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PENDAHULUAN 

 

Rencana strategis (Renstra) merupakan rencana pengembangan Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Malang (DPPs-UMM) tahun 2015-2030. Renstra disusun 

berdasarkan visi dan misi DPPs-UMM, yang telah diturunkan berdasarkan visi dan misi 

UMM. Renstra DPPs-UMM merupakan cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi 

ideal masa depan yang ingin dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki serta isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan UMM dan 

lingkup nasional atau internasional. 

Berdasarkan visi dan misi DPPs-UMM, diturunkan menjadi tujuan DPPs-UMM yang akan 

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya dirumuskan sasaran yang 

akan dituju, strategi pencapaian, serta indikator pencapaiannya. 

Bertitik tolak dari kondisi yang ada di DPPs-UMM serta isu-isu strategis yang berkembang di 

dunia pendidikan tinggi dan masyarakat, sasaran pengembangan meliputi bidang (1) kualitas 

lulusan, (2) iklim akademik dan riset, dan (3) kerjasama. Peningkatan kualitas lulusan 

mendapatkan prioritas pertama karena produk utama dari lembaga pendidikan adalah lulusan. 

Dengan lulusan yang berkualitas, diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing dalam 

memasuki dunia kerja. Lulusan yang berkualitas hanya bisa dihasilkan dengan proses yang 

bermutu, yang berarti iklim akademik harus kondusif dan riset sudah menjadi tradisi untuk 

mendukung pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya dengan peningkatkan kerjasama, 

diharapkan pengembangan program-program tersebut dapat berjalan sesuai rencana. 

Renstra DPPs-UMM diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan DPPs-UMM 

dalam kurun waktu 5 (lima tahun mendatang. Oleh karena itu, setiap langkah yang ditempuh 

dan keputusan yang diambil dari setiap unsur yang ada di DPPs-UMM merupakan bagian 

dari usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikjan, Renstra 

DPPs- UMM ini harus benar-benar menjadi komitmen bersama dari semua elemen yang ada 

di dalamnya. 

Renstra DPPs-UMM pada dasarnya merupakan pedoman umum dalam mengelola DPPs-

UMM. Supaya bisa diimplementasikan oleh setiap elemen yang ada, Renstra DPPs-UMM 

masih perlu dijabarkan lagi dalam dokumen yang lebih operasional. Dokumen yang 

dimaksud adalah rencana operasional (renops) yang berisi program-program pengembangan 
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dari tiap-tiap bidang, dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Selanjutnya supaya 

renstra dan renops bisa dioperasionalkan di lapangan, perlu didukung dengan berbagai 

regulasi atau peraturan, baik di tingkat DPPs-UMM maupun tingkat Universitas. 

 

VISI MISI DAN TUJUAN 

 

Visi Direktorat Program Pascasarjana 

 

Pada tahun 2030 menjadi penyelenggara program pascasarjana terkemuka di tingkat 

internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danseni berdasarkan nilai-

nilai keislamandan kemuhammadiyahan. 

 

Misi Direktorat Program Pascasarjana 

 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pemikiran 

secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif sehingga mampu menghasilkan lulusan yang 

bermutu. 

(2) Mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multi-

disipliner dan transdisipliner dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan 

penyelesaian masalah dalam berbagai bidang ilmu. 

(3) Melakukan usaha pengembangan masyarakat berbasis pada kebutuhan, prinsip 

pendidikan dan hasil temuan penelitian.  

(4) Menjalin kerjasama dengan lembaga di tingkat nasional dan internasional yang dapat 

berkolaborasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat secara kratif, inovatif berdasarkan nilai-nilai keislaman dan 

kemuhammadiyahan. 

 

Tujuan Direktorat Program Pascasarjana 

 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas intelektual yang didasarkan atas 

pemikiran logis, kritis, sistematis, serta kreatif. 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam pengembangan IPTEKS 

berbasis penelitian dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan 

transdisipliner. 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan prilaku yang humanis, inklusif, serta 

konstruktif dalam pengembangan jejaring kerjasama nasional maupun internasional. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, serta 

integritas moral berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan.  
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ISU-ISU STRATEGIS DAN ARAH PENGEMBANGAN 

 

A. lsu-isu Strategis 

Memasuki era global, kata kunci untuk memenangkan kompetisi adalah mutu. Oleh karena 

itu, pengelolaan pendidikan tinggi harus menjadikan mutu sebagai acuan pengembangan, 

sejak pada tahapan input, proses, sampai output. Hal ini tercermin dari kebijakan strategis 

Depdiknas dalam pengembangan pendidikan tinggi di lndonesia, yaitu (1) pemerataan dan 

perluasan akses, (2) mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, dan (3) tata kelola akuntabilitas 

dan pencitraan publik. Demikian halnya dalam rencana strategis UMM juga telah 

menggariskan bahwa UMM harus mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa secara terus menerus sehingga memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Isu pertama yang perlu dicermati adalah pemerataan dan perluasan akses. Implikasi dari isu 

ini telah menyebabkan beberapa perguruan tinggi (terutama perguruan tinggi negeri) dalam 

beberapa tahun terakhir meningkatkan daya tampung mahasiswa baru. Hal ini tentu berakibat 

berkurangnya input bagi sebagian besar perguruan tinggi swasta (PTS). Oleh karena itu, isu 

ini perlu mendapatkan perencanaan yang matang bagi pengelola DPPs-UMM supaya tetap 

mendapatkan input yang memenuhi standar, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, 

sehingga keberlangsungan (sustainability) penyelenggaraan dapat terjamin. Pengembangan 

program secara horizontal maupun vertikal dapat dijadikan program guna menjawab 

tantangan strategis isu pemerataan dan perluasan akses ini. 

Selanjutnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan berkompetisi, isu di bidang 

mutu, relevansi, dan daya saing bangsa menjadi sangat menarik untuk dikaji dan 

ditindaklanjuti. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa tahun 2015-2030 merupakan tahap 

peningkatan daya saing regional, dan tahun 2030-2025 merupakan tahap pengembangan daya 

saing internasional. Oleh karena itu, keberadaan program internasional dan juga 

pengembangan produk-produk keilmuan serta pengakuan eksternal, khususnya dari lembaga 

internasional harus mendapatkan tempat tersendiri dalam pengembangan program 

pascasarjana.  

Isu tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik menjadi penting untuk diperfiatikan 

berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada para stakeholder, Pemerintah 

menargetkan bahwa pada tahun 2010 - 2015 merupakan masa pengembangan penguatan 
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pelayanan Perguruan Tinggi Indonesia. Oleh karena itu misalnya,pengembangan 

kehumasan,pengakuan eksternal.dan manajemen internal perlu mendapatkan prioritas dalam 

pengembangan Program Pascasarjana. 

Di tingkat lokal UMM, isu strategis yang berkembang adalah internasionalisasi beberapa 

program studi yang ada, sehingga diharapkan UMM dikenal di dunia internasional. 

Internasionalisasi program studi membawa implikasi pada penyiapan kurikulum, SDM, dan 

kerjasama, serta peningkatan kualitas pelayanan akademik berstandar internasional.  

 

B.  Kondisi Saat ini 

DPPs-UMM berdiri pada tahun 1993 yang diawali dengan dibukanya Program Studi 

Magister Managemen dan Magister Sosiologi. Kemudian pada tahun 1997 membuka 

program studi Magister Studi Agama Islam. Selanjutnya membuka studi baru, yaitu Magister 

Ilmu Hukum, Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Magister Agribisnis, 

Magister Psikologi. Pada tahun-tahun berikutnya DPPs-UMM membuka Program Studi 

Pendidikan matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian 

ada tahun 2008 mulai menyelenggarakan Pendidikan Doktor (S3) llmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Kemudian pada 2013 dibuka Program Doktor Pendidikan Agama Islam. Dan pada 

2013 dibuka Program Doktor Ilmu Pertanian.  

Dengan hampir 100% program studi yang terakreditasi dari BAN PT dan terus bertambahnya 

jumlah program studi yang dibina, menunjukkan bahwa DPPs-UMM memiliki banyak 

kekuatan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Di antara 

kekuatan-kekuatan tersebut adalah: (1) memiliki keragaman pengalaman dalam pengelolaan 

sumberdaya, (2) memiliki kesadaran untuk melakukan antisipasi dan perubahan, (3) memiliki 

kemauan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, (4) memiliki kemampuan untuk 

bekerjasama, dan (5) memiliki kampus yang representatif. 

Di samping kekuatan-kekuatan tersebut, dalam pengelolaan DPPs-UMM masih terdapat 

beberapa kelemahan, di antaranya: (1) kualitas layanan menajemen yang belum terukur, (2) 

belum semua program studi memanfaatkan sumber dana dari luar mahasiswa dan pemerintah, 

(3) pengembangan pasar input belum optimal. 
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C.  Arah Pengembangan 

Memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan juga kondisi real DPPs-UMM, serta 

upaya untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi serta keberlanjutannya, maka DPPs-UMM 

perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Oleh karena itu, pengembangan DPPs-

UMM harus diarahkan sehingga memiliki kemampuan untuk: 

 

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), baik dosen, mahasiswa dan 

karyawannya secara kontinyu, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat 

nasional, regional, dan internasional. 

2. Meningkatkan produk-produk keilmuan yang berkualitas sehingga berkontribusi bagi 

masyarakat internasional. 

3. Mengembangkan dan meningkatkan program-program yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan DPPs-UMM yang efektif, efisien, 

responsibel, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dalam negeri maupun luar 

negeri, untuk kepentingan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, pelayanan, dan 

penggalian sumberdana. 

 

 

SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, dengan memperhatikan daya dukung 

yang dimiliki, DPPs-UMM menetapkan strategi pencapaian dan sasaran yang hendak dicapai. 

Strategi Pencapaian 

1. Meningkatkan kualitas calon mahasiswa, dosen pengampu, proses belajar mengajar. 

2. Mengembangkan suasana akademik dan sarana prasarana secara gradual dan 

berkesinambungan.  

3. Mendorong dosen pengampu melakukan riset ilmiah serta mempublikasikannya melalui 

jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional. 
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4. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pihak luar untuk memperkuat kontribusi 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah dalam mengembangkan pemikiran, 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Sasaran Strategis 

Sasaran strategis disusun berdasarkan atas poin-poin strategi pencapaian. Secara rinci sasaran 

strategis diuraikan sebagai berikut. 

Sasaran strategis 1: Meningkatkan kualitas calon mahasiswa, dosen pengampu, proses belajar 

mengajar 

No. Sub-Sasaran Strategi Indikator 

1. Diperolehnya input 

mahasiswa yang 

berkualitas 

Meningkatkan kualitas 

rekrutmen mahasiswa baru 

Tingkat keketatan seleksi 

mencapai 1: 2 

2. Tersedianya rancangan 

mutu perkuliahan (RMP) 

dan silabi  

Meningkatkan kemampuan 

dosen dalam menyusun 

silabi dan RMP 

Tersedia silabi dan RMP 

untuk semua mata kuliah 

3. Tersedianya handout 

untuk mendukung 

pembelajaran yang 

efektif dan efisien 

 

 Meningkatkan 

kemampuan dosen dalam 

menulis handout 

 Meningkatkan 

kemampuan dosen dalam 

menyiapkan media 

pembelajaran secara tepat 

Tersedia hand-out materi 

ajar mencapai 100% 

 

4. Tersedianya media 

elektronik untuk 

mendukung pembelajaran 

Meningkatkan kemampuan 

dosen dalam menyiapkan 

media pembelajaran 

elektronik  

Setiap dosen memanfaatkan 

media elektronik dalam 

pembelajarannya 

5. Terlaksananya research 

and journal based 

teaching 

Meningkatkan jumlah jurnal 

elektronik 

 

Tersedia jurnal elektronik 

/cetak terbaru untuk 

mendukung terlaksananya 

research and Journal based 

teaching 

6. Tersedianya fasilitas 

teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) untuk 

perkuliahan 

 

Meningkatkan 

sarana 

pembelajaran, 

khususnya berbasis 

TIK, untuk 

mendukung 

terlaksanannya 

pembelajaran yang 

Setiap ruang kuliah 

tersedia LCD proyektor dan 

koneksi internet 
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berkualitas. 

7. Tersedianya hotspot area 

belajar 

Meningkatkan kapasitas 

bandwith dan distribusinya 

Cakupan hotspot area 

menjangkau lingkungan 

DPPs-UMM dan 

perpustakaan dengan 

kecepatan akses yang baik. 

 

8. Dihasilkannya lulusan 

yang kompeten dalam 

bidangnya berstandar 

nasional, regional, 

dan/atau internasional. 

 Meningkatkan 

kualifikasi dan 

kompetensi akademik 

dosen. 

 Meningkatkan 

kemampuan dosen 

dalam mengelola 

pembelajaran yang 

berkualitas, kreatif, 

inovatif, menarik, dan 

berkesan 

 Kualjfikasi akademik 

dosen yang mengajar 

berijazah S3. 

 

 Kemampuan dosen 

dalam 

mengimplementasikan 

metode pembelajaran 

yangberkualitas, kreatif, 

inovatif, menarik, dan 

berkesan meningkat. 

9. Dihasilkannya lulusan 

yang mampu 

mengimplementasikan, 

mentransformasikan, 

mengembangkan 

keilmuan dan 

keahliannya dalam 

masyarakat/ dunia kerja. 

Me-review kurikulum setiap 

tiga tahun agar relevan 

dengan 

kebutuhan dunla kerja untuk 

Meningkatkan kualitas dan 

kompetensi lulusan. 

 

Tersedia kurikulum yang 

selalu up to date, baik dari 

sisi program maupun konten 

10. Dihasilkannya lulusan 

yang mampu 

menyampaikan gagasan/ 

ide secara sistemik, baik 

secara lisan maupun 

tulisan 

Menyelenggarakan proses 

pembelajaran interaktif yang 

dapat mendorong mahasiswa 

untuk menyampaikan 

gagasan atau ide secara 

sistemik, baik lisan maupun 

tertulis. 

Kegiatan presentasi dalam 

pembelajaran, forum ilmiah, 

dan karya ilmiah mahasiswa 

meningkat. 

11. Meningkatkan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) 

lulusan 

Membangun tradisi 

pembelajaran inovatif dan 

sistem penilaian yang 

komprehensif. 

Jumlah lulusan yang 

mendapatkan predikat 

cumlaude meningkat. 

12 Dibukanya kelas 

internasional 

Membuka kelas 

internaisonal 

Banyaknya kelas 

internasional bertambah 

13 Terakreditasinya 

program studi pada level 

terbaik 

Memonitor dan memenuhi 

kebutuhan akreditasi setiap 

program studi 

Mengalami peningkatan 

studi yang Terakreditasi "A" 
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Sasaran strategis 2: Mengembangkan suasana akademik dan sarana prasarana secara gradual 

dan berkesinambungan.  

No Sub-Sasaran Strategi Indikator 

1 Terciptanya iklim akademik 

yang kondusif untuk berbagai 

kegiatan diskusi, seminar, dan 

riset 

 Melembagakan forum-forum 

ilmiah di PPs-UMM 

 Meningkatnya 

frekuensi kegiatan 

ilmiah  

   Meningkatkan kemampuan 

dosen dan mahasiswa untuk 

melakukan kajian-kajian 

keilmuan 

 

 Meningkatnya jumlah 

karya ilmiah yang siap 

dipresentasikan pada 

forum ilmiah 

   Mendorong dosen dan 

mahasiswa untuk 

mempresentasikan gagasannya 

pada forum-forum ilmiah 

 Jumlah dosen dan 

mahasiswa sebagai 

penyaji pada forum 

ilmiah meningkat 

2 Terwujudnya system 

administrasi yang efisien dan 

efektif 

 

Memantapkan sistem 

pengelolaan dan pelayanan 

administrasi berbasis TIK, yang 

mudah, cepat, akurat, terintegrasi, 

responsibel, dan akuntabel 

Tersedianya informasi 

akademik yang mudah, 

cepat, akurat, dan 

terintegrasi 

3 Tersedianya dana untuk 

penyelenggaraan, 

pengembangan, dan 

keberlanjutan program 

Meningkatkan upaya 

penggalian dana melalui 

mahasiswa dan berbagai funding. 

Tercukupinya dana untuk 

mendukung 

penyelenggaraan 

program 

4 Terwujudnya kesesuaian 

dalam perencanaan, 

pengadaan, pemeliharaan, dan 

pemanfaatan prasarana dan 

sarana 

Memantapkan pengelolaan 

prasarana dan sarana yang efisien 

dan efektif 

Berfungsinya sistem 

perencanaan, pengadaan, 

control perawatan, dan 

keamanan prasarana dan 

sarana 

5 Terwujudnya digital library 

untuk mendukung research and 

journal based teaching 

 

Membangun dan 

mengoptimalkan digital library 

untuk kepentingan pembelajaran 

dan riset 

Tersedianya digital 

library dengan konten 

yang up to date dan 

mudah diakses sivitas 

akademika 

6 Berfungslnya perangkat 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung 

tugas-tugas pembelajaran, 

riset, dan administrasi 

Mengembangkan dan memelihara 

perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung 

tugas- tugas pembelajaran, riset 

dan administrasi 

Tersedianya perangkat 

TIK yang memenuhi 

standar kecukupan, 

kebaruan, dan mudah 

diakses 

7 Terciptanya lingkungan fisik 

kampus yang bersih, sehat, 

aman, dan nyaman untuk 

Menata dan mengembangkan 

lingkungan kampus yang bersih, 

sehat, rapi, indah, nyaman, aman, 

Terbentuknya 

lingkungan kampus yang 

bersih, sehat rapi, indah, 
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melaksanakan aktivitas 

akademik 

  

ramah, dan mudah diakses, 

dengan mengakomodasi 

kebutuhan stakeholder 

nyaman, aman, ramah 

dan mudah diakses 
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Sasaran Strategis 3: Mendorong dosen pengampu melakukan riset ilmiah serta 

mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional. 

No Sasaran Strategi Indikator 

1 Dihasilkannya riset yang 

berkualitas 

 Terarahnya tema riset 

strategis searah dengan 

RIP Penelitian UMM 

 Tersusunnya tema-tema riset 

pada masing-masing program 

studi  

   Memfasilitasi dosen 

dan/atau mahassiswa 

membentuk kelompok 

studi/riset 

 Terbentuknya kelompok 

studi/ riset 

 

   Meraih berbagai skema 

riset unggulan yang 

ditawarkan penyandang 

dana  

 Jumlah riset yang disetujui 

penyandang dana meningkat 

   Meningkatkan 

keterlibatan mahasiswa 

dalam riset yang 

dilaksanakan dosen 

 Jumlah mahasiswa yang 

melaksanakan riset bersama 

dosen meningkat 

2 Dihasilkannya naskah 

publikasi dari hasil riset 

 Meningkatkan 

kemampuan dosen untuk 

menulis buku dari hasik 

riset 

 Jumlah buku yang ditulis 

dosen meningkat 

 Meningkatkan 

kemampuan dosen 

dan/atau mahasiswa 

untuk menulis makalah 

dari hasil riset 

 Jumlah makalah yang siap 

dipublikasikan di jurnal dan 

dipresentasikan di seminar 

meningkat 

3 Diperolehnya Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HKI) 

atau paten dari hasil riset 

Memfasilitasi hasil-hasil riset 

dosen untuk diajukan 

mendapatkan HKI atau 

PATEN 

 Jumlah HKI dan/atau Paten 

yang diperoleh meningkat 

4 Terpublikasikannya riset dan 

produk turunannya, melalui 

media cetak dan elektronik 

 Meningkatkan 

kemampuan dosen dan 

mahasiswa untuk 

melakukan publikasi hasil 

riset dan produk 

turunannya, melalui media 

elektronik 

 

 Jumlah abstrak hasil riset 

dan makalah yang 

dipublikasikan di web 

meningkat 

   Meningkatkan promosi 

dan advokasi terhadap 

produk ilmiah yang 

dihasilkan dosen 

 Jumlah produk ilmiah yang 

menjadi rujukan di tingkat 

nasional dan internasional 

meningkat 
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dan/atau mahasiswa 

   Memfasilitasi media 

publikasi hasil riset dan 

produk ilmiah lainnya 

 Tersedianya jurnal ilmiah 

untuk tiap kelompuk studi/ 

keahlian 

   Memfasilitasi media 

publikasi hasil riset dan 

produk ilmiah lainnya 

 Tersedianya web PPs-UMM 

untuk mempublikasikan 

produk-produk keilmuan 
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Sasaran Strategis 4: Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pihak luar untuk 

memperkuat kontribusi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah dalam 

mengembangkan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

No. Sasaran Strategi Indikator 

1. Terwujudnya 

kesinambungan 

pengeloiaan kerjasama untuk 

mendukung keberlanjutan 

program 

 

Melakukan koordinasi 

dan konsolidasi dengan 

Rektorat dan unit terkait di 

UMM untuk membangun 

model kerjasama yang 

saling menguntungkan 

Tersusunnya aturan dan 

pedoman pelaksanaan 

kerjasama 

 

2. Terwujudnya peta potensi 

kepakaran dan keunggulan di 

DPPs-UMM 

 

Melakukan koordinasi 

dan konsolidasi dengan 

unit/ Fakultas untuk 

melakukan inventarisasi 

kepakaran, kelompok studi, 

dan program unggulan 

sebagai modal kerjasama 

Tersedianya data potensi 

kepakaran, kelompok studi 

dan program unggulan yang 

siap ditawarkan ke pihak 

ketiga untuk menjalin 

kerjasama 

3. Terwujudnya kerjasama 

akademik dan non- 

akademik dengan lembaga 

pemerintah dan swasta, baik 

di dalam negeri maupun luar 

negeri 

Secara proaktif menjalin 

kerjasama akademik dan 

non-akademik dengan 

lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri 

Meningkatnya jumlah 

lembaga yang menjalin 

kerjasama dengan DPPs-

UMM dan/atau program 

studi 

4. Terwujudnya fungsi 

kehumasan untuk 

meningkatkan branding, 

promosi pemasaran. 

 Menyusun dan meng-

update company profile 

PPs-UMM 

 Tersedianya company 

profile terbaru DPPs-

UMM, baik dalam bentuk 

hardcopy maupun soft-

copy 

 Meningkatkan promosi 

dan advokasi PPs-UMM 

 Meningkatnya citra PPs-

UMM di tingkat nasional 

maupun Internasional 

 

 


