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STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI 
PENCAPAIAN 

 

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SERTA STRATEGI 

PENCAPAIAN FAKULTAS 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari 

(FEBI UMK) merupakan salah satu penyedia jasa dan layanan pendidikan 

tinggi bidang ekonomi jenjang sarjana dan merupakan bagian yang tidak 

terpisah dari lembaga pendidikan nasional. Sebagai penyelenggara program 

pendidikan tingkat sarjana maka FEBI UMK berfokus untuk memberikan 

pelayanan profesional dan prima, tekad dan fokus FEBI UMK tersebut tercakup 

dalam kesatuan Catur Dharma Perguruan Tinggi UMK yakni: (1) Peyelenggaraan 

Pendidikan dan pengajaran; (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan 

IPTEKS; (3) Pengabdian Kepada Masyarakat; (4) Pembinaan Moral dan Akhlakul 

Karimah. 

Dalam upaya memandu gerak dan langkah FEBI UMK dalam memberikan 

layanan sebagaimana dirinci dalam Chatur Dharma Perguruan Tinggi UMK, maka 

FEBI UMK telah mencanangkan VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN serta Strategi 

pencapaian sasaran Sebagai Berikut: 

1.1.1 Visi  

Menjadikan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada tahun 

2020 Sebagai Fakultas yang  menghasilkan  Sarjana  Unggul  (excellent)  

Modern,  dan  Islami,  yang  memiliki Kompentensi Di Bidang Ekonomi, 

Profesional, dan Berdaya Saing Global. 

 

1.1.2 Misi  

Untuk mencapai visi FEBI UMK tersebut maka misinya adalah: 

1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar di FEBI UMK dengan 

strategi dan sistem pembelajaran modern; 

2. Mengembangkan kurikulum FEBI UMK Berbasis Kompetensi 

(menguasai ilmu pengetahuan, memiliki sikap dan keterampilan, etika 

dan moral islami, profesional, kreatif, dan inovatif) sesuai dengan 

kebutuhandunia usaha/industri baik lokal, nasional maupun 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari       

Borang Institusi  FEBI – UMK  I - 2 

internasional; 

3. Menggalang kemitraan dengan berbagai pihak dalam kerangka 

kerjasama yang saling mendukung; 

4. Membudayakan nilai-nilai dan sikap sebagai scientist atau wirausahawan  

yang bertanggung jawab dan berpihak kepada kemanusiaan; 

 

1.1.3 Tujuan  

Tujuan  FEBI  UMK  adalah  menjadi  fakultas  unggul  pada  tahun  2020  

yang  mampu menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut : 

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi. 

2. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan serta kemajuan ilmu 

dan teknologi maupun masalah yang  dihadapi  masyarakat,  khususnya  

yang  berkaitan  dengan bidang Ekonomi. 

3. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi dan Ilmu 

Ekonomi dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi 

bidang Ekonomi sehingga mampu menentukan, memahami, 

menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di 

dalam kawasan keahliannya. 

 

1.1.4 Sasaran dan Strategi Pencapaiannya  

Sasaran FEBI UMK adalah terciptanya fakultas unggul yang mampu 

menghasilkan tenaga bagi pembangunan Ekonomi dalam arti luas guna 

mengisi kebutuhan masyarakat akan tenaga sarjana yang mahir dan terampil, 

berwawasan keagamaan yang kuat, mampu berdiri sendiri dan peka terhadap 

perubahan sosial, ilmu dan teknologi. 

Untuk mencapai sasaran FEBI UMK maka segala upaya senantiasa 

diarahkan pada pelaksanaan Caturdharma UMK yaitu pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan akhlakul karimah. 

Selain itu FEBI UMK juga terus berupaya mengaplikasikan nilai-nilai ABCDE 

yang menjadi ciri keunggulan UMK, yaitu: A = Akhlakul Karimah, B = Bilingual 

Proficiency, C = Computer and Internet Skills, D = Discovery Ability, E = 

Enterpreneurship Oriented. 
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Upaya untuk mewujudkan sasaran dilaksanakan secara bertahap dan 

berkelanjutan dengan berpedoman pada Rencana Strategis FEBI UMK yang 

merupakan bagian dari Rencana Strategis UMK secara keseluruhan. Tahapan 

pencapaian diperinci dalam Rencana Kerja Tahunan Fakultas. 

 

1.2 URAIKAN UPAYA PENYEBARAN/SOSIALISASI SERTA TINGKAT 
PEMAHAMAN SIVITAS AKADEMIKA (DOSEN DAN MAHASISWA) 
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS 
  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan FEBI UMK dalam rangka penguatan dan 

internalisasi nilai dan semangat yang terkandung didalamnya kepada seluruh 

sivitas akademika dilaksanakan dengan berbagai cara dan telah memanfaatkan 

ragam media antara lain: 

1. Secara verbal atau lisan melalui diskusi, seminar, lokakarya, sosialisasi, 

pelatihan yang diselenggarakan oleh FEBI UMK, melalui rapat rutin 

maupun insidentil yang diselenggarakan oleh  FEBI  UMK,  serta  

memanfaatkan  kegiatan  sosialisasi  pada  Masa Ta'aruf Mahasiswa 

(MASTAMA). 

2. Secara tertulis melalui, leaflet Profil Prodi dan Fakultas, Banner, Majalah 

Ki Bagus milik FEBI UMK, buku wisuda, serta buku panduan. 

3. Secara daring melalui laman website FEBI UMK, website OJS Jurnal Mega 

Aktiva, Media Sosial Resmi FEBI UMK (Laman Facebook, Instagram dan 

Twitter serta grup WA Dosen, Mahasiswa dan Alumni). 

Sosialisasi dengan memanfaatkan beragam media dimaksudkan untuk 

membangun kesepahaman terhadap visi, misi dan tujuan FEBI UMK oleh 

seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan, kesepahaman ini akan 

termanifestasi dalam seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Caturdharma 

UMK. 
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STANDAR 2.  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN 

DAN PENJAMINAN MUTU 

 

2.1 TATA PAMONG 
 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan 

kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara 

efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal 

yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan 

strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya 

pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program 

studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan 

menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Organisasi dan sistem tata pamong yang 

baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 

tanggungjawab dan keadilan Fakultas dalam mengelola program studi. 

 

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata 
pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil. 
 

Sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) khususnya dalam 

pemilihan pemimpin adalah berdasarkan Statuta Universitas Muhammadiyah 

Kendari. Acuan yang jelas dan transparan memungkinkan mekanisme kontrol 

terhadap seluruh sistem dapat berjalan dengan baik dan sekaligus mendukung 

terbangunnya sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, 

bertanggung jawab, dan adil. 

Unsur pimpinan pada FEBI UMK terdiri dari Dekan, Ketua Program Studi, 

dan Senat Fakultas. Sesuai Statuta UMK, Dekan diangkat dan diberhentikan oleh 

Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor setelah meminta 

pertimbangan Senat Fakultas dan rekomendasi Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah serta BPH-UMK. Masa jabatan Dekan 4 (empat) tahun dan 

dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa 

jabatan berturut-turut. Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul 

Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. Dalam pelaksanaan 

tugasnya Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan. Masa jabatan 
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Ketua Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

Senat FEBI UMK terdiri dari Dekan (ex officio), Ketua Program Studi, dan 

Dosen yang dipilih dan diangkat sebagai anggota senat untuk masa jabatan 

4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali. Senat Fakultas 

diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh 

para anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Sekretaris senat dapat 

dipilih dan diangkat kembali sesudah masa jabatan berakhir. 

Sistem Tata Pamong (dalam hal ini terkait dengan pelaku tata pamong 

dan sistem ketatapamongan) di FEBI UMK didesain untuk memastikan 

implementasi Lima Pilar Tata Pamong yakni kredibel, transparan, bertanggung 

jawab dan adil. 

1. KREDIBEL 

Untuk mendapat suatu kepercayaan dan memiliki legitimasi dari civitas 

akademika dan stakeholder, dibentuk sistem tata pamong yang kredibel. Tata 

pamong yang kredibel dapat terjamin dalam proses pemilihan para calon pelaku 

tata pamong, dalam hal ini pengangkatan Dekan : 

1) Telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

2) Diangkat oleh PP Muhammadiyah atas usul Rektor dan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Sulawesi Tenggara setelah mendapat pertimbangan dari 

Senat Fakultas (mengacu pada Statuta UMK) 

3) Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Ketua Program Studi 

dalam lingkup Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah 

Kendari adalah: 

A. Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan 

1) Syarat Calon Dekan 

 Mencalonkan diri secara tertulis sebagai calon Dekan 

 Bersedia bekerjasama dengan pimpinan yang lain dalam 

melaksanakan tugas di Universitas Muhamamadiyah Kendari 

 Berstatus  sebagai  dosen  pada  PTM  dan  atau  telah  mengajar  

sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada PTM 

atau PT lainnya. 

 Anggota Muhammadiyah dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota 

 Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan 

Nasional 
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 Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai 

 Memiliki kemampuan kepemimpinan 

 Bersedia  melaksanakan  amanat  persyarikatan  untuk  mencapai  

tujuan pendidikan Muhammadiyah 

 Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling 

kurang 36 (tiga puluh enam) jam, dan minimal 4 (empat) hari dalam 

seminggu 

 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat 

untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di fakultas 

yang dipimpinnya 

 Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan 

fakultas yang dipimpinnya dan Universitas Muhammadiyah Kendari, 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang lain, dan persyarikatan 

Muhammadiyah. 

2) Persyaratan Akademik 

 Minimal berijazah S-2 (magister) 

 Memiliki jabatan fungsional akademik dosen minimal Asisten Ahli  

3) Persyaratan Adminsitrasi 

 Berdomisili di Kota Kendari dan sekitarnya; 

 Menandatangani surat pernyataan sanggup bertugas sebagai dekan 

paling kurang 36 (tiga puluh enam) jam, dan minimal 4 (empat) hari 

dalam seminggu; 

 Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tempat lain; 

 Melampirkan fotocopy iajazah Sarjana, Magister dan/atau Doktor yang 

telah dilegalisasi oleh yang berwenang; 

 Melampirkan fotocopy SK Kepangkatan/Jabatan Akademik. 

 Apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut pada poin a-e, 

diketahui setelah yang bersangkutan terpilih dan/atau diangkat 

menjadi dekan, maka persoalan ini akan diserahkan kepada Majlis 

Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah setelah mendapat 

pertimbangan senat Fakultas dan diusulkan oleh Rektor. 

B. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan 

 Pembentukan panitia pemilihan calon Dekan. 
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 Panitia pemilihan calon Dekan, menjaring calon Dekan dan 

menyampaikan nama-nama calon dekan tersebut kepada Rektor. 

 Senat fakultas memilih 3 (tiga) orang Calon Dekan dari bakal 

calon yang sudah mendapat pertimbangan dari Rektor dengan prinsip 

satu orang anggota senat berhak atas satu suara. 

 Panitia pemilihan calon Dekan mengirimkan hasil pemilihan calon 

Dekan kepada Rektor, selanjutnya Rektor menyampaikan hasil 

tersebut kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis 

Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang 

selanjutnya menetapkan salah seorang dari 3 (tiga) orang calon 

Dekan tersebut manjadi Dekan. 

1. Ketentuan Pemilih 

a) Pemilih Calon Dekan adalah anggota Senat Fakultas yang 

bersangkutan. 

b) Orang yang dipilih adalah Calon Dekan yang memenuhi 

persyaratan. 

c) Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia Pemilihan Calon 

Dekan yang diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan berdasarkan 

hasil rapat Senat Fakultas. 

d) Panitia Pemilihan Calon Dekan adalah dosen Universitas 

Muhammadiyah Kendari yang tidak menjabat sebagai anggota 

Senat Fakultas yang bersangkutan. 

2. Tahap Pemilihan 

a. Tahap Persiapan 

1. Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon 

dekan. 

2. Panitia Pemilihan memberikan formulir kelengkapan persyaratan 

kepada calon dekan yang memenuhi persyaratan. 

3. Panitia pemilihan menerima kembali berkas dan kelengkapan 

pendaftaran yang telah dilengkapi oleh Calon Dekan. 

4. Panitia Pemilihan memeriksa dan menyusun daftar nama calon 

dekan yang memenuhi persyaratan berdasarkan tanggal 
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pemasukan berkas. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Panitia Pemilihan mengumumkan daftar nama Calon dekan yang 

memenuhi persyaratan dalam rapat pemilihan Calon Dekan. 

2. Panitia Pemilihan membagikan kartu suara kepada semua 

anggota Senat yang berhak memilih. 

3. Setiap  anggota  senat  memilih  dengan  cara  menuliskan  satu  

nama  calon Dekan pada kartu suara yag disediakan oleh panitia 

pemilihan. 

4. Panitia Pemilihan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi oleh 

pemilih. 

5. Panitia Pemilihan memeriksa kartu suara dan menghitung hasil 

pemilihan disaksikan oleh anggota senat. 

6. Panitia  Pemilihan  menyusun  daftar  nama  calon  dekan  yang  

memperoleh suara terbanyak 1 sampai dengan 3. 

7. Panitia Pemilihan membuat berita acara pemilihan dan memintakan 

pengesahan kepada rapat pemilihan. 

c. Pelaporan 

1. Panitia  Pemilihan  menyampaikan hasil pemilihan kepada  dekan  

selambat- lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai pemilihan dengan 

surat pengantar dari panitia dan diketahui oleh Ketua Senat 

Fakultas; 

2. Dengan  disampaikannya  laporan  hasil  pemilihan  tersebut  

kepada  Dekan, maka tugas panitia pemilihan calon dekan 

dinyatakan selesai; 

3. Dekan menyampaikan hasil Pemilihan calon Dekan kepada rektor 

selambat- lambatnya 2 (dua) hari setelah ditermanya laporan 

tersebut dari panitia pemilihan. 

4. Berdasarkan laporan Dekan tersebut, Rektor mengirimkan daftar 

nama calon Dekan terpilih kepada Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Sulawesi Tenggara guna 

memperoleh pertimbangannya. 

5. Setelah mendapat pertimbangan dari PWM Sultra, Rektor 

mengirimkan daftar nama calon Dekan terpilih kepada Majelis 
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Diktilitbang PP Muhammadiyah guna memperoleh surat 

keputusan. 

C. Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Ketua Program Studi 

a. Pimpinan Fakultas menjaring Calon Ketua Program Studi yang 

layak untuk jabatan tersebut. 

b. Pimpinan Fakultas mengusulkan Calon Ketua Program Studi 

kepada Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas. 

c. Rektor menerbitkan SK pengangkatan Ketua Program Studi 

sebagaimana usulan Dekan Fakultas. 

2. TRANSPARAN 

Transparansi dapat diterjemahkan sebagai sikap kepemimpinan, 

pengelolaan dan sistem pengambilan keputusan yang terbuka. Keterbukaan 

tersebut meliputi seluruh aspek dalam sistem tata pamong di FEBI-UMK. 

Keterbukaan dalam bidang keuangan antara lain ditunjukkan dengan 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) FEBI-UMK yang 

melibatkan seluruh civitas akademika, serta trasparansi dalam penggunaan 

keuangan. 

Keterbukaan dalam bidang informasi antara lain ditunjukkan dengan 

terlaksananya proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Semua hasil 

keputusan/kebijakan dapat diakses sepenuhnya oleh para civitas akademika 

maupun stakeholder melalui pertemuan yang diselenggarakan seperti rapat 

dosen,  pertemuan  dengan  orang  tua  mahasiswa,  organisasi  mahasiswa  dan  

alumni,  selain publikasi melalui Buku Petunjuk Teknis yang diberikan kepada 

mahasiswa baru pada awal perkuliahan, website UMK juga memungkinkan 

seluruh stakeholder untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. 

3. AKUNTABEL 

Akuntabel dapat diartikan sebagai kemampuan para pelaku Tata 

Pamong untuk mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh 

program dan kebijakan yang dirancang. Setiap pemangku tata pamong harus 

mampu mempertanggung-jawabkan tugas pokok dan  fungsinya  sesuai  dengan  

norma  dan  nilai  yang  dianut  pemangku  kepentingan.  Untuk menjamin 

terselenggaranya sistem tata pamong yang akuntabel, seluruh program dan 

kebijakan yang akan dilaksanakan direncanakan melalui rapat kerja yang 
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dilaksnakan secara rutin setiap tahun, didokumentasikan dalam bentuk kumpulan 

laporan, kebijakan atau peraturan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun 

melalui laporan tahunan dan evaluasi diri yang dilakukan di depan senat dan di 

akhir masa jabatan. 

4. RESPONSIBILITAS 

Responsibilitas dapat diartikan sebagai adanya mekanisme 

pertanggungjawaban Fakultas untuk menegakkan semua aturan, hukum, etika, 

dan tradisi yang berlaku sehingga FEBI-UMK dapat menjadi unit yang 

bertanggung jawab dan bermanfaat bagi lingkungan internal maupun eksternal. 

Dalam kegiatan akademik, FEBI-UMK selalu mengedepankan prinsip 

keadilan. Dalam pendelegasian wewenang, atau pun berbagai kegiatan 

akademik prinsip adil sangat diperhatikan. Hal ini berupa pemberian tugas dan 

tanggung jawab disesuaikan dengan status atau jabatan yang dimiliki seseorang. 

Adil juga diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada seluruh komponen dalam 

FEBI sesuai dengan haknya yang telah ditetapkan. Implementasi adil yang 

dilakukan FEBI antara lain: 

 Perlakuan terhadap dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan 

kompetensi. 

 Penempatan, dan promosi jabatan personil sesuai dengan prestasi. 

 Tidak ada bias gender dalam promosi kepimpinan baik di tingkat program 

studi maupun di fakultas 
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2.2 STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA 
FAKULTAS 

 

(Gambar Struktur Organisasi  FEBI serta Tugas/Fungsi dari Tiap Unit) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan 

sangat diperlukan suatu sistem pengorganisasian kerja yang kuat. Distribusi 

tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan pendekatan kolektifitas agar 

adanya kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 

Pembagian tugas dan tanggung jawab institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam adalah sebagai berikut: 

1. Dosen 

a. Dekan, sebagai penanggung jawab  tertinggi  di  fakultas  menetapkan  

policy  atau kebijakan semua kegiatan di fakultas yakni tugas akademik, 
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administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan dan tugas 

pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta bidang kerja sama. 

Dekan bertanggung jawab kepada Rektor. 

b. Bertugas di bidang akademik terutama perencanaan pengembangan 

dan pelaksanaan kurikurum serta peningkatan kualitas akademik. 

c. Bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pengembangan sarana 

dan prasarana, kepegawaian dan keuangan. 

d. Bertanggungjawab kebidang kegiatan kemahasiswaan, meliputi 

organisasi intra kulikuler (BEM dan IMM). 

e. Bertanggung jawab bidang kerjasama, pembinaan Al-Islam dan 

Kemuhamadiyahan. Untuk  memperkuat  kerja  Fakultas,  maka  Dekan  

dibantu  oleh  ketua  program  studi  dan  staf administrasi fakultas 

serta program studi sebagai penanggungjawab pelaksana akademik dll. 

2. Senat Fakultas 

Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tinggi pada fakultas 

yang dipimpin oleh Dekan yang beranggotakan pimpinan fakultas, ketua 

program studi dan wakil dosen. Tugas Senat Fakultas adalah: 

a. Merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas. 

b. Merumuskan kebijaksanaan  penilaian  prestasi  akademik  dan  

kecakapan  serta kepribadian sivitas akademika 

c. Merumuskan  norma  dan  tolak  ukur  pelaksanaan  penyelenggaraan  

pendidikan  di tingkat fakultas 

d. Menilai  pertanggungjawaban  dekan  atas  pelaksanaan  akademik  

selama  periode kepemimpinan Dekan 

e. Memilih calon pimpinan fakultas/prodi (Dekan, ketua program studi) 

dan memberi pertimbangan terhadap pengangkatan jabatan-

jabatan pimpinan di tingkat fakultasnya. 

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas 

Unsur-unsur penjaminan mutu pada tingkat fakultas terdiri atas pejabat 

fakultas yang dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat ad hoc. 

Dekan bertanggung jawab atas penjaminan mutu pada tingkat Fakultas. UPM 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan. 

UPM mempunyai tugas mengembangkan sistem penjaminan mutu, 

dokumen kebijakan, peraturan, standar  dan  manual  prosedur  penjaminan  
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mutu  pada  tingkat  Fakultas.  Kenggotaan  UPM  di Fakultas terdiri dari dosen 

yang menjadi perwakilan program studi di fakultas. 

Dekan melaksanakan rekomendasi perbaikan dari laporan hasil 

Monevin/ audit LJM Universitas yang telah disetujui oleh Rektor. Selanjutnya 

Dekan membuat keputusan untuk menindaklanjuti hasil audit LPM melalui 

pelaksanaan penjaminan mutu oleh UPM. Setiap tahun Senat fakultas 

menerima  laporan  evaluasi  diri  dan  laporan  audit  penjaminan  mutu  

tingkat  fakultas  untuk dipelajari dan membuat perubahan peraturan dan 

kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

Untuk penjaminan mutu di tingkat program studi, UPM dibantu oleh Ketua 

Program Studi dalam pelaksanaan program penjaminan mutu pada program 

studi. Hal ini dilakukan karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hanya 

memiliki 1 (satu) program studi yakni program studi Manajemen. 

Tugas UPM disamping membantiu Dekan, juga membantu ketua program 

studi dalam penyusunan dokumen-dokumen: 1) spesifikasi program studi, 2) 

prosedur operasional standar (POS), 3) instruksi kerja yang sesuai dengan 

standar mutu, manual mutu dan POS yang terdapat pada tingkat fakultas. 

4. Ketua Program Studi 

Ketua program studi diangkat oleh Rektor dan dibantu oleh staf 

administrasi, merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam yang tugasnya antara lain: 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan profesionalisme 

prodi. 

b. Melaksanakan administrasi di tingkat prodi 

c. Merencanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan perkuliahan. 

d. Merencanakan dan memantau pelaksanaan GBPP dan SAP. 

e. Memantau Kegiatan Penasehat Akademik. 

f. Memantau pelaksanaan KKA 

g. Merancang pengembangan program studi. 

5. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

BEM  Adalah  organisasi  kemahasiswaan  di  tingkat  Fakultas  yang  

dipilih  melalui  musyawarah mahasiswa di tingkat Fakultas dan di SK-kan oleh 

Dekan. 
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Tugasnya adalah: 

a. Membina organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas 
b. Membantu Dekan melaksanakan kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra 

fakultas 
c. Membina organisasi kemahasiswaan di bawahnya 
d. Mengkoordinasikan kegegiatan intra maupun ekstra kurikuler dengan 

Dekan 

 

2.3 KEPEMIMPINAN 
  

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas : 
 

Pola kepemimpinan dalam FEBI UMK melibatkan semua unsur dalam 

fakultas berdasarkan asas musyawarah mufakat, kebersamaan, keterbukaan 

dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di UMK yang sebagai hasilnya 

FEBI dapat merumuskan visi yang realistis dan kredibel. Visi bersama harus 

mampu dikomunikasikan oleh unsur pimpinan sehingga tercipta kondisi 

psikologis yang mendukung tercapainya visi dan terciptanya hubungan yang 

harmonis antara sesama unsur berdasarkan kesadaran akan adanya tujuan 

bersama. 

Pengambilan kebijakan atau keputusan dilakukan melalui mekanisme kerja 

dan koordinasi antara program studi dan unit kerja dengan pimpinan Fakultas. 

Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut kepemimpinan Fakultas harus mampu 

memprediksi masa depan dan mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat 

berdasarkan kondisi saat ini. Mekanisme ini memungkinkan terbentuknya kondisi 

efektif untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku sehingga semua unsur 

dalam program studi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang 

disepakati bersama. 

Mekanisme koordinasi yang melibatkan seluruh unsur sivitas akademika 

dilakukan secara berjenjang sesuai masalah yang dihadapi dan sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian kebijakan 

atau keputusan akan dapat dilakukan secara obyektif dan transparan. 

Pengambilan keputusan di bidang akademik dilakukan melalui usulan yang 

disampaikan melalui rapat koordinasi atau rapat fakultas. Pengambilan keputusan 

atau kebijakan yang bersifat strategis dilakukan Dekan bersama Ketua Program 

Studi dan Senat Fakultas. Sedangkan keputusan yang bersifat rutin oleh Dekan 

atau Ketua Program Studi bersama dosen dan tenaga penunjang lainnya. 

Keputusan yang telah diambil melalui rapat serta mendapat masukan dari 
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berbagai unsur sivitas akademika disosialisasikan melalui rapat pimpinan, rapat 

program studi, dan melalui pengumuman secara tertulis. 

Keseluruhan sistem kepemimpinan yang berlaku di FEBI memberikan 

dampak positif terhadap pelaksanaan pekerjaan organisasi. Keharmonisan 

hubungan antara sesama unsur dengan berpedoman pada peraturan dan 

kebijakan yang berlaku mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas 

kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Keterbukaan dan transparansi 

mempercepat proses pengambilan keputusan yang objektif dalam mengatasi 

kelemahan maupun menghadapi tantangan. 

Pola kepemimpinan dalam FEBI-UMK memiliki karakterisrtik sebagai berikut: 

a. Pola Operasional, yaitu pimpinan mampu menjelaskan dan 

mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari fakultas ke 

seluruh civitas akademika, dan juga tenaga kependidikan. Untuk mencapai 

visi misi itu pimpinan senantiasa mengkomunikasikan secara efektif kepada 

seluruh komponen. Semua program studi, karena itu, memiliki visi dan misi 

yang sejalan dengan visi dan misi Fakultas. 

b. Pola Organisasi, yaitu Pimpinan mampu mengatur alur kerja sesuai dengan 

job description yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pembagian tugas 

dan tanggung jawab kepada Dekan dan Ketua Program Studi nampak jelas 

dalam penyelengaraan sehari-hari di FEBI-UMK. 

c. Pola Publik, yaitu ; Pimpinan mampu membangun jaringan (net working) ke 

berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri. 

 

2.4 SISTEM PENGELOLAAN 
 

Sistem pengelolaan fakultas didasarkan pada job description masing- 

masing unsur pimpinan. Berbagai bentuk aktivitas diawali dengan rapat kerja 

tahunan yang menghasilkan program kerja fakultas yang mengacu pada renstra 

universitas. Dalam penyusunan Renstra fakultas didahului dengan rapat program 

studi untuk memetakan aktivitas satu tahun ke depan. Rapat program kerja 

program studi berasal dari dosen melalui rapat dengan para dosen. Renstra 

ditetapkan oleh Dekan dan menjadi pedoman dalam aktivitas di fakultas. 

Pengawasan pelaksanaan program kerja dilakukan di lingkup fakultas oleh 

wakil dekan terkait, di samping oleh Dekan. Pelaksanaan dan pengawasan masih 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari       

 

Borang Institusi  FEBI – UMK  II - 13 

diperlukan untuk mendapatkan berbagai input agar aktivitas pengembangan dapat 

berjalan lebih akurat dan kredibel. Untuk itu pimpinan fakultas selalu berkordinasi 

dengan pimpinan universitas, para pakar dan stakeholder terkait dengan sistem 

pengelolaan tersebut. Hal ini meliputi: 

a. Perencanaan: mencakup program pendidikan meliputi kurikulum yang 

dilakukan oleh unit-unit kerja terkait (dosen tetap, dosen tidak tetap, Ketua 

Program Studi, dekan hingga rektor) sesuai dengan kewenangannya secara 

terkoordinasi. Selain itu perencanaan atas kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang bekerjasama dengan LP2M UMK. 

b. Pengorganisasian: Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan, maka diperlukan sistem pengorganisasian kerja yang kuat. 

Distribusi tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan pendekatan 

kolektifitas agar adanya kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab. 

c. Pengembangan Staf, dilakukan melalui peningkatan keterampilan yang bersifat 

teknis, teoritis, konseptual dan moral staf pada tingkat fakultas melalui 

pendidikan dan pelatihan.   

d. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, spesialisasi 

dan keahlian staf yang ada pada program studi. 

e. Pengarahan yaitu kegiatan menggerakkan dan mengarahkan seluruh aktivitas 

staf/bawahan, agar mau bekerja sama serta bekerja efektif dan efisien guna 

membantu tercapaianya tujuan fakultas. 

f. Pengawasan yaitu yaitu melakukan monitoring terhadap seluruh aktifitas 

akademik baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun oleh tenaga 

kependidkan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

staf/bawahan sudah bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya. 

g. Monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan pelaksanaan. Caturdharma 

perguruan tinggi, dengan cara sebagai berikut: 

1. Mekanisme rapat rutin: meliputi rapat dosen prodi secara keseluruhan, 

rapat koordinator mata kuliah paralel. 

2. Mekanisme monitoring kehadiran dosen mengajar: program studi 

melaporkan rekapitulasi kehadiran dosen dan memberikan fotocopy 

kehadiran di lingkungan FEBI-UMK. Pencatatan kehadiran dosen dengan 
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menggunakan sistem komputerisasi dan daftar presensi. 

3. Mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa meliputi: (1) dosen pengajar 

mencatat kehadiran mahasiswa secara manual pada saat perkuliahan 

dilaksanakan, (2) program studi merekapitulasi kehadiran mahasiswa pada 

setiap kuliah secara manual dan menyampaikan hasilnya kepada dosen 

yang bersangkutan, (3) menjelang pelaksanaan UAS, dosen dapat 

menganalisis kehadiran perkuliahan mahasiswa yang memenuhi syarat dan 

tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. 

4. Mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari dosen sejawat dan 

mahasiswa mengenai pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar (PBM). 

Untuk memantau kesesuaian pemberian materi perkuliahan dengan SAP, 

maka secara rutin menjelang UAS dilakukan evaluasi oleh Koordinator Mata 

Kuliah atas materi yang diberikan. Setiap akhir semester prodi juga 

membagikan angket kepada mahasiswa untuk mengevaluasi proses belajar 

mengajar yang dilakukan dosen. Bagi dosen yang tidak memenuhi standar 

kualitas yang ditentukan, akan diberikan sanksi berupa pengurangan kelas 

dan peringatan secara lisan. 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan memperkenalkan calon lulusan/lulusan 

kepada dunia kerja, serta memperoleh umpan balik dari alumni dan pengguna 

lulusan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengumpulkan berbagai informasi dari 

masyarakat pengguna lulusan untuk kemudian memasang pengumuman- 

pengumuman tentang lowongan kerja dan pemagangan. Penelusuran (pelacakan) 

alumni akan dilakukan setiap tahun sekali dengan melakukan penelitian. Hal yang 

sama juga akan dilakukan terhadap masyarakat pengguna lulusan guna 

mendapatkan berbagai masukan/saran dan keluhan dalam rangka perbaikan 

kurikulum dan peningkatan kualitas belajar mengajar. 

Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berpedoman pada 

Renstra dan Renop Fakultas yang merupakan kompilasi dari Renstra dan Renop 

program studi namun tidak terlepas dari Renstra Universitas secara keseluruhan. 

 

2.5 SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS 
 

Penilaian terhadap aktualisasi dan relevansi, serta pelaksanaan setiap 

peraturan pada level Fakultas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas 
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sesuai dengan kondisi, kebutuhan, target maupun perkembangan indikator standar 

penjaminan mutu di bawah kordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. 

Standar mutu yang digunakan dalam proses penjaminan mutu Fakultas mengacu 

pada standar penjaminan mutu Universitas yang merupakan penjabaran atau 

standar turunan yang dielaborasi dari Standar Nasional Pendidikan. 

Penjaminan mutu penyelenggaraan program pendidikan atau pembelajaran 

pada FEBI-UMK dilakukan secara terpadu, yang dikoordinir oleh satu unit kerja 

ditingkat ditingkat fakultas bernama Unit Penjaminan Mutu yang dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Proses penjaminan mutu di fakultas 

berpedoman pada penjaminan mutu universitas. Penjaminan mutu pada Fakultas 

merupakan tanggungjawab Dekan dan Prodi yang merupakan penjabaran dari 

Program Penjaminan Mutu Universitas. Jangkauan tim ini masih dalam lingkup 

akademik, belum menyentuh tentang penjaminan mutu di bagian lain. Penjaminan 

mutu akademik di antaranya meliputi : 

1. Proses Pembelajaran 

2. Kurikulum program Studi 

3. Sumberdaya Dosen dan Tenaga Penunjang 

4. Kemahasiswaan 

5. Prasarana dan Sarana 

6. Suasana Akademik 

7. Pengelolaan Keuangan 

8. Penelitian dan Publikasi 

9. Pengabdian Kepada Masyarakat 

10. Tata Kelola 

 

Tim penjaminan mutu (Quality Assurance) dibentuk dengan tugas: 

1. Membantu dalam mewujudkan arah kebijakan akademik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan proses penetapan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan 

sehingga para pengguna (user) dan para pihak yang berkepentingan 

memperoleh kepuasan; 

2. Mewujudkan suatu sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kualitas 

berkelanjutan dan yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi 

penyelenggaraan kehidupan akademik di tingkat Fakultas dan Program 
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Studi. 

3. Dalam melaksanakan tugas, Unit Penjaminan Mutu berada dibawa 

koordinasi Dekan, Program Studi dan Lembaga Jaminan Mutu Universitas. 

 

Penjaminan mutu akademik yang dilakukan di tingkat program studi 

meliputi: 

a. Pengelolaan Mutu Secara Internal 

Penyelenggaraan kurikulum selalu dilakukan secara terencana dan 

didasarkan pada tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 

masyarakat serta adanya peraturan baru yang berkaitan. 

Implementasi pemberlakuan Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, 

Program Studi telah dan sedang melakukan berbagai kegiatan. Pada tingkat 

program studi diadakan kajian secara mendalam atas berbagai aspek 

tuntutan kompetensi yang diharapkan dimiliki lulusan. 

Sistem peningkatan dan pengendalian mutu juga dilakukan dengan 

mengadakan evaluasi terhadap pengelolaan program studi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana program studi mampu 

mewujudkan iklim kondusif dalam pembelajaran, pelayanan terhadap 

mahasiswa (pembimbingan akademik dan skripsi) 

b. Hubungan Dengan Penjaminan Mutu Pada Tingkat Lembaga 

Dalam penyelenggaraan kurikulum Fakultas selalu berhubungan dengan 

penjaminan mutu. Maka yang dilakukan Fakultas adalah bentuk kerjasama 

seperti untuk evaluasi pembelajaran yang bekerjasama dengan Lembaga 

Jaminan Mutu Universitas. Kerjasama ini melahirkan kesepakatan bahwa 

setiap akhir semester akan diadakan penjaringan data tentang pelaksanaan 

perkuliahan. 

c. Dampak Proses Penjaminan Mutu Terhadap Pengalaman Dan Mutu Hasil 

Belajar Mahasiswa 

Dengan dilakukannya penjaminan mutu pada Fakultas secara tidak 

langsung berdampak pada pengalaman belajar mahasiswa. Hal ini dapat 

dilihat dari perubahan cara mengajar dosen, bila hasil evaluasi kinerja 

semester sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, akan 

berusaha untuk mengadakan perbaikan. Selain itu, motivasi dan inisiatif 

mahasiswa dalam perkuliahan maupun kegiatan ekstrakurikuler cukup baik. 
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Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman belajar mahasiswa 

dapat dilihat dengan perolehan Indeks Prestasi mahasiswa selama masa 

studinya. 
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STANDAR 3.  MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

3.1 MAHASISWA 

3.1.1 Jelaskan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru yang 
diterapkan pada Fakultas dan Efektivitasnya 

 

Pola dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada FEBI UMK 

merujuk pada pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas 

Muhammadiyah Kendari. Calon mahasiswa baru yang berminat mendaftar pada 

FEBI UMK adalah mereka yang telah lulus jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sederajat atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

lulusan Program Diploma Tiga (D3) atau pindahan dari perguruan tinggi lain 

baik nasional maupun internasional. 

Dasar penerimaan mahasiswa pada FEBI UMK adalah hasil ujian seleksi 

penerimaan mahasiswa baru berbasis Paper Base Test (PBT) dan Computer 

Base Test, daya tampung program studi serta syarat khusus yang ditentukan 

oleh program studi. FEBI UMK memberikan kesempatan yang sama bagi laki-

laki dan perempuan, mereka yang berkebutuhan khusus serta calon mahasiswa 

yang berasal dari daerah pesisir dan pulau terpencil di Kawasan Timur 

Indonesia. 

Secara teknis, ujian penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui 

skema PBT dan CBT dengan konten materi Tes Potensi Akademik (TPA) serta 

Tes Wawancara dengan materi Kebangsaan, Al Islam, Kemuhammadiyaan, tes 

wawancara juga dimaksudkan untuk menjajaki potensi dan minat calon 

mahasiswa baru. 

Sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada calon 

mahasiswa baru FEBI UMK maka pendaftaran calon mahasiswa baru dapat 

dilakukan Dalam Jaringan (online) melalui laman https://spmb.umkendari.ac.id, 

yang kemudian mahasiswa dapat memilih metode ujian yang terdiri dari PBT 

dan CBT. 

Dengan metode pendaftaran SPMB pada FEBI UMK yang berbasis 

DARING maka hal ini ikut meningkatkan efektivitas sistim rekruitmen calon 

mahasiswa baru, meski demikian metode ini masih memerlukan sosialisasi 

yang lebih dalam kepada calon mahasiswa baru FEBI UMK. 
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3.1.2 Data Mahasiswa Reguler dan Mahasiswa Transfer Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Program Studi Manajemen Tahun 2017/2018: 
 

No. Hal 

Total 
Mahasiswa 

pada 
Fakultas** 

Jumlah 
Mahasiswa 
pada PS: * 

PS-1 

Nama PS 
Manajemen 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Program 
regular 

1. Mhs. baru bukan 
transfer 

257 257 

2. Mhs. baru transfer 10 10 

3. Total mhs. regular 
(Student Body) 

0 
 

2 
Program 

Non-
reguler 

1. Mhs. baru bukan 
transfer 

0 
 

2. Mhs. baru transfer 0 
 

3. Total mhs. non-reguler 
(Student Body) 

0 
 

Catatan:  
1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program 

pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di 
seluruh kampus).  

2) Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program 

pendidikan secara paruh waktu.  
3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan 

mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT 
maupun luar PT. 

 

3.1.3 Uraikan alasan/Pertimbangan Fakultas dalam Menerima Mahasiswa 
Transfer dan Alasan Mahasiswa Melakukan  Transfer 

 

Sebagai bagian dari sistim pendidikan tinggi, FEBI UMK ikut memikul 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dengan maksud ikut 

mencerdaskan peri-kehidupan bangsa baik nasional maupun daerah, bersandar 

pada argumentasi tersebut maka FEBI UMK ikut menerima mahasiswa transfer  

dengan  mempertimbangkan  rekam  jejak  calon  mahasiswa  transfer,  daya  

tampung program studi, alasan kepindahan, serta persyaratan administratif 

sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. 

Secara umum terdapat beberapa alasan mahasiswa transfer ke FEBI 

UMK yakni: (i). Menyesuaikan dengan kualifikasi dan kebutuhan di tempat yang 

bersangkutan ber-karier; (ii). Memenuhi minat bakat dan kemampuannya; (iii). 
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Rotasi tempat/lokasi kerja dari daerah lain; (iv). Kondisi kampus yang relatif 

aman; (v). Melanjutkan studi dari strata D3. 

 

3.2 LULUSAN 

3.2.1 Rata-rata Masa Studi dan Rata-rata IPK Lulusan Selama Tiga Tahun 
Terakhir Mahasiswa Reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program 
Studi Manajemen: 

 

No. Program Studi 
Rata-rata masa 
studi (tahun) 

Rata-rata IPK 
lulusan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Manajemen 4 Tahun  3,26 

    

 

3.2.2 Rata-Rata Masa Studi dan Rata-Rata IPK 
 

Rata-rata masa studi mahasiswa FEBI UMK secara keseluruhan adalah empat 

(4) tahun dengan rata-rata IPK 3,26. Meski secara rata-rata masa studi mahasiswa 

FEBI UMK mencapai 4 tahun namun masih terdapat beberapa tantangan dalam upaya 

memastikan mahasiswa FEBI UMK lulus tepat waktunya, terdapat beberapa faktor yang 

ikut mempengaruhi lama masa studi yakni: 

1. Terdapat mahasiswa yang kuliah sambil bekerja; 

2. Peraturan ASN yang mensyaratkan izin studi baru dapat diberikan setelah 

2 tahun pengangkatan sehingga mahasiswa sengaja menunda penyelesaian 

perkuliahan; 

3. Alasan ekonomi. 

Beberapa langkah yang ditempuh untuk menjaga agar mahasiswa FEBI UMK 

dapat menyelesaikan studi tepat waktu adalah: 

1. Memberikan pembimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Penasehat 

Akademik, Dosen Pembimbing, serta Psikolog bagi mahasiswa yang akan 

memulai dan sedang melakukan penulisan skripsi; 

2. Sesi Motivasi yang dilakukan secara berkala (smesteran) dilaksanakan oleh 

fakultas dan prodi diikuti oleh mahasiswa semester awa 

3. FEBI UMK juga menyiapkan semester antara/pendek; 

4. FEBI UMK intensifkan melakukan komunikasi dengan Pemda, Bank 

Indonesia serta dunia  usaha  untuk  ikut  memberikan  Beasiswa  bagi  

mahasiswa  berprestasi  dari kalangan yang kurang mampu; 

5. Peningkatan pelayanan akademik dan kemahasiswaan oleh fakultas dan prodi. 
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Meski rerata IPK mahasiswa FEBI UMK dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 

telah mencapai 3,26 dengan rerata masa studi 4 tahun namun FEBI UMK berhadapan 

dengan beberapa kendala yakni: 

1. Kualitas input yang relatif rendah, mahasiswa dengan kualitas tinggi umumnya 

memilih untuk masuk ke PTN, baik di dalam Sulawesi Tenggara maupun di luar 

Sulawesi Tenggara; 

2. Belum memadainya sarana prasarana belajar dan mengajar; 

3. Dorongan berprestasi (Need For Achievement) yang rendah dikarenakan 

mahasiswa selain kuliah juga bekerja; 

4. Hasrat dosen untuk memperbaharui metode dan bahan ajar yang juga masih 

rendah. 

Dalam upaya menghadapi kendala sebagaiman disebutkan diatas maka FEBI 

UMK menempuh beberapa upaya diantaranya adalah peningkatan kualitas 

masukan/input dengan memperbaharui kualitas bank data soal pada SPMB UMK baik 

berbasis PBT maupun CBT, yang dibarengi dengan wawancara untuk menjajaki bakat, 

minat dan kemampuan calon mahasiswa baru. Selain kemampuan akademik, FEBI UMK 

juga melakukan pembinaan ahlakul karimah dan peningkatan elan kewirausahaan. 

Pada sisi lain, untuk mendorong minat dosen dalam memperbaharui metode 

dan bahan ajar secara berkala FEBI UMK menggelar lokakarya tentang metode 

penelitian, klinik menulis, pembuatan blog dosen, serta menerbitkan majalah 

triwulanan Ki Bagus dan Jurnal OJS Mega Aktiva untuk mewadahi artikel dan tulisan 

dosen FEBI UMK, untuk mengatasi ketersediaan laboratorium komputer maka FEBI 

UMK juga bekerjasama dengan Laboratorium SMA Muhammadiyah Kendari. 

 

14 
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STANDAR 4.  SUMBER DAYA MANUSIA 

 

4.1 DOSEN TETAP 
 

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat 

dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk 

dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang 

relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat 

menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan 

kerja minimum 20 jam/minggu. Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2. Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 

 
4.1.1 Jumlah Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya sesuai dengan PS 

Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tertinggi: 

 

No. Hal 
Total di 

Fakultas** 

Jumlah Dosen yang 
bertugas pada PS: * 

PS-1  

Nama PS 
Manajemen 

(1) (2) (3) (4) 

A Jabatan Fungsional :     

1 Asisten Ahli 20 20 

2 Lektor 5 5 

3 Lektor Kepala 0  0 

4 Guru Besar/Profesor 0  0 

  TOTAL 25 25 

B Pendidikan Tertinggi :     

1 S1 2 2 

2 S2/Profesi/Sp-1 20 20 

3 S3/Sp-2 2 2 

  TOTAL 25 25 
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4.1.2 Penggantian dan Perekrutan serta Pengembangan Dosen Tetap yang 

Bidang Keahliannya Sesuai Dengan Program Studi pada Fakultas dalam 

Tiga Tahun Terakhir: 

 
 

No Hal 
Total di 

Fakultas** 

PS-1  

Manajemen 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Banyaknya dosen 
pensiun/berhenti 

3 3 

2 
Banyaknya perekrutan dosen 
baru 

10 10 

3 
Banyaknya dosen tugas belajar 
S2/Sp-1 

2 2 

4 
Banyaknya dosen tugas belajar 
S3/Sp-2 

3 3 

 

4.1.3 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 
dan 4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan 
pengembangan karir. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan 
tenaga dosen tetap. 

 

Perbandingan dosen tetap dengan jumlah mahasiswa pada Program Studi 

Manajemen dilihat dari kesesuaian bidang ilmu adalah sebesar 1 : 43 Pada sisi 

lain rasio dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional Asisten AHli : Lektor : 

Lektor Kepala : Guru Besar pada FEBI UMK adalah 20 : 5 : 0 : 0. Sementara itu 

jika dilihat dari rasio berdasarkan jenjang pendidikan S1 : S2 : S3 adalah 2 : 21 : 

2. Dosen tidak tetap yang bidang keahliannya diluar pogram studi sebanyak 

7 orang, sementara Dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 

program studi berjumlah 4 orang. 

Perbandingan antara dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan dan 

komptensi yang sesuai dengan program studi masih rendah, agar proses 

perkualihan dapat berlangsung dengan optimal maka FEBI UMK merekrut dosen 

luar biasa (LB) yang bidang keilmuan, kualifikasi dan kompetensinya sesuai. 

Selain itu FEBI UMK juga telah mengusulkan penambahan dosen tetap dan 

pada tahun 2018 berdasarlkan hasil seleksi dosen tetap FEBI UMK memperoleh 

tambahan sepuluh (10) orang dosen tetap baru. 

Beberapa tantangan atau kendala yang FEBI UMK hadapi terkait dengan 

pengembangan dosen tetap adalah: 

1. Rendahnya Motivasi dosen untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih 
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tinggi; 

2. Dosen tetap pada FEBI UMK ada yang mendurkan diri karena lulus sebagai 

Aparat Sipil Negara (ASN); 

3. Berbagai skema kompetitif bagi dosen yang disiapkan oleh RISTEK DIKTI 

umumnya membutuhkan pra-syarat yang belum mencerminkan perimbangan 

memadai antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. 

Meski demikian, FEBI UMK memprakarsai upaya pengembangan dosen 

tetap secara mandiri melalui serial kuliah umum yang menghadirkan pakar/ahli 

yang relevan dengan konsentrasi kelimuan yang ada di PS. 

Manajemen FEBI UMK, Lokakarya Metode Penelitian, Lokakarya Penulisan 

Artikel jurnal, serta mengutus dosen tetap PS. Manajemen untuk mengikuti 

Pelatihan Pekerti, AA, serta seminar nasional, konferensi internasional baik 

didalam maupun diluar negeri. 

Upaya untuk terus mengembangkan kemampuan dosen tetap juga 

dilakukan melalui jejaring organisasi profesi, sosial dan kemasyarakatan, 

beberapa dosen FEBI UMK juga merupakan pengurus aktif di ISEI Cabang 

Kendari, FORDEBI, Indonesian Marketing Association (IMA) Sultra, Masyarakat 

Ekonomi Syariah Wilayah Sulawesi Tenggara dan ICMI Kota Kendari. FEBI UMK 

juga menjadi bagian dari jejaring Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) 

melalui Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) dan Asosiasi Program Studi 

Manajemen (APSMA) PTM Indonesia. 
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4.2 TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas atau PT yang 
melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

No. 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir 

Unit Kerja 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 
SMA/ 
SMK  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Pustakawan *     2   3     
  

Universitas 

2. Laboran/ 
Teknisi/ Analis/ 
Operator/ 
Programer 

  3 3         2 Universitas 
dan 
Fakultas 

3. Administrasi     7         1 Universitas, 
Fakultas 
dan Prodi 

4. Lainnya                   

Total 0 3 12 0 3 0 0 3 

 *) Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: 
kecukupan, dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam 
pengembangan tenaga kependidikan. 

 

Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan 

Catur Dharma Perguruan Tinggi pada FEBI UMK, saat ini jumlah tenaga 

kependidikan pada FEBI UMK berjumlah 21 orang. Tenaga Kependidikan 

mencakup pustakawan Teknisi/Laboran/Programer serta Administrasi. Upaya 

pengembangan tenaga kependidikan FEBI UMK terintegrasi dengan program 

yang dilakukan oleh universitas, seperti pelatihan  bagi  operator  SIMAK  dan  

EPSBED  serta  pelatihan  pengelolaan website. 

Tantangan yang dihadapi oleh FEBI UMK berkaitan dengan tenaga 

kependidikan adalah: (i). Kemampuan Tendik dalam menjalankan SOP 

pelayanan yang masih rendah; (ii). Rendahnya kemampuan tendik untuk 

mengelola website, blog serta kanal layanan sosial media (Fan Page FB, 

Instagram, Twitter) FEBI UMK; (iii). Minimnya insentif bagi tendik. 

Menghadapi tantangan tersebut maka FEBI UMK berinisiatif untuk 

merekrut secara alih daya (outsourcing) 3 tendik masing-masing sebagai: (i). 

programer; (ii). pengelola website; serta (iii). Admin Sosial Media FEBI UMK. 
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STANDAR 5.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

 

5.1 KURIKULUM 

Jelaskan Peran Fakultas dalam penyusunan dan pengembangan 
kurikulum program studi. 

 

Kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan isi maupun bahan 

kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada program 

studi, dalam proses penyusunan dan pengembangannya harus melibatkan 

semua unsur dalam Fakultas. 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi dilakukan 

melalui sebuah lokakarya yang difasilitasi oleh Fakultas.Fakultas mengundang 

semua pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan FEBI 

UMK termasuk pengguna lulusan.  Lokakarya terakhir FEBI UMK dilaksanakan 

pada Bulan Februari 2016 dengan melibatkan unsur dosen, mahasiswa, alumni, 

serta stake holder lainnya.    

Lokakarya menghasilkan rancangan kurikulum yang selanjutnya 

ditindaklanjuti oleh pihak fakultas dengan mengirimkan surat kepada rektor 

agar rancangan kurikulum tersebut ditetapkan sebagai kurikulum baru yang 

akan diberlakukan pada semester ganjil tahun akademik berikutnya.  

Selanjutnya FEBI UMK melakukan sosialisasi tentang penerapan kurikulum baru 

terhadap seluruh unsur pelaksana. 

 

 

5.2 PEMBELAJARAN 

Jelaskan Peran Fakultas dalam memonitor dan mengevaluasi 
pembelajaran. 

 

Monitoring dan kendali mutu atas kegiatan akademik pada setiap 

program studi dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan 

suasana akademik yang kondusif sehingga kualitas proses belajar mengajar 

dapat lebih optimal. Mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan adalah: 

1. Pemantauan kesesuaian materi yang diajarkan dosen dengan SAP mata 
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kuliah. 

2. Monitoring kehadiran dosen di kelas.  Dosen yang lalai akan segera 

dihubungi oleh pihak fakultas sehingga proses perkuliahan dapat 

dilaksanakan sesuai jadwal.  Bila dosen yang bersangkutan tidak masuk 

sebanyak 3 kali perkuliahan tanpa informasi, maka akan dilakukan 

penggantian oleh dosen tim. 

3. Monitoring tingkat kehadiran mahasiswa di kelas. Mahasiswa yang 

tingkat kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti 

Ujian Akhir Semester. 

4. Monitoring hasil pembelajaran melalui evaluasi nilai ujian semester, 

tugas, dan ujian praktikum. 

Monitoring tersebut dilakukan oleh program studi melalui daftar absensi 

mahasiswa, absensi dosen, dan monitoring perkuliahan, monitoring dilakukan 

pula melalui kuisioner, diskusi, atau laporan yang disampaikan oleh mahasiswa, 

pembimbing akademik, dan koordinator mata kuliah, serta stake holder lainnya. 

Hasil monitoring tersebut dievaluasi.  Bila membutuhkan keputusan segera dan 

tidak terlalu mendasar, maka keputusan tindakan dapat dilakukan segera oleh 

program studi agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar.   

Evaluasi secara keseluruhan dilakukan melalui mekanisme rapat 

koordinasi, rapat dosen, rapat pembimbing akademik, rapat pleno, rapat 

pimpinan maupun rapat senat akademik yang difasilitasi oleh Fakultas.     

Keputusan-keputusan mendasar yang dapat diambil melalui mekanisme 

tersebut antara lainperubahan kurikulum, perubahan distribusi mata kuliah yang 

diasuh dosen, upaya peningkatan kualitas pelayanan baik terhadap dosen 

maupun mahasiswa dan peningkatan pelayanan lainnya. 

 

5.3 SUASANA AKADEMIK 

Jelaskan Peran Fakultas dalam mendorong  suasana akademik yang 
kondusif, terutama dalam: (1)  Kebijakan tentang suasana akademik, (2) 
penyediaan  prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan 
akademik di dalam dan di luar kelas. 

 

1. Kebijakan tentang suasana akademik  

Penciptaan suasana akademik yang kondusif terus ditingkatkan melalui 
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interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan tenaga penunjang, dosen 

dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi antara 

mahasiswa dan dosen dilakukan melalui pembimbingan akademik, 

pembimbingan penelitian serta penulisan skripsi, pengabdian masyarakat, 

kegiatan akhlakul karimah (kultum, shalat berjamaah, pengajian), 

seminar/kuliah umum, pembinaan mahasiswa baru melalui kegiatan orientasi 

mahasiswa baru, serta bimbingan KKA. Sedangkan interaksi antara mahasiswa 

dengan mahasiswa adalah melalui organisasi kemahasiswaan, kelompok belajar, 

dan diskusi ilmiah mahasiswa.  Untuk kegiatan pembimbingan, Universitas 

menyediakan dana khusus yang terkait dengan proses pembimbingan tersebut 

misalnya honor untuk pembimbing akademik.   

Selain itu untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang dinamis 

namun tetap terarah maka ditetapkan beberapa peraturan terkait seperti Tata 

Tertib Kemahasiswaan, Kode Etik Dosen, dan lain sebagainya. Upaya 

menciptakan suasana akademis yang kondusif dilakukan melalui program kerja 

yang terencana, terpadu baik oleh lembaga maupun lembaga kemahasiswaan. 

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana  

Untuk memfasilitasi terbentuknya suasana akademik yang kondusif maka 

FEBI UMK menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium komputer, ruang serba guna, ruang ujian, ruang 

rapat, kantin, mushala, lapangan parkir dan foto copy center, serta lingkungan 

kampus yang bersih dan aman.  

Sebagai bagian dari komitmen pengembangan terkait sarana dan 

prasarana FEBI UMK mendapatkan penempatan ruang pelayanan dan kelas 

pada kompleks gedung baru (gedung D) yang saat ini tengah tahap finishing 

dan rencananya akan diresmikan penggunaannya pada bulan Juli 2019, pada 

gedung D selain ruang pelayanan juga terdapat ruang kuliah (Lecture Theater) 

dengan fasilitas untuk konferensi dalam jaringan atau DARING, gedung D ini 

juga dilengkapi dengan fasilitas elevator atau lift untuk menunjang mobilitas 

sivitas akademika didalam kompleks gedung D. 

3. Dukungan dana 

Pengelolaan sumberdaya keuangan dilaksanakan secara terpusat oleh 
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Universitas meski demikian fakultas dan prodi memiliki kewenangan 

perencanaan dan penganggaran yang kemudian diratifikasi kedalam RAPBU 

Universitas melalui forum Rapat Kerja, Untuk mendukung suasana akademik 

yang kondusif, universitas menyediakan anggaran kegiatan sesuai yang 

diusulkan fakultas dan program studi. Selain anggaran rutin, seperti gaji dosen-

pegawai, belanja barang habis pakai, biaya operasional fakultas/program studi, 

universitas juga menyediakan anggaran belanja langsung yang berkaitan 

dengan Catur Dharma UMK: (a) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

(b) Kegiatan Kemahasiswaan. Selain itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat juga menyediakan anggaran untuk kegiatan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyakat yang dilakukan dosen. 

4. Kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas 

Interkasi akademik antara dosen-mahasiswa atau antar mahasiswa 

didalam kelas atau laboratorium berlangsung dalam suasana terbuka, egaliter 

dan adaptif terutama dalam upaya mengadopsi media pembelajaran yang lebih 

interaktif dan beragam, FEBI UMK mendorong dosen tetap untuk 

memanfaatkan Chanel Youtube dalam memberikan deskripsi singkat konten 

ajar, serta memperkenalkan penggunaan Google Edu kepada dosen dan 

mahasiswa. 

FEBI UMK juga memberikan perhatian kepada kegiatan lapangan dengan 

memfasilitasi ragam kegiatan seperti kuliah lapang, pemagangan, serta kuliah 

kunjungan kepada mitra-mitra FEBI UMK baik swasta maupun pemerintah, 

bahkan KPPU RI melalui Ketua KPPU Dr. Syarkawi Rauf memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa FEBI UMK untuk internships di Kantor KPPU 

Jakarta. Kemitraan dengan swasta dan pemerintah ini juga disesuaikan dengan 

konsentrasi dan peminatan mahasiswa di PS.Manajemen FEBI UMK dengan 

maksud agar kegiatan akademik diluar kelas ini dapat menjadi tumpuan untuk 

melakukan abstraksi atas kegiatan tutorial didalam kelas. 
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STANDAR 6.   PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM 
INFORMASI 

 

6.1 PEMBIAYAAN 

 
6.1.1 Jumlah Dana termasuk gaji yang diterima  di Fakultas selama tiga tahun 

terakhir : 
 

Sumber 
Dana 

Jenis Dana 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PT sendiri / 

Yayasan 

Iuran Pembinaan 

Pendidkan (IPP) 

2,823 4,304 4,844 

Sumbangan Peningkatan 
Mutu Akademik (SPMA) 

474 544 512 

Biaya Integrasi 116 8.6 7.2 

Seminar Proposal 

Penelitian 

100.10 89.6 44.8 

Seminar Hasil Penelitian 100.10 89.6 44.8 

Ujian Skripsi 178.75 160 80 

Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Amaliayah (KKA) 

133.45 197.1 78.1 

Pembinaan Mahasiswa 13.35 14.7 13.85 

Wisuda 213 204.8 382.2 

Diknas Beasiswa Pendidikan Bagi 
Dosen 

280 280 280 

Beasiswa Pendidikan Bagi 

Mahasiswa 

31 31 26 

Bantuan Pelaksanaan KKA 0 0 0 

Sertifikasi Dosen 62 95 100 

Penelitian Dosen 
(RISTEKDIKTI) 

0 118 102 

Pengabdian Masyarakat 85 143 150 

Sumber Lain Penelitian Dosen 275 736 555 

Bantuan Penulisan Skripsi 0 0 0 

Bantuan Pendidikan Bagi 
Mahasiswa dari PEMDA 

120 186 202 

Penelitian Dosen Mandiri 0 0 0 

Pengabdian Masyarakat 0 0 0 

Total 5,006 7,201 7,422 
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Penggunaan dana : 
 

No. Jenis Penggunaan 
Jumlah Dana (Juta)  

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pendidikan 3,507.6 4,956.3 5,258.5 

2. Penelitian 278.5 905.6 660.6 

3. Pengabdian kepada 

Masyarakat 
89.5 151 162 

4. Investasi prasarana 391 544 512 

5. Investasi sarana  83 109 112 

6. Investasi SDM 280 280 280 

7  Lain- Lain 40 50 55 

        Total 4,669.6 6,955.8 7,039 

 

Penggunaan Dana untuk Penyelenggaraan Tridharma        

 

No 

 

Nama Program Studi 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

1 Manajemen 4,669.6 6,995.8 7,039.6 

 
6.1.2 Uraikan Penilaian pimpinan Fakultas tentang perolehan dana yang 

mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya, serta 
kendala-kendala yang dihadapi. 

 

Pengelolaan keuangan di UMK diselenggarakan secara terpusat oleh 

Universitas, pada sisi lain fakultas tetap memiliki kewenangan perencanaan 

penganggaran yang kemudian diusulkan kedalam RAPBU UMK melalui forum 

Rapat Kerja (RAKER) yang kemudian diratifikasi menjadi APBU oleh rektor untuk 

dilaksanakan. Mekanisme ini memiliki sejumlah keunggulan diantaranya adalah 

terpenuhinya prinsip efektifitas perencanaan serta efisiensi penggunaan 

anggaran dan memudahkan pengawasan pelaksanaan anggaran. 

Sumber-sumber pembiayaan kegiatan di UMK sebagian besar ditopang 

oleh sumber dana konvensional yang berasal dari IPP/SPP serta IPG dari 

mahasiswa, meski demikian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah ada 

upaya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan melalui unit bisnis UMK 

seperti lembaga kewirausahaan serta membuka kegiatan usaha produksi bata 

ringan. 
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Secara umum dana yang diperoleh diatas dialokasikan untuk 

membiayai ragam kegiatan, yang meliputi : 

(1) Pendidikan dan pengajaran,  

(2) Penelitian dan pengabdian masyarakat 

(3) Pemeliharaan infrastruktur/fasilitas,  

(4) Pengadaan alat tulis kantor yang mendesak,  

(5) Pengadaan fasilitas prasarana penunjang kegiatan akademik 

Meski berhadapan dengan keterbatasan dalam pembiayaan ragam 

kegiatan, FEBI UMK mengembangkan kerjasama dengan beberapa institusi 

mitra, terutama dalam pembiayaan kegiatan penelitian dan hibah beasiswa bagi 

mahasiswa berprestasi. Beberapa institusi yang telah bekerjasama dengan FEBI 

UMK adalah: Bank Indonesia, BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Pemkab Buton Utara, Pemkab Wakatobi, Pemkot Kendari, Pemkab Bombana, 

Pemkab Konawe Kepulauan dan Pemkab Konawe Utara serta Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu FEBI UMK juga mendorong sivitas 

akademikanya terutama dosen tetap untuk secara aktiv ikut hibah kompetisi 

yang dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti, LPDP dan lembaga lainnya. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut 

antara lain adalah : 

1. Masih lemahnya jejaring kemitraan dunia usaha terutama dalam 

kaitannya dengan Skema CSR dan PKBL atau Community Development 

lainnya. 

2. Rendahnya minat dosen untuk ikut kompetisi hibah nasional baik yang 

diselenggarakan Risetk-Dikti, LPDP maupun lembaga lainnya; 

 
 

 

6.2 SARANA 
 

6.2.1 Uraikan Penilaian Fakultas tentang sarana untuk menjamin 

penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi mencakup 
aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana 
pengembangan dalam lima tahun mendatang, serta kendala yang 

dihadapi dalam penambahan sarana. 
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FEBI UMK terus berupaya meningkatkan ketersediaan sarana yang 

diperlukan dalam kegiatan akademik dan pelayanan. Sampai dengan tahun 

2018 sarana yang dimiliki untuk keperluan pembelajaran adalah 42 unit 

komputer (2 unit komputer kerja dan  40 unit komputer laboratorium), 4 unit 

printer, 3 notebook, 5 LCD Projector, 3 unit UPS, 8 unit kipas angin, 5 buah 

lemari, 5 meja kelas dosen, 250 kursi kelas mahasiswa, 10 buah meja dosen, 5 

buah whiteboard,1 buah tripod plano, 1 unit TV,  3 (tiga) unit kursi 

perpustakaan dan 3 (tiga) unit meja perpustakaan serta 2 buah mobil (UMK). 

Sarana yang dimiliki untuk kegiatan praktikum adalah sarana milik 

sendiri dan sarana laboratorium yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah dan FEB 

Halu Oleo berdasarkan Perjanjian Kerjasama  

Selain sarana laboratorium, untuk menunjang proses belajar mengajar 

FEBI memiliki sarana perpustakaan yang terintegrasi dengan perpustakaan 

lembaga yang diberi nama LEMOCEN (Learning Motivation Centre), BI Corner, 

serta Galery Investasi Syariah yang didukung oleh MNC Securitas dan Bursa 

Efek Indonesia. Adapun jumlah koleksi buku/literatur yang dimiliki hingga saat 

ini adalah 828 judul buku,8 jurnal, 2 prosiding, 27 majalah lokal, 296 judul 

skripsi/tesis dan 25 buah CD-ROM . 

Sarana lain yang baik langsung maupun tidak langsung dapat 

menunjang proses belajar mengajar adalah tersedianya fasilitas fotokopi, 

kantin, musholla, sarana olah raga terpadu, dan tempat parkir kendaraan.     

Sampai saat ini sarana pembelajaran kelas yang dimiliki masih cukup 

dan sangat mendukung proses pembelajaran.  Sarana-sarana yang diperlukan 

untuk proses pembelajaran seperti laptop dan LCD dapat diakses oleh dosen 

maupun mahasiswa kapan saja dibutuhkan.  

Rencana pengembangan sarana kedepan adalah penempatan ruang 

pelayanan dan ruang belajar pada gedung baru (gedung D) yang saat ini 

tengah dalam tahap finishing dan akan diresmikan penggunaanya pada bulan 

juli 2019.  

Gedung D ini merupakan pembangunan sarana baru yang 

diperuntukkan bagi sivitas akademika FEBI UMK, dilengkapi dengan ruang 

konferensi mini berkonsep lecture theater yang dapat mendukung porses 

belajar berbasis DARING atau dalam jaringan, selain itu gedung D ini juga 

25 
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dilengkapi dengan lift/elevator untuk menunjang mobilitas dosen, mahasiswa 

serta kegiatan pelayanan pada gedung tersebut. 

 

6.2.2 Tuliskan   Sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan 
program Tridarma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam 

tiga tahun terakhir, serta  rencana investasi untuk sarana dalam lima 
tahun mendatang : 

 

No. 
Jenis Sarana 
Tambahan 

Investasi sarana 
selama tiga 

tahun terakhir 

(juta Rp) 

Rencana investasi sarana dalam 

lima tahun mendatang 

Nilai Investasi 
(juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Jaringan WAN 46,50  300,00 Universitas, 
lain-lain 

 
 

6.3 PRASARANA 
 

6.3.1 Uraikan Penilaian Fakultas tentang prasarana yang telah dimiliki, 
mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana 
pengembangan dalam lima tahun mendatang, serta kendala yang 

dihadapi dalam penambahan prasarana. 
 

Saat ini FEBI UMK telah memili ruang kelas dan pelayanan yang 

relative telah memadai, ditunjang dengan perpustakaan, ruang dosen dan 

ruang serbaguna, serta ruang bagi lembaga kemahasiswaan yakni BEM , HMJ, 

dan IMM.   

Dengan adanya prasarana dan sarana gedung dan ruang kuliah yang 

memadai, maka FEBI UMK dapat menjamin tingkat keberlanjutan dan 

pelaksanaan proses belajar mengajar secara efektif. 
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6.3.2 Prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola dalam 

tiga tahun terakhir, serta  rencana investasi untuk prasarana dalam lima 
tahun mendatang : 

 

No. 
Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi 

prasarana 
selama tiga 

tahun terakhir 

(juta Rp) 

Rencana investasi prasarana 

dalam lima tahun mendatang 

Nilai Investasi 
(juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ruangan /Lab 
Komputer 

50,00 200,00 Universitas/Dikti 

 

6.4 SISTEM INFORMASI    
 
6.4.1 Jelaskan Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan Fakultas untuk proses 

penyelenggaraan akademik dan administrasi, serta pemanfaatannya 
dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi.   

 

Pengelolaan sistem informasi di UMK dikelola oleh salah satu unit kerja 

ditingkat universitas yaitu Pusat Dokumentasi dan Pengendali Informasi (PDPI).  

Melalui program pelaksanaan PHK UMK telah mengembangkan peralatan ICT 

dengan memiliki dua server yaitu server akademik dan kepegawaian ditambah 

dengan 1 unit PC pada setiap unit kerja untuk mengelola dan mengakses SIMAK 

dan Sistem Informasi Kepegawaian dan Keuangan.   

Sistem informasi yang dimiliki oleh fakultas merupakan sistem informasi 

yang terpadu yaitu SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akademik) on-

line. Sistem informasi ini sangat mendukung berbagai aktivitas yang melibatkan 

seluruh sivitas akademika. Melalui sistem informasi ini proses pendataan 

pendaftaran mahasiswa baru terekam secara digital, demikian pula dengan 

database dosen dan mahasiswa. 

Selain itu sistem ini juga memfasilitasi pengisian KRS menggunakan 

jaringan internet, pencatatan monitoring kehadiran dosen, pemasukan nilai 

mata kuliah oleh dosen, kalender akademik dan proses pembelajaran. Semua 

informasi tersebut tersimpan di server yang dapat diakses oleh seluruh sivitas 

akademika. Peningkatan sistem informasi terus dilakukan melalui peningkatan 

sosialisasi penggunaan internet untuk pendaftaran mahasiswa baru secara 

online, pengisian KRS mahasiswa, dan upaya penggunaan website. 
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Program SIMAK On-Line terus dikembangkan untuk mengintegrasikan 

informasi di bidang akademik, keuangan, personalia, dan hubungan 

masyarakat.  Untuk mendukung kualitas sistem informasi SIMAK on line, telah 

dilakukan kerjasama dengan pihak LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 

pemanfaatan jejaringan pengatahuan yang dikembangkan oleh LPMP. 

Selain SIMAK, pelayanan teknologi informasi lain yang ada adalah 

jaringan internet dengan system hotspot. Jaringan internet ini dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen selama 24 jam sehingga sangat 

mendukung dalam penyelesaian tugas, dan kebutuhan belajar mengajar 

lainnya. 

 

 
 

6.4.2 Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom per baris) 
dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel 

berikut. 
 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 

Komputer 
Tanpa 

Jaringan 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Lokal 

(LAN) 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Luas 

(WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa    √ 

2. Kartu Rencana Studi 

(KRS) 

   √ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 

4. Nilai mata kuliah    √ 

5. Transkrip akademik    √ 

6. Lulusan    √ 

7. Dosen    √ 

8. Pegawai    √ 

9. Keuangan    √ 

10. Inventaris    √ 

11. Pembayaran SPP    √ 

12. Perpustakaan    √ 
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6.4.3 Jelaskan Upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika 

di Fakultas (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail,sms, 
buletin). 
 

Selain memanfaatkan SIMAK, upaya penyebaran informasi/kebijakan bagi 

sivitas akademika di FEBI UMK sampai saat ini juga masih menggunakan jalur 

pertemuan/rapat, surat-menyurat, papan pengumuman, telepon seluler, e-mail, 

sms, dan fax.  Pertemuan/rapat, surat-menyurat, dan pengumuman digunakan 

terutama untuk informasi/kebijakan yang membutuhkan penjelasan.  Sedangkan 

telepon, e-mail, sms, dan fax biasanya digunakan untuk penyebaran 

informasi/kebijakan yang membutuhkan respon cepat dan segera.  

Selain itu informasi dan kegiatan-kegiatan juga di siarkan (broadcast) 

melalui laman website FEBI UMK yang dapat diakses pada alamat 

febi.umkendari.ac.id yang meneruskan ragam informasi tentang prodi, fakultas, 

ujm, alumni dan kemahasiswaan, selain melalui website, ragam informasi spesifik 

khususnya publikasi artikel imiah juga dipancar-teruskan melalui web jurnal Mega 

Aktiva milik FEBI UMK yang berbasis OJS dan saat ini telah terindeks DOI dan 

Google Scholar, saat ini Jurnal Mega Aktiva yang berbasis OJS tengah tahap 

persiapan untuk akreditas pada ARJUNA dan dapat diakses pada link 

megaaktiva.umkendari.ac.id. 

Selain jurnal Mega Aktiva yang berbasis OJS sebagai kanal dalam rangka 

mempublikasikan gagasan dan pikiran baik dosen tetap FEBI UMK maupun dosen 

LB dan sivitas akademika UMK serta khalayak umum, FEBI UMK juga 

menerbitakan majalah Triwulanan dengan nama Majalah Ki Bagus, majalah ini 

menampung artikel populer dan aneka info yang bersifat tertulis dan naratif. 

Untuk merespon berkembangan media antarmuka dan percakapan maya, 

maka FEBI UMK juga memberikan layanan media social melalui Fan Page pada 

laman Facebook di link febi Umk, akun Instagram febi.umk serta akun twitter 

pada @FEBI_UMK, keseluruhan media ini ikut menjangkau halayak luas dalam 

rangka menyebarluaskan ragam informasi dan kebijakan pada FEBI UMK. 

 

 

 
 

 

http://www.febiumkendari.ac.id/
http://www.megaaktiva.umkendari.ac.id/
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6.4.4 Uraikan Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan 

upaya pencapaiannya, serta kendala-kendala yang dihadapi. 
 

Saat ini FEBI UMK tengah mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi 

nama FEBI dengan platform android serta dapat diunduh di playstore, 

aplikasi ini memiliki empat (4) fitur utama yaitu: (i).fitur mahasiswa; (ii). Fitur 

dosen; (iii)  fitur orangtua; dan (iv) fitur alumni. 

Aplikasi ini akan dengan mudah diaplikasin melalui smartphone milik 

pengguna dalam rangka memberikan informasi yang cepat berkaitan dengan 

berbagai kebutuhan pengguna. Aplikasi FEBI ini direncanakan di launching pada 

bulan Agustus 2019 yang akan didahului dengan uji coba penggunaan. 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi ini adalah belum 

padu dan padan-nya ragam jenis data pada tingkat universitas sehingga 

menyulitkan pengembangan aplikasi pada tingkat fakultas, selain itu mengingat 

besarnya ukuran data pengguna pada aplikasi tersebut maka diperlukan server 

yang juga kompatibel dengan kebutuhan tersebut, kendala lainnya dalam 

pengembangan aplikasi ini adalah minimnya dana dalam rangka pembangunan 

aplikasi yang mengharuskan pengerjaannya dilakukan secara bertahap. 
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STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

7.1 PENELITIAN  
 

7.1.1 Tuliskan Jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing 

PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir : 

 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Judul Penelitian 
Total Dana Penelitian 

(juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

1 Manajemen 4 9 18 278.5 905.5 660.6 

  

 Total 4 9 18 278.5 905.5 660.6 

 

7.1.2 Uraikan Pandangan pimpinan  Fakultas tentang data pada butir 7.1.1, 

dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, 

kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu, serta kendala-

kendala yang dihadapi.  

 

Penelitian merupakan wahana penting dalam upaya melakukan abstraksi 

dan verifikasi terhadap kegiatan pada matra pengajaran dalam catur darma, 

penelitian pada FEBI UMK diarahkan pada bidang-bidang yang selaras dengan 

peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat pada tingkat universitas dan 

fakultas. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penelitian yang dilakukan oleh 

FEBI UMK dari sisi cakupan dan anggaran sudah relative memadai. 

Penelitian yang dilakukan oleh FEBI umumnya merupakan penelitian 

kollaboratif dengan format kerjasama antara FEBI UMK dan mitra seperti Bank 

Indonesia dan pemerintah daerah di lingkup Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 

Tengah, tema dan konteks penelitian dengan skema ini umumnya berdasarkan 

pada petajalan penelitian mitra kerjasama tersebut, meski demikian karena 

ruang observasi kegiatan tersebut lingkup regional secara umum tema dan 

permasalahan masih relevan dengan visi dan misi serta peta jalan FEBI UMK. 

Selain secara institusional, kegiatan penelitian juga dilakukan secara 

mandiri oleh dosen tetap FEBI UMK terutama untuk pengembangan bidang 

keahlian yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan, selain itu juga terdapat 

penelitian yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa dalam rangka tugas 

akhir, yang kemudian dipublikasikan pada jurnal bereputasi.  
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Dalam rangka menopang kemampuan dibidang penelitian maka FEBI 

UMK melaksanakan rangkaian lokakarya metodologi penelitian kualitatif (bekerja 

sama dengan FEB Unhas) dan kuantitatif (bekerjasama dengan FEB UHO), serta 

menyelenggarakan klinik penulisan artikel ilmiah, selain itu FEBI UMK juga telah 

memiliki jurnal berbasis OJS bernama Mega Aktiva untuk mempublikasikan 

artikel penelitian dosen tetap FEBI UMK dan seluruh peneliti didalam maupun 

diluar negeri. 

 FEBI UMK juga telah melangsungkan Konferensi Internasional: 1st 

International Conference on Economics, Social, Management and Business 

(ICOESMB) 2018 dengan topic: Halal Industry: Challenges and Opportunities. 

Menghadrikan 2 narasumber dari luar negeri yakni Professor Ferry Jie,Phd dari 

Edith Cowan University Australia dan Prof.Datin Sri Suhaiza dari University of 

Malaya Malaysia.   

 
 

7.2 PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
7.2.1 Jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga 
tahun terakhir: 

 

No. 
Nama 

Program 

Studi 

Jumlah Judul Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Total Dana  

Kegiatan Pelayanan/ 
Pengabdian kepada 

Masyarakat (juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

1 Manajemen 

 

4 5 5 89.5 151 162 

Total 4 5 5 89.5 151 162 

 

7.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada 
butir 7.2.1 dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, 

kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan 
mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 

Pengabdian pada Masyarakat di UMK dikelola secara bersama antara 

fakultas dengan LPPM terutama dalam aspek piñata kelolaan kegiatan 

pengabdian yang sumber pendaannya berasal dari universitas serta Ristek Dikti, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada FEBI UMK masih tergolong 
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minim meski demikian FEBI UMK terus mendorong dosen tetap untuk mengikuti 

ragam hibah kompetisi baik internal maupun oleh Ristek Dikti. Kendala yang 

dihadapi adalah masih rendahnya animo dosen tetap untuk memanfaatkan skim 

pengabdian yang telah ada. 

Menghadapi kenyatan tersebut melalui Pusat Studi Ekonomi dan 

Kebijakan Publik (PSEKP) FEBI UMK mendorong fokus pada pemanfaatan 

limbah kertas untuk didaur ulang menjadi aneka luaran seperti kertas tissue dan 

paper bag, meski baru dalam tahap inisiasi namun kegiatan ini telah mendorong 

dosen tetap lingkup FEBI UMK untuk menginisiasi kegiatan pengabdian dengan 

tajuk daur ulang sampah kertas. 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh FEBI UMK terkait dengan 

pengabdian pada masyarakat adalah: 

1. Rendahnya minat dosen tetap untuk melakukan pengabdian 

masyarakat; 

2. Kurangnya pemahaman terkait dengan pengajuan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat yang didanai oleh Ristek-Dikti; 

3. Umumnya dosen tetap menganggap kegiatan pengabdian tidak terlalu 

menarik jika dibandingkan dengan penelitian. 

 
 
7.3 KEGIATAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN  

 
7.3.1 Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*)  dengan Fakultas dalam 

tiga tahun terakhir  
 

No. 
Nama 

Instansi 
Jenis Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerja Sama Manfaat yang 

Telah Diperoleh Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. PT. MNC 

Sekuritas 
Jakarta 

Pemasyarakatan 

dan Edukasi 
Pasar Modal  

2017 - Adanya dan 

diresmikannya 
pendirian Galeri 
Investasi pada FEBI 

UMK 27 November 
2017 – sekarang 

2 PSP3-IPB Nota 

Kesepahaman 
Bersama dalam 
Pendidikan, 

2016 - Adanya Coaching 

klinik Penulisan 
artikel dari peneliti 
PSP3-IPB pada 25 
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enelitian, 
Pengabdian 

Masyrakat 

Maret 2017 oleh 
Yusran Darmawan, 

dan pelatihan Smart 
UAV Application for 
Rural Development 

oleh peneliti Tamu 
internasional Prof. 
Dr. Matthias kleinke 

pada 25 September 
2018 

3 PT. 

PARAGON  

MoU Pemberian 

Beasiswa Wardah 
kepada 

mahaiswa PTM 

2017 2018 Adanya beasiswa 8 

orang mahasiswa 
pada Program Studi 

Manajemen dalm 
bentuk barang 
Produk Wardah 

4 PEMDA Kab. 

MOROWALI 
PROV. 

SULAWESI 
TENGAH 

Nota 

Kesepahaman 
Bersama dalam 

Pendidikan, 
enelitian, 
Pengabdian 

Masyrakat 

2016 Sekarang Adanya penetapan 

UMK sebagai 
pembuat naskah 

akademik Perda 
2018 dan peneltian 
2018 yang 

melibatkan Dosen 
tetap prodi, adanya 

pemberian Beasiswa 
selurh mahasiswa 
yang terdaftar pada 

prodi sejak 2017 

5 FEB 
Universitas 

Hasanudin 
(UNHAS) 

MoU bidang 
Pengajaran, 

Pendidikan dan 
Penelitian dan 
pengabdian 

masyarakat 

2017 sekarang Adanya pelatihan 
methodology riset 

kualitatif dan 
penggunaan N-Vivo 
bagi Dosen Prodi 

Manajemen oleh 
Abdullah Sanusi, 

M.BA.,P.hD (Dosen 
FEB UNHAS) pada 23 
Oktober 2017 di 

Kendari 

5 Pemerintah 
Kabupaten 

Wakatobi 
 
 

Kontrak Kerja 
Penelitian  

2013 
 

2017 Melaksanakan 
Kegiatan Catur 

Dharma Perguruan 
Tinggi 

3. Balitbang 
Provinsi 

Kontrak Kerjasama 
Penelitian pada 
Dosen Tetap Prodi 

Manajemen UMK 

2018 2019 Adanya dosen tetap 
yang melakukan 
penelitian yang 

dilibatkan oleh 
Balitbang  
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5 Forum IKM-
UKM Prov. 

Sultra 

Penelitian dan 
pengembangan 

2018 2021 Pelibatan Dosen 
Tetap dalam 

kegiatan asosiasi 
danprogram kerja 
dalam litbang 

6 TVRI 

SULTRA 

Sosialisasi Fakultas 

dan Prodi dan hasil 
penelitian dan 

karya dosen 
 

2012 - Tesosialisasinya 

Prodi Manajemn UMK 
sampai ke pelosok 

terutama 
kepemimpinan public 
dosen dan karya nya 

serta meningkatnya 
animo mahasiswa 

untuk masuk 
Fakultas Ekonomi  
dan bisnis islam 

program studi 
Manajemen 

7 PEMDA 

KOTA 
KENDARI 

Kontrak Kerja 

Penelitian 

2016 2018 Adanya produk 

penelitian Dosen 
pada Prodi 
Manajemen 

8 PEMDA KAB. 
Bombana 

MoU Kerja sama 
Pendidikan, 
Penelitian dan 

Pengabdian 
Masyarakat 

2018 sekarang Adanya pemberian 
beasiswa “Gembira 
Cerdas” bagi 

Mahasiswa Asal Kab. 
Bombana, 
dilaksanakannya 

Kuliah Kerja Amaliah 
(KKA) mahasiwa 39 

mahasiswa Prodi 
Manajemen di Kab. 
Bombana Feb.- 

Maret 2019  

9 IAEI 
Institute 

Perjanjian 
Kerjasama 

pelatihan dan 
pembekalan 
sertifikasi Profesi 

2018 2021 Adanya perencanaan 
sertifikasi profesi  

Dosen Ekonomi 
Islam pada Ikatan 
Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia 

10 PT. BEI MoU dan 
Kerjasama 

Pendirian GIS BEI 

2017 Sekarang Berdirinya Galeri 
Investasi Syariah 

Bursa Efek Indonesia  
dan Sekolah Pasar 

Modal Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas 

Muhammadiyah 
Kendari 
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11 Pemda Kab. 
Buton Utara 

MoU Kerjasama 
Pendidikan, 

Penelitian dan 
Pengabdian 

Masyarakat 

2018 Sekarang Adanya Beasiswa 
dan Hasil Penelitian 

Kolaboratif Antara 
Dosen Tetap dengan 

Pemerintah 
Kabupaten. 

Catatan: (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi 
 

 

7.3.2 Instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*) dengan Fakultas dalam 
tiga tahun terakhir. 

 

No. 
Nama 

Instansi 

Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama 

Manfaat yang 

telah diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Malaya 
University 

aPenguatan 
Kapasitas 
Program Studi 

dan Dosen 

Oktober 
2018 

Januari 
2019 

 

Adanaya visiting 
professor oleh Prof. 
Datin Sri. Dr. 

Suhaiza Hanim 
dalam Peningkatan 

publikasi jurnal 
Internasional dan 
halal produk 

2 Edith Cowan 

University 
Australia 

Pelibatan Prof. 

Ferry jie 
dalam 
aktivitas 

pengajaran 
20182 dan 

pembicara 
tamu dan 
keynote 

speaker 

November 

2018 

November 

2019 

Telah 

dilaksanakannnya 
konferensi 
internasional 

sebagai keynote 
speakers dan 

pelbatan mata 
kuliah secara 
terjadwal 

3 NSLC/NSELRED 
- Canada 

Penelitian dan 
pegabdian 
masyrakat 

dalam 
penguatan 

komoditas 
unggulan 
daerah 

2017 2018 Lahirnya kurikulum 
kewirausahaan dan 
adanya tim pelatih 

kewirausahaan 
dosen program 

studi 

4 Islamic 

University of 
Minesota, USA 

Penyampaian 

kuliah jarak 
jauh, kerja 
sama 

kolaborasi 
riset, dan 

Studi Lanjut 

2017 2027 Adanya 

perencanaan Studi 
lanjut Dosen Muda 
program Studi, 

planning pelibatan 
Keynte speakers 

dalam knferensi ke 
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2 yang 
diselenggarakan 

Fakultas.  

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi 
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