
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1 Profil Umum Unwira 

Unwira merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang merupakan perguruan 

tinggi katolik di Nusa Tenggara Timur. Unwira merupakan perguran tinggi yang terletak 

di Kota Kupang Propinsi NTT. Unwira mempunyai tiga gedung kampus yang digunakan 

untuk proses perkuliahan dan aktivitas administrasi yang terdiri dari:  

a. Alamat kampus 1 dan 2 Unwira adalah Jln. Jend. Achmad Yani No.50-52 

Kupang, kelurahan Merdeka, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang propinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT). 

b. Alamat kampus  3 Unwira adalah jln. San juan No.1 penfui Timur kabupaten 

kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Kampus 1 Unwira  atau disebut kampus utama merupakan gedung perkuliahan dari 

fakultas ekonomi (FE), fakultas hukum (FH) dan magister manajemen (MM), fakultas 

mipa (Fmipa)  dan merupakan pusat administrasi kampus. Kampus 2 Unwira merupakan 

gedung perkuliahan dari fakultas filsafat agama (FFA) dan kampus 3 merupakan gedung 

perkuliahan dari fakultas fisip, fakultas teknik (FT) dan fakultas keguruan dan ilmu 

pengetahuan (FKIP). Unwira sudah berdiri selama 36 tahun dan pada tahun 2018 Unwira 

sudah terakreditasi B oleh BAN-PT. Unwira mempunyai 7 fakultas dan 20 program studi 

yang terdiri dari : 

1. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan: 

Program studi sendratasik 

Program studi bimbingan dan konseling 

Program studi pendidikan bahasa inggris 

Program studi matematika 

Program studi fisika 

Program studi kimia 

Program studi biologi  



 

2. Fakultas teknik: 

Program studi teknik sipil 

Program studi arsitektur 

Program studi informatika 

3. Fakultas ekonomi: 

Program studi manajemen 

Program studi pembangunan 

Program studi akuntansi 

4. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: 

Program studi administrasi Negara 

Program studi ilmu pemerintahan 

Program studi ilmu komunikasi 

5. Fakultas hukum:  

Program studi ilmu hukum 

6. Fakultas mipa: 

Program studi kimia 

Program studi biologi 

7. Fakultas filsafat agama: 

Program studi filsafat agama katolik 

8. Pasca sarjana: 

Program studi magister manajemen 

 

4.1.1 Sejarah Unwira 

Unwira merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang lahir dari rahim 

Gereja Katolik Nusa Tenggara dan Kongregasi Serikat Sabda Allah (SVD). Nama Widya 

Mandira, berarti “Menara Ilmu Pengetahuan”. Terbentuknya Unwira diawali dengan  

lahirnya YAPENKAR, yang mana Yayasan ini, pada tanggal 15 Desember 1981, 

membentuk Panitia Persiapan Pembangunan Unwira, dan mengeluarkan Surat Keputusan 



 

Nomor 01 Tahun 1982, yang menyatakan berdirinya Unwira. Kuliah pertama dari 

Universitas baru ini dimulai pada tanggal 24 September 1982, kemudian tanggal ini 

ditetapkan sebagai dies natalis Unwira dan sekarang Unwira berusia 36 tahun.   

Unwira berasaskan Pancasila dan bernafaskan iman Katolik. Atribut Katolik 

menyatakan cirri khas Universitas yang mengacu pada nilai-nilai dan semangat yang 

bersumber dari iman dan ajaran suci Gereja Katolik. Unwira didirikan terutama untuk 

mengemban misi Gereja Katolik dalam mewujudkan panggilan sucinya dalam 

mendorong setiap manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan) dan 

masyarakat untuk mengembangkan bakat-bakat insaninya demi mencapai martabatnya 

sebagai pribadi dan masyarakat yang manusiawai. Spiritualitas dasar Unwira, yang 

diinspirasi oleh spiritualitas Pelindungnya, St. Arnoldus Janssen, adalah “Ut Vitam 

Habeant Abundantius – Agar mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam 

segala kelimpahannya”, yang dikutip dari doa Yesus, Sang Gembala yang baik. Semangat 

dari spiritualitas inilah yang kemudian mendasari moto Unwira “melayani dengan hati”. 

4.1.2 Visi- Misi Unwira 

1. Visi Unwira 

Visi Unwira adalah Unwira menjadi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, berdasarkan nilai-nilai kristiani di kawasan Timur Indonesia. 

2.  Misi Unwira 

Sebagai Perguruan Tinggi, Unwira menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi generasi muda kawasan 

Timur Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, yaitu bermutu, 

mandiri, global dan toleran. 

 

3. Tujuan 



 

Tujuan umum yang dirumuskan berikut ini merupakan perwujudan dari visi dan misi 

Unwira agar arah pencapaian strategis dapat ditetapkan. Adapun tujuan umum tersebut 

adalah: 

a. Meningkatnya citra, kinerja dan daya saing sebagai universitas yang unggul 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 

penjaminan mutu (quality assurance) dan pengembangan institusi secara 

vertikal. 

b. Dihasilkan lulusan yang berkualitas, mampu berpikir kritis dan kreatif, 

mampu bersaing serta mempu menerapkan hasil kajian dan penelitiannya 

untuk kepentingan masyarakat secara praktis dan tepat guna yang didasari 

oleh nilai-nilai kristiani. 

4.1.3 Lambang Dan Logo Unwira 

Gambar 4.1 

Labang dan Logo Unwira 

 

Gambar diatas merupakan lambang dari Unwira yang didalamnya termuat unsur-  

unsur berikut: 

1. Bentuk persegi lima sebagai bentuk dasar melambangkan Universitas sebagai 

sebuah menara. 

2. Buku yang terbuka di dalam menara melambangkan ilmu 

3. Warna dasar kuning yang mengisi ruangan menara melambangkan keseluruhan 

misi Universitas, yang terarah kepada kemanusiaan sejati. 



 

4. Perisai Pancasila yang terletak di atas buku yang terbuka melambangkan asas 

Pancasila yang dianut universitas. 

5. Salib berwarna merah yang terpancang di belakang buku dan perisai Pancasila 

melambangkan ciri khas universitas yakni cinta kasih kepada sesama manusia 

hormat terhadap kehidupan dan cinta akan kebenaran, keadilan, kejujuran dan 

perdamaian dan hubungan yang selaras dengan Tuhan, yan semuanya 

berlandaskan cinta kasih dan teladan hidup Yesus Kristus sebagai inti iman  dan 

ajaran agama Katolik. Dua lingkaran di dalam menara melambangkan tekad 

universitas untuk mengabdi secara total dalam bidang pendidikan tinggi semata-

mata demi kebaikan manusia. 

6. Warna biru langit melambangkan kedalaman, keluasan  dan  kesemestaan ilmu 

pengetahuan. 

7. Nama universtas tertutis lengkap dengan huruf kapital di antara dua lingkaran. 

8. Dua bintang tergambar di antara dua tulisan Universitas Katolik dan Widya 

Mandira adalah lambang tujuan-tujuan universitas. 

Unsur-unsur dalam lambang Unwira semuanya mengarah kepada semboyan 

Unwira yang berbunyi “Ut Vitam Habeant Abundantius” yang berarti : “Supaya Mereka 

Memiliki Kehidupan  Secara Berlimpah” yang kemudian melahirkan moto Unwira 

melayani dengan hati yang menjadi nilai dasar dalam setiap aksi dan pelayanan yang 

akan diberikan oleh Unwira. 

4.2 Komposisi Pegawai Dan Dosen Di Unwira  

Unwira merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa 

sebanyak 7.666 orang, jumlah dosen 230 orang dan jumlah pegawai sebanyak 132 orang. 

7.666 mahasiswa/I  dan dosen Unwira tersebar di 7 fakultas dan 21 jurusan, sedangkan 

pegawai yang terdiri dari 132 orang berada di beberapa biro atau bagian dan tata usaha 

fakultas. Berikut disajikan table pegawai Unwira: 

 

 



 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Unwira 

No. KETERANGAN JUMLAH 

1.  Biro  Umum 39 Orang  

2. Personalia  4 Orang  

3. Rekrorat 3 Orang  

4. Biro  Keuangan 6 Orang 

5. B.AAK 11 Orang 

6. Tata Usaha 43 Orang 

7. Laboratorium 6 Orang 

8. Perpustakaan 12 Orang 

9. LP3M - 

10. LPPM 1 

11. IT 4 Orang 

12. Campus Ministry - 

 Total 129 orang 

Sumber: Personalia Unwira 2018  

Pegawai di Unwira terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.  Dari tabel 

diatas terdapat biro yang tidak diambil dari unsur pegawai melainkan dari unsur dosen 

seperti pada bagian LP3M dan untuk kampus ministry diisi oleh dosen yang merupakan 

pastor yang dibantu oleh suster dan frater. Dalam setiap biro atau bagian di Unwira 

terdapat kepala bagian yang mengkoordinir pekerjaan dan menjadi penanggungjawab 

untuk biro atau bagian yang dipimpin. Setiap biro mempunyai tugas dan fungsinya 

masing-masing dan tentunya tugas dari pegawai berkaitan erat dengan pelayanan yang 

diberikan. Pelayanan yang ditunjukan menunjukan kualitas dari Unwira terutama dalam 

mengamalkan moto lembaga yakni melayani dengan hati. Pegawai Unwira sebagaian 

besar merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan ada juga yang lulusan 

diploma dan sarjana. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan tabel jumlah pegawai 

berdasarkan tinggkat pendidikan. 

 

 

 



 

Tabel 4.2 

jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

 

No. Keterangan Jumlah Pegawai 

1. Sekolah Dasar (SD) 4 orang 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 orang 

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 58 orang 

4. Diploma 9 orang 

5. Sarjana 40 orang 

 Total 117 orang 

Sumber: Personalia Unwira 2018 

Pegawai Unwira dengan latar belakang lulusan sekolah dasar merupakan petugas 

kampus dan sopir di unwira sedangkan pegawai lulusan SMP,SMA, Diploma dan Sarjana 

tersebar di unit-unit kerja di Unwira dan sebagain besar pegawai dengan latar pendidikan 

sarjana merupakan pegawai yang baru bekerja selama 3 tahun di unwira. 

 

4.3 Pengertian Melayani Dengan Hati 

Menurut Sugiarto (2008) tindakan nyata yang universal adalah melayani dengan 

hati, memberikan yang terbaik, bahkan melebihi ekspektasi, dan menciptakan hubungan 

jangka panjang yang berkesinambungan. Dengan menerapkan konsep melayani dengan 

hati, maka dalam profesi apapun, usaha kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar 

biasa. Anggota organisasi harus proaktif untuk bertindak benar dan sesuai hati nurani, 

bukan karena tindakan tersebut adalah hasil dari tuntutan aturan melainkan tindakan yang 

dilandasi dengan sebuah kesadaran dan niat dari anggota dalam organisasi. Dalam 

konteks melayani dengan hati, implementasinya adalah dalam bentuk tindakan yang 

berprinsip pada proaktif, integritas, antusiasme, dan kreativitas tinggi. 

Sedangkan Surbakti (2014) mengemukakan bahwa melayani dengan hati butuh 

sikap tulus dan sikap berjiwa besar. Lanjutnya, di dalam falsafah melayani, setiap orang 

didorong hati nuraninya untuk melakukan tindakan atau perbuatan tulus, tanpa pamrih, 

tanpa mengharapkan pujian, atau tanpa mengharapkan sanjungan. Nilai cinta kasih 

merupakan hal yang mendasar dalam melayani dimana dengan adanya cinta kasih akan 



 

mampu mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik bagi sesama, dan untuk 

dapat mewujudkan itu diperlukan pemahaman batiniah yang dalam sehingga sikap dan 

tindakan yang ditunjukan menjadi suatu bentuk aksi nyata dari melayani dengan kasih.  

Sejalan dengan kedua pemahaman diatas peneliti juga akan menjelaskan tentang 

tindakan melayani dengan hati di unwira dimana nilai-nilai dan semangat pelayanan di 

Unwira bersumber dari iman dan ajaran suci gereja katolik, yakni cinta kasih kepada 

sesama manusia, hormat terhadap kehidupan dan cinta akan kebenaran, keadilan, 

kejujuran dan perdamaian dan hubungan yang selaras dengan Tuhan. Melayani dengan 

hati di Unwira merupakan wujud nyata yang diupayakan oleh universitas untuk 

meningkatkan ethos kerja secara mendasar dan bersifat menyeluruh. Melayani dengan 

hati di Unwira juga dinyatai dengan tindakan para dosen yang mengajar dengan hati 

seorang bapa dan ibu, para pegawai yang melayani para mahasiswa dan sesama rekan 

kerja dengan hati seorang sahabat, dan para pejabat Universitas dan fakultas yang 

melakukan koordinasi dengan hati seorang gembala. Sikap jujur, tulus, tanggungjawab, 

profesional dan tindakan yang beretika menjadi inti dalam melayani dengan hati di 

Unwira. Dengan melayani dengan hati Unwira diharapkan dapat mencapai tujuannya 

dalam mengembangkan tiga jenis keunggulan yang menjadi trade mark-nya: keunggulan 

akademik, keunggulan karakter lulusan, dan keunggulan citra lembaga. Sehingga dari 

prespektif diatas penulis menyimpulkan bahwa tindakan melayani dengan hati 

merupakan perbuatan yang dilandasi oleh kasih yang menggerakkan seseorang untuk 

bertindak tanpa pamrih. Makna hati dalam moto melayani dengan hati memiliki banyak 

makna yang mengarah kepada pikiran, perkataan dan perbuatan dari anggota organisasi 

Unwira. Hati dapat diartikan pula sebagai kasih, sabar, tulus, iklas, tuntas dan lain 

sebagainya yang menggambarkan sikap pelayanan yang total. 

 

2.3.1 Perspektif Katolik Tentang Melayani Dengan Hati 

Manurung (2017) mengungkapkan bahwa Saling melayani sebagai prinsip dasar 

hidup bersama dalam masyarakat tidaklah gampang. Oleh sebab itu gereja dipanggil 

untuk menjadi pelopor pelayanan. Gereja harus hadir di tengah orang lain sebagai 

sesama. Begitulah hidup Kristus dan itulah panggilan gereja. 



 

Pelayanan bukanlah jabatan atau kekuasaan yang mempunyai daerah tertentu 

yang atasnya pelayan punya otoritas dan kekuasaan. Pelayanan bukanlah sesuatu 

pekerjaan yang terhormat dalam pandangan dunia. Pelayanan bukanlah kedudukan. 

Pelayanan juga bukan suatu tugas untuk mengatur dan memimpin. Pelayanan adalah 

pekerjaan seorang hamba (pembantu) yang harus taat kepada pimpinan (bos). Pimpinan 

dalam pelayanan pastoral gereja ialah Yesus Kristus. Pelayanan memang dapat juga 

disebut sebagai jabatan, tapi bukanlah jabatan duniawi yang dipahami sebagai kedudukan 

yang istimewa dan mempunyai daerah teritorial atau daerah kekuasaan tetapi pelayanan 

yang mengutamakan tercapainya keinginan dari orang lain. 

Unwira sebagai salah satu perguruan tinggi katolik menjadikan ajaran katolik 

sebagai pedoman dasar dalam organisasinya, sehingga dalam penelitian ini penulis 

menggunakan prespektif katolik tentang melayani dengan hati. Melayani dengan hati di 

Unwira mengartikan pelayanan dengan jujur, tulus dan penuh tanggungjawab sehingga 

menunjukan integritas Unwira yang dilandasi oleh sikap profesionalisme dan perangkat-

perangkat etika yang relevan. Nilai-nilai melayani dengan hati di Unwira menyatu pada 

kekatolikan dari universitas dan semuanya itu bersumber dari Kristus. Melayani dengan 

hati menggambarkan banyak makna dan mengungkapkan segala bentuk tindakan yang 

mana semuanya merupakan unsur-unsur yang melekat dengan cinta kasih. Melayani 

dengan hati untuk Tuhan, sesama rekan kerja, para dosen, mahasiswa dan semua orang 

yang membutuhkan pelayanan merupakan panggilan bagi pegawai unwira. 

 

4.3.2 Melayani Dengan Hati Di Unwira 

Unwira merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang bernaung dibawah 

yayasan, dimana dalam pengelolaannya Unwira tidak terlepas dari seperangkat aturan 

dan norma yang membentuk anggota unwira agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 

dari Unwira yang menjadi jati diri dari lembaga. Nilai Unwira yang menjadi 

karakteristiknya adalah nilai melayani dengan hati. Melayani dengan hati merupakan 

suatu kalimat yang ditunjukan atau dinyatakan dengan tindakan yang diimplementasikan 

dalam proses kerja organisasi. Dengan adanya nilai melayani dengan hati ini sebagai 

dasar diharapkan agar semua prinsip tata kelola universitas atau good university 

governance (GUG) dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja 



 

unwira. Good university governance merupakan turunan dari good corporate governance 

(GCG). GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para 

pemangku kepentingan, sedangkan GUG dianggap sebagai elemen penting Perguruan 

tinggi untuk dapat mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai 

efektivitas dan efisiensi dari kebijakan. Good university governance sangat berkaitan erat 

dengan praktek kerja yang trasparan, akuntabilitas, responsifitas, keadilan, dan 

independensi. Dalam praktek kerja yang ditunjukan oleh pegawai di Unwira terdapat atau 

memuat prinsip-prinsip GUG diatas, tetapi yang menjadi persoalan adalah keberadaan 

nilai dari Unwira yakni nilai melayani dengan hati belum menjadi dasar dalam 

pelaksanaan prinsip GUG di Unwira, melayani dengan hati yang menjadi nilai dasar pun 

tidak memberikan pengaruh kepada kinerja dari pegawai. Hal ini ditunjukan dengan fakta 

yang terjadi di unwira yang telah diuraikan peneliti pada latar belakang dimana hasil 

evaluasi dari LP3M dan realita yang terjadi di Unwira tidak sesuai (terdapat gap). Dasar 

penilaian kinerja pelayanan yang digunakan oleh LP3M tidak secara jelas memuat 

indikator yang terukur. Selain itu juga permasalah yang tejadi disebabkan oleh 

pengawasan yang kurang maksimal dari SPI dimana fungsi pemberian saran dan 

rekomendasi sebagai tindak lanjut dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi tidak 

berjalan. Berdasarkan realita ini maka lebih lanjut peneliti mencari tahu bagaimana 

proses internalisasi nilai melayani dengan hati yang ditunjukan dengan sikap dan 

tindakan dalam pelayanan apakah mempengaruhi kinerja pelayanan di Unwira.  

Melayani dengan hati di Unwira merupakan wujud nyata yang ditunjukan oleh 

pegawai unwira dalam bekerja. Hal ini dilakukan oleh civitas Unwira untuk mencapai 

tujuan spiritualitas Unwira yakni ut vitam habeant abundantius yang berarti agar mereka 

memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Unwira meyakini 

bahwa dengan memberikan pelayanan yang sungguh maka akan dapat meningkatkan 

citra dan kualitas dari lembaga, sehingga dalam memberikan pelayanan dibutuhkan sikap 

yang tulus dan bertanggungjawab.  

Tindakan melayani dengan hati di Unwira bersumber dari iman dan ajaran suci 

gereja katolik, yakni cinta kasih kepada sesama manusia, hormat terhadap kehidupan dan 

cinta akan kebenaran, keadilan, kejujuran dan perdamaian dan hubungan yang selaras 



 

dengan Tuhan. Melayani dengan hati di unwira merupakan wujud nyata yang diupayakan 

oleh universitas untuk meningkatkan ethos kerja secara mendasar dan bersifat 

menyeluruh. Melayani dengan hati di Unwira juga dinyatai dengan tindakan para dosen 

yang mengajar dengan hati seorang bapa dan ibu, para pegawai yang melayani para 

mahasiswa dan sesama rekan kerja dengan hati seorang sahabat, dan para pejabat 

Universitas dan fakultas yang melakukan koordinasi dengan hati seorang gembala. Sikap 

jujur, tulus, tanggungjawab, profesional dan tindakan yang beretika menjadi inti dalam 

melayani dengan hati di Unwira. Dengan melayani dengan hati Unwira diharapkan dapat 

mencapai tujuannya dalam mengembangkan tiga jenis keunggulan yang menjadi trade 

mark-nya: keunggulan akademik, keunggulan karakter lulusan, dan keunggulan citra 

lembaga, (https://www.unwira.ac.id,2018). Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana internalisasi dan implementasi dari nilai melayani dengan hati di 

Unwira, dan apakah hal ini dapat memberikan dampak bagi kinerja Unwira. Peneliti ingin 

mencaritau apakah pemaknaan akan nilai melayani dengan hati ini bersifat sama ataukah 

dipengaruhi oleh factor internal dan ekternal sehingga membawa dampak pada 

implementasi atau penerapan nilai melayani dengan hati. 

 

 

4.4 Tata Kelola Unwira 

  Unwira mempunyai tata kelola sebagai sebuah universitas, tata kelola Unwira 

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Dewan penyantun 

b. Unsur pemimpin  

c. Unsur tenaga pengajar 

d. Senat akademik 

e. Unsur pelaksana akademik meliputi: 

1) Bidang pendidikan 

2) Bidang penelitian 

3) Bidang pengabdian kepada masyarakat 

f. Unsur pelaksana administrasi 

g. Unsur penunjang meliputi: 



 

1) Perpustakaan 

2) UPT teknologi informasi 

3) Unit penjamin mutu internal 

4) Laboratorium 

5) Bengkel 

6) Kebun percobaan 

7) Campus ministry  

8) Bentuk lain yang dinggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan 

pendidikan akademik dan atau professional pada universitas 

 

Rektor sebagai pimpinan universitas merupakan penanggungjawab utama di 

lingkungan Unwira selain memberikan arahan dan mengambil kebijakan umum, juga 

menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas 

dasar keputusan senat akademik. Dibidang akademik pimpinan universitas 

bertanggungjawab kepada yayasan dan menteri, sedangkan dibidang administrasi 

keuangan pimpinan unwira bertanggungjawab kepada yayasan. 

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat apakah prinsip-prinsip GUG yang 

terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan yang 

ditunjukan oleh pegawai di unwira berlandaskan pada nilai unwira melayani dengan hati 

yang kemudian akan peneliti bandingkan dengan hasil evaluasi dari LP3M, dimana hasil 

evaluasi ini merupakan penilain yang diberikan kepada pegawai setelah satuan pengawas 

internal menjalankan fungsinya. Peneliti juga akan melihat ruang lingkup serta fungsi dan 

peranan dari SPI dalam melakukan pengawasan sehingga dapat menemukan relevansi 

antara internalisasi nilai dasar universitas yang ditunjukan dalam implementasi prinsip 

GUG untuk dapat melihat pengaruhnya dalam mendukung kinerja pelayanan di Unwira.  

 

 

 

 

 


