian di Universitas Sari Mulia dapat dikatakan telah 

tercapai sesuai dengan target. Hal ini terbukti dengan perbandingan antara target 

capaian dan realisasi telah melampaui. Namun untuk persentase publikasi pada jurnal 

internasional bepreputasi harus ditingkatkan. . 

9. Pengabdian kepada Masyarakat 

Pada kegiatan PkM Universitas Sari Mulia secara garis besar telah tercapai, hal ini 

dapat dilihat dari kegiatan PkM yang tidak hanya pada kegiatan penyuluhan, namun 

juga dalam bentuk Produk TTG yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh 

masarakat. Namun untuk perolehan target Hibah PkM dari Pemerintah serta publikasi 

hasil kegiatan PkM perlu ditingkatkan Kembali. 

10. Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi 

Untuk luaran Pendidikan rata-rata telah mencapai target hal ini bisa dilihat dari 

ketersediaan semua dokumen utama maupun pendukung untuk pembelajaran. 

Disamping itu juga untuk prestasi mahasiswa baik akademik maupun akademik telah 

mencapai target. Serta keaktifan dosen dan inovasi dosen dalam membuat buku ajar 

ber-ISBN telah menunjukkan peningkatan. Untuk peningkatan kualifikasi dosen 

melalui jabatan fungsional juga meningkat walaupun untuk jabatan fungsional Lektor 

dan lector Kepala belum memenuhi target capaian. Sedangkan untuk keuangan dan 

sarana prasarana perlu pengembangan mengingat semakin tahun akan semakin 

banyak utilisasi penggunaan sesuai dengan rasio mahasiswa. 

Untuk luaran penelitian dapat disimpulkan Sebagian telah mencapai target 

capaian, hal ini dapat dilihat dari hasil setiap tahunnya adanya beberap dosen yang 

mendapatkan hibah penelitian dari pemerintah. namun untuk publikasi pada jurnal 

internasional pereputasi perlu ditingkatkan, sedangkan untuk luaran pengabdian 

kepada masyarakat telah menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat dari produk 

TTG yang dihasilkan oleh Universitas Sari Mulia, namun untuk publikasi hasil pkM 

perlu ditingkatkan Kembali. 
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B. Saran 

Dari hasil kesimpulan capaian target laporan tahunan Universitas Sari Mulia tahun 2019 

perlu menjadi perhatian dan menjadi program prioritas pada tahun selanjutnya adalah; 

1. Peningkatan jumlah mahasiswa melalui Kerjasama dari semua unit serta 

memaksimalkan kinerja dari Lembaga Marketing sebagai unit untuk menjaring calon 

mahasiswa 

2. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa baik ditingkat nasional maupun 

internasional  

3. Peningkatan kapasitas dosen baik dari segi kualifikasi akademik maupun jabatan 

fungsional 

4. Peningkatan pendapatan dana dari sumber lain melalui pengajuan hibah dari 

pemerintah daerah maupun pusat. 

5. Meningkatkan akses jurnal berlangganan 

6. Meningkatkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi 

7. Meningkatkan hibah PkM dari pemerintah 

8. Meningkatkan publikasi PkM dosen 

9. Meningkatkan luaran mahasiswa dan dosen melalui HKI dalam bentuk Hak Paten. 

 


