
2. 2. CAPAIAN BIDANG NON AKADEMIK

1. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam penyediaan fasilitas bagi proses

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menunjang tata kelola kampus.

Beberapa prestasi yang diperoleh selama tahun 2015 – 2021 antara lain:

1) Pengembangan Kampus C di Jakarta Pusat

2) Pengembangan perpustakaan di Kampus A, B dan C

3) Pengembangan laboratorium komputer di kampus B

4) Pengembangan laboratorium Teknik Elektromedik Kampus B

5) Penambahan Laboratorium Kimia dan Biologi Kampus A

6) Penambahan sarana perkuliahan gedung A2 kampus A, 5 lantai

7) Pengembangan galeri investasi Kampus A dan Kampus B

8) Hibah Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Skema B sejumlah Rp. 1,2 Miliyar

untuk penambahan sarana dan prasarana

9) 4 buah mobil operasional serta 1 buah ambulan

10) Pengembangan laboratorium simulasi

11) Pengembangan laboratorium Gizi

2. Peraturan dan SOP

Telah dibuat berbagai peraturan dan SOP yang digunakan sebagai dasar dalam tata kelola perguruan

tinggi, meliputi semua bidang kerja.

Selain itu dengan bantuan Senat Universitas telah dihasilkan berbagai peraturan antara lain:

1) Peraturan Tata Cara Pemilihan Pimpinan (Tahun 2021)

2) Peraturan Struktur Organisasi (tahun 2021)

3) Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa (Tahun 2021)

4) Pedoman mahasiswa baru

5) Pedoman akademik

6) Pedoman penilaian evaluasi dosen oleh mahasiswa (Edom)



7) Persyaratan dosen pengajar, pembimbing dan penguji

8) Prosedur perpustakaan

9) Peraturan beasiswa

10) Dll seperti dalam lampiran

3. Sumberdaya Manusia

Dalam bidang sumberdaya manusia, telah dilakukan berbagai hal untuk meningkatkan kompetensi

dosen, tenaga kependidikan dan struktural.

Salah satu hal yang paling penting dalam tata kelola perguruan tinggi adalah rasio dosen dibanding

mahasiswa, jumlah dosen yang memiliki jenjang jabatan akademik, serta jenjang pendidikan bagi

dosen.

Begitu juga untuk para tenaga kependidikan, diperkuat kemampuan dan ketrampilan dalam menunjang

tugas sehari hari.

Beberapa pencapaian yaitu:

1) Jumlah Karyawan (Dosen, Tenaga kependidikan dan staf lainnya) 2015-2021

Gambar 1. Karyawan berdasarkan gender tahun 2015-2021

Jumlah karyawan didominasi perempuan, dan total karyawan secara keseluruhan ditahun 2021

adalah 167. Hal ini disebabkan oleh adanya program efisiensi yang dilakukan diakhir 2020.

2) Jumlah Karyawan berdasarkan status



Gambar 2. Status Karyawan

3) Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan

Gambar 3. Perkembangan Karyawan 2015-2021



4) Dosen (Tenaga Pendidik)

Gamba 4. Perkembangan Jenjang Pendidikan Dosen tetap

Dosen yang berpendidikan S3 pada 2015 hanya 5 orang, meningkat di tahun 2021 menjadi 15

orang, di luar yang sedang menyelesaikan pendidikannya ada sekitar 17 orang di 2021. Rata rata

dosen sudah berpendidikan S2. Di 2021 masih ada dosen dengan status S1, disebabkan oleh

adanya masalah terkait ijazah yang bersangkutan, yang belum diterima oleh biro SDM

5) Jenjang Jabatan Akademik

Gambar 5 Perkembangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tahun 2015-2021
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Pada Tahun 2015, dengan jumlah dosen total 172, sebanyak 129 orang masih merupakan tenaga pengajar

(75%), AA (18%), Lektor ( 6%) dan Lektor Kepala (0,5%), Guru Besar 0.

Dirahun 2021, dengan jumlah dosen 181 orang, perkembangan terlihat dengan menurunnya julah dosen TP

(44,2%), AA (38%) , Lektor (16,6%) , Lektor Kepala (1,1%), Namun Guru Besar masih 0

6) Rasio Dosen: Mahasiswa

Berdasarkan data, Rasio dosen dan mahasiswa di tahun 2021

Rasio dosen: Mahasiswa untuk rumpun IPS adalah 1:45 dan Rumpun IPA 1:30

Dengan rincian sebagai berikut: (November 2021)

Tabel 1 Rasio Dosen dan Mahasiswa Rumpun Ilmu Sosial

No. PROGRAM STUDI
JML

NISBAH
TERSEDIA KEKURANGAN MAHASISWA

1 MANAJEMEN 26 - 967 37,19

2 AKUNTANSI 17 - 710 41,76

3
MANAJEMEN

INFORMATIKA
3 - 0,00

4 PGSD 8 - 98 12,25

5 PAUD 5 - 170 34,00

6 B.INGGRIS 6 - 59 9,83

Total IPS 65 - 2004 30,83

Tabel 2 Rasio Dosen dan Mahasiswa untuk rumpun IPA

No. PROGRAM STUDI

JML

NISBAH

TERSEDIA KEKURANGAN MAHASISWA

1 TEKNIK INFORMATIKA 15 468 31.2

2 SISTEM INFORMASI 7 195 27,85

1 ANAKES 18 -1 563 31,3

2 D-III GIZI 5 64 12,8

3 D-III KEPERAWATAN 8 224 30,62

4 S-I KEPERAWATAN 8 189 24.25



No. PROGRAM STUDI

JML

NISBAH

TERSEDIA KEKURANGAN MAHASISWA

5 ANAFARMA 5 104 21

6 D-III KEBIDANAN 5 34 6,8

7 SARJANA KEBIDANAN 6 13 2,16

8 D-III ARS 8 +4 79 9,87

9 S-I KESMAS 9 +4 150 16,66

10 S-I GIZI 8 237 29,6

11
D-IV

T.ELEKTROMEDIK
7 193 27,57

12 PROFESI NERS 6 - 58 9,6

13 S-2 KESMAS 5 - 27 5,4

Total IPA 120 2598 21,65

TOTAL UNIVERSITAS 186 4683 25,18

Secara umum rasio dosen terhadap mahasiswa di tingkat perguruan tinggi adalah 1: 25,18. Ada

beberapa prodi yang mengalami kekurangan dosen, ada yang berlebih. Dan hal ini menjadi

perhatian untuk penanganan di masa depan.

Program studi manajemen informatika, pada bulan September 2021 dinyatakan di tutup

7) Fasilitas karyawan terkait Asuransi kesehatan, Asuransi Tenaga kerja, koperasi karyawan telah

diberikan

4. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru

1) Jumlah Mahasiswa Baru 2014-2021



Gambar 6 . Jumlah Mahasiswa baru Tahun 2014/2015-2019/2020

Jumlah mahasiswa baru di tahun 2020/2021 mengalami penurunan yang signifikan, yang disebabkan oleh

tekanan kondisi eksternal, menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19, dan adanya kenaikan

biaya kuliah. Selain itu pemasaran difokuskan pada kelas reguler. Hal ini menjadi salah satu yang harus

ditingkatkan dalam kepeimpinan selanjutnya.

5. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan proses yang berkelanjutan dalam memberikan persepsi positif pada target

pasar yang sesuai, agar mereka mau melakukan transaksi dan menjadi konsumen setia. Pada awalnya kegiatan

pemasaran sangat difokuskan pada kegiatan pemasaran konvensional, seperti pameran, kunjungan ke sekolah

sekolah, program member get student dan sebagainya.

Pada tahun 2020, terjadi pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga kegiatan

pemasaran konvensional tidak bisa dilakukan. Sehingga mulai 2020, pemasaran secara digital menjadi bagian

yang secara perlahan mulai dikembangkan dan diperkuat di UMHT. Hal hal yang dilakukan melalui pemasaran

digital antara lain:
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 Pencarian Informasi PMB sudah bisa di akses melalui media 8ersam kampus, yaitu DM Instagram

dan FB.

 WA Blasting menggunakan database sekolah yang sudah di kunjungi dan sekolah peserta edufair.

 Menarik calon mahasiswa baru dengan menu engagement di website dan social media kampus

yang langsung terhubung dengan nomer WA Marketing.

 Membuat live ig 8ersama dengan beberapa prodi.

 Melakukan seminar/ webinar dengan prodi.

 Mengajak partisipasi mahasiswa untuk kegiatan promosi dalam wadah Duta Kampus.

 Membuat konten di tiktok 8ersama duta kampus.

 Membuat QR code untuk Pendaftaran yang bisa diakses via HP.

 Melakukan promosi Radio dengan Kerjasama 2 Radio, yaitu Radio El Gangga Bekasi dan Motion

Radio Jakarta.

 Konten-konten social media kampus sudah sangat aktif dan banyak.

 Membuat berbagai poster/flyer dalam ebrbagai kesempatan perayaan nasional maupun kampus.

 Membuat beberapa virtual background untuk zoom sebagai identitas kampus.

 Menambah nomor wa kampus dengan nomor tambahan yang merupakan akun bisnis.

 Memiliki brosur-brosur digital yang disebarkan melalui media social kampus.

 Membuat video kampus terbaru.

6. Keuangan

Hasil audit laporan keuangan menunjukkan hasil sebagai berikut:



Gambar 7. Hasil Laporan Audit Keuangan 2017-2020

Tahun 2019 secara cash flow mengalami defisit sebesar 6, 2 Miliar, karena sejak tahun tersebut dilakukan

perbaikan tampilan gedung bagian luar Kampus A. Tahun 2020 juga membukukan defisit sekitar 2 miliar,

yang merupakan pinjaman bank untuk perbaikan gedung. Namun secara umum, semua kewajiban ke pihak

ketiga, dalam hal ini pembayaran hutang bisa dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan

pembayaran. Begitu juga kewajiban kepada karyawan, masih bisa dilaksanakan, tepat waktu, tanpa ada

pengurangan atau pemotongan. Begitu juga untuk honor dosen dan honor lainnya.

Di tahun 2021, dilakukan pula berbagai hal untuk penambahan pemasukan lain lain diluar biaya kuliah,

antara lain biaya sewa lantai 6 Kampus C oleh PT IHU yang dilaksanakan sejak Januari 2021, biaya sewa

ruangan lantai 2, biaya peminjaman alat alat laboratorium oleh mahasiswa kampus lain untuk keperluan

skripsinya.

Yang belum terlaksana antara lain:1. kursus kursus pasar modal, yang rintisannya sudah dilakukan di tahun

2021, 2, Sertifikasi profesi oleh LSP, yang juga sudah dirintis sejak 2021, 3. Penambahan program studi

baru yang lebih diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan Analisa Laporan Keuangan dinyatakan jika UMHT dapat mememenuhi kewajiban jangka

pendek dan Jangka Panjang .

Turn Over Piutang rata rata 7 kali, termasuk kategori sehat/bagus. Terkait Umur Piutang rata rata 50 Hari.

Berdasarkan Analisa Laporan Keuanga, total asset turnover disekitar 68 % dalam empat tahun terakhir,

dapat di katakan bahwa pemanfaatan asset perlu di tingkatkan dan dimaksimalkan.



7. Kerjasama

Bidang kerjasama telah melakukan dan mendokumentasikan berbagai kerjasama dengan berbagai instansi

baik dalam maupun luar negeri. Saat ini ada 52 dokumen kerjasama dengan institusi tempat praktek

lapangan mahasiswa, kerjasama untuk lulusan maupun kerjasama beasiswa. Untuk kerjasama dengan

pemda DKI sudah terealisasi dan terimplementasi pada 6 dinas di bawah pemda dki, dan sudah ada

implementasi berupa kerjasama pelatihan, seminar dan kerjasama lainnya. Kerjasama luar negeri ada 8

intitusi. Terutama dengan Flinders University Australia, yang sudah terimplementasi terkait pelatihan IPE.

8. Unit Pelaksana Teknis

1) Perpustakaan

Jumlah koleksi buku di tahun 2017 dan berkembang di tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 3 Koleksi Perpustakaan Tahun 2017-2021

No 2017 2018 2019 2020 2021

Eksemplar 10197 12872 15204 16474 17195

Jumlah koleksi bertambah baik dalam bentuk buku teks, referensi dan jurnal. Tahun 2018

mendapat hibah buku dari BI corner, dan di tahun 2021 mendapatkan hibah buku dari

perpustakaan nasional

Judul buku yang ada di perpustakaan masih perlu ditambahkan terutama yang berkaitan dengan

program studi program studi yang adai di UMHT.

2) Laboratorium

Peralatan laboratorium berkembang, terutama saat mendapatkan hibah di tahun 2019

3) Teknologi Informasi

Di tahun 2021, secara umum sistem informasi akademik telah dapat diimplementasikan untuk

mahasiswa dan dosen. Selain itu juga telah dapat mendukung adanya kuliah online di tahun 2020

karena adanya pandemi covid-19

Sedangkan penyatuan dengan sistem keuangan dan sistem sumberdaya manusia belum bisa

diselesaikan oleh pengembang sistem. Begitu juga peremajaan website dan sistem penerimaan

mahasiswa baru.



2.3. REKOMENDASI UNTUK DITINDAK LANJUTI

Capaian yang diperoleh di atas, tentunya masih banyak kekurangan yang harus didapatkan solusinya untuk

peningkatan layanan di masa depan, untuk itu beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai

berikut:

Tabel 4. REKOMENDASI

No Bidang Kondisi Rekomendasi

1 Umum – Sarana dan

Prasarana

- Perbaikan gedung dan panel

listrik kampus A yang sudah

terlalu tua

- Ruang kelas masih kurang

- Dilakukan perbaikan untuk

memperbaiki struktur

pelistrikan yang ada

- Penambahan ruang kelas

yang dilengkapi fasilitas

multi media untuk

pembelajaran jarak jauh

(online)

2 Organisasi dan Tata kelola

yang memenuhi kebutuhan

perkembangan Universitas

- Belum adanya yang

bertanggung jawab untuk

bidang usaha dan juga terkait

wakil rektor bidang

kemahasiswaan, kerjasama dan

usaha

Jika dimungkinkan diangkatnya

personal yang cocok untuk bidang

bidang ini

3 Sumberdaya manusia - Belum semua dosen

memiliki JJA

- Jumlah dosen dengan

JJA lektor, LK dan GB

masih belum sesuai

standar

- Sistem reward yang perlu

dikembangkan

- Memberikan insentif dan

progam percepatan

pengurusan JJA

- Pengembangan sistem

reward berdasarkan JJA

- Pengembangan sistem

reward untuk tendik sesuai

merit sistem

4 Pemasaran dan mahasiswa

baru

- Jumlah mahasiswa baru di

tahun 2021 yang menurun

dibanding tahun 2020

- Perlu adanya analisis

keunggulan prodi yang

lebih tajam, yang sesui



No Bidang Kondisi Rekomendasi

- Kegiatan pemasaran yang

masih belum memperlihatkan

hasil yang signifikan

kebutuhan pasar

- Pemasaran terpadu dan

peningkatan citra UMHT

sebagai universitas

berkualitas

5 Kerjasama - Masih adanya kerjasama

yang belum

terimplementasi

- Sinergi kerjasama

dengan Radjak Group

- Kualitas kerjasama dengan

instirusi lain harus semakin

dilihat berdasarkan

kebutuhan pelaksanaan

MBKM

- Peningkatan kegiatan

sinergi dengan radjak

group untuk berbagai

bidang kegiatan

6 Keuangan - Aset Turn over 64%

- Belum terintegrasinya

sistem akademik dengan

sistem keuangan dan

sistem sdm

- Pendapatan lain lain

diluar uang kuliah

mahasiswa

- Peningkatan pemanfaatan

aset

- Pengembangan sistem

keuangan

- Program program kursus

dan sertifikasi profesi harus

dijalankan

7 Sistem Informasi Terpadu

perlu ditingkatkan

- Portal mahasiswa

- Portal Dosen

- Sistem payroll dan sistem

keuangan yang belum

terintegrasi

Kerjasama dengan pengembang

yang lebih bagus dan memiliki

komitmen yang tinggi

7 Perpustakaan - koleksi buku dan e -

journal yang perlu

ditambah

Penambahan koleksi buku dan

langganan e journal yang

disesuaikan kebutuhan program

studi

8 Laboratorium - Kurangnya peralatan

laboratorium simulasi

- Kurangnya tempat

penyimpanan untuk

Melakukan penambahan peralatan

dan kelengakapan laboratorium

Menambah laboratorium dan



No Bidang Kondisi Rekomendasi

peralatan laboratorium

- Belum adanya rak/loker

untuk mahasiswa

- Lab Osce belum sesuai

- Ruang simulasi perlu

ditambah

redesain lab osce

Menambah ruang simulasi


