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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, dokumen Prosedur Operasional Standar 

(POS) Tahun 2017 Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM, dapat selesai disusun dan akan 

diterapkan sejak disahkan. POS Tahun 2017 Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM merupakan 

panduan bagi dosen, mahasiswa, dan staf di lingkungan Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM 

dalam menjalankan tugas administrasi dan akademik.  

Buku POS Tahun 2017 Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM ini hendaknya dapat 

memberikan pemahaman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan dan tugas di bidang 

pelayanan akademik dan administrasi guna memperoleh standar pelayanan mutu terbaik, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan di Program Studi Pendidikan Kimia FKIP 

ULM. 

POS Tahun 2017 Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM disusun sebagai wujud komitmen 

yang tinggi dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM dalam penjaminan mutu untuk 

mencapai visi 2025 Program Studi Pendidikan Kimia yaitu menjadi salah satu program studi 

terkemuka di tingkat nasional yang menjadi pelopor dalam inovasi pembelajaran kimia, dan 

menghasilkan lulusan yang memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial yang 

unggul serta berkarakter religius dan pantang menyerah. Adapun misi Program Studi Pendidikan 

Kimia FKIP ULM adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang inovatif, terakreditasi, 

berdaya saing tinggi, mandiri dan berkepribadian.  

2. Mengembangkan pembelajaran kimia inovatif dalam kaitannya dengan strategi, model dan media 

pembelajaran melalui penelitian dasar dan terapan, demi meningkatkan soft skills dan hard skills 

lulusan.  

3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dibidang pembelajaran sebagai wujud 

pengembangan kompetensi sosial, demi pemberdayaan dan peningkatan keterampilan profesional 

guru kimia.  

4. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat di tingkat regional dan nasional secara efektif, efisien dan 

berkesinambungan untuk pengembangan bidang pembelajaran.  

Semoga dengan kehadiran buku POS Tahun 2017 Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM, 

menjadikan mutu dan kualitas akademik di Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM menjadi 

lebih baik dan dapat mewujudkan visi 2025. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan POS Tahun 2017 

Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM ini.  

 

 

Banjarmasin, September 2017 

Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM 

 

 

 

Dr. Hj. Atiek Winarti, M.Pd., M.Sc. 

NIP. 196909261993032003 

 


