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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Kendari (FEKON UMK) ini disusun meliputi evaluasi 

terhadap 7 (tujuh) komponen dan 84 parameter. Seluruh komponen dan 

parameter itu dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam untuk memetakan 

secara komprehensif mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan 

Program Studi Manajemen. Laporan disusun secara lengkap dan sistematis agar 

mudah dipahami oleh semua pihak yang membacanya.  

Kendati Laporan Evaluasi Diri ini telah diusahakan disusun sebaik dan 

seteliti mungkin, tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa 

kelemahan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kami sangat 

mengharapkan koreksi yang bersifat positif-konstruktif dari semua pihak.  

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi 

dan berjasa dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Diri ini. Akhirnya kami 

berharap semoga Laporan Evaluasi Diri ini dapat bermanfaat dalam upaya 

perbaikan kinerja dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi, tujuan, 

serta sasaran program studi.  Akhirnya kami berharap semoga Laporan Evaluasi 

Diri ini dapat digunakan sebagai bahan usulan untuk mendapatkan pengakuan 

akreditasi dari BAN-PT demi kemajuan Program Studi Manajemen di masa 

mendatang.  

 

       

Kendari,   Desember 2013 

             

 

Tim Penyusun 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 

Program Studi Manajemen adalah program studi yang ada di Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari didirikan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  No. 149/D/O/2001 

Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian 

UMK, dengan nama Program Studi Manajemen  dan telah diperpanjang dengan 

SK No. 3921/D/T/K-IX/2009 tanggal  17 Nopember 2009 .  Visi P.S. Manajemen 

adalah “Menjadi Program Studi yang memiliki Keunggulan dalam ilmu 

Manajemen yang mampu menyediakan sumber daya manusia yang profesional, 

.Bertaqwa dan berakhlaqul karimah”  

Kemahasiswaan; seleksi calon mahasiswa baru sebagai input dilakukan 

melalui test tertulis dan wawancara menjelang tahun ajaran baru setiap 

tahunnya. Secara akademik indeks prestasi semester (IPS) mahasiswa PS. 

Manajemen sebagai output proses berkisar antara 2,73 – 3,38. Pada umumnya 

mahasiswa Manajemen berasal dari kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.  

Selain kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh mahasiswa Manajemen, 

mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan kelembagaan mahasiswa di tingkat 

Fakultas dan Universitas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa  tingkat Universitas 

dan Fakultas, Majelis Perwakilan Mahasiswa di tingkat Universitas dan Fakultas, 

serta kegiatan di luar kampus seperti  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 

Hisbul Wathan (HW), dan kegiatan seni dan olah raga. Pelayanan yang diberikan 

kepada mahasiswa selain melalui konsultasi Penasehat Akademik (PA) dari dosen 

yang telah ditetapkan Program Studi, juga melalui pelayanan akademik lainnya 

baik di Program Studi, Fakultas maupun Universitas.   

Tenaga dosen tetap Program Studi Manajemen UMK sampai saat ini 

berjumlah 23 orang.  Penerimaan dosen diadakan berdasarkan kebutuhan dan 

kompetensi dan kriteria lain yang disyaratkan. Di samping dosen tetap, Program 

Studi Manajemen juga memanfaatkan dosen luar biasa berdasarkan kompetensi 

yang dimilikinya. Dosen luar biasa terdiri dari dosen pinjaman dari Perguruan 

Tinggi Negeri melalui suatu perjanjian kerjasama.  Dosen luar biasa adalah dosen 

senior yang berkualifikasi sarjana, magister atau doktor.  Dosen bertugas 

memberikan kuliah, menjadi penasehat akademik, pembimbing serta tugas 
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lainnya berkenaan dengan manajemen program studi. Sedangkan tenaga 

administrasi bertugas menyediakan informasi, dokumentasi dan administrasi 

program studi.  Kualifikasi dosen tetap pada Program Studi Manajemen meliputi 

S1 7 orang dan S2 10 orang. Dari 7 orang dosen yang berkualifikasi S1 tersebut,  

6 orang sedang mengikuti program S2 . Dari 10 orang dosen berkualifikasi S2 

tersebut, 2 orang sedang mengikuti S3. Beberapa di antaranya memiliki 

pengalaman bekerja di luar kampus sebagai konsultan, wirausahawan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, dan lain sebagainya.   

Kurikulum dirancang sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan 

program studi yang meliputi kurikulum nasional dan kurikulum lokal dan diperinci 

ke dalam beberapa kelompok mata kuliah yaitu: MPK, MKB, MPB, MBB.  

Penyusunan kurikulum ini dilakukan melalui suatu lokakarya kurikulum di tingkat 

fakultas yang melibatkan tenaga pengajar, pemerintah daerah, perusahaan 

swasta , alumni dan mahasiswa sehingga rancangan kurikulum diharapkan dapat 

memenuhi perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan, serta  antisipasi dinamika pada masa datang.      

Sarana prasarana, gedung perkuliahan dan ruang Program Studi telah 

dapat menjamin kelancaran pelaksanaan program akademik dan administratif, 

demikian pula ketersediaan dan kecukupan sarana penunjang pembelajaran di 

kelas lainnya.  Namun demikian masih terdapat kekurangan utamanya yang 

terkait dengan sarana dan prasarana  yang dapat mendukung proses praktikum 

atau penelitian.  

Keuangan, sistem keuangan Universitas masih menggunakan sistem 

terpusat sehingga  sumber pendanaan Program Studi tergantung pada 

universitas.  Program studi dapat mengakses dana dari Universitas melalui 

perencanaan yang diajukan dalam Rapat Kerja Tahunan. Dana mandiri Fakultas 

dan Program Studi diperoleh dari beberapa sumber yang disahkan oleh 

Universitas, antara lain dari sharing pembayaran mahasiswa integrasi/pindahan.  

Dana tersebut diolah sedemikian rupa untuk memenuhi sebagian kebutuhan 

operasional Fakultas dan Program Studi serta untuk kegiatan catur dharma dosen 

dan kegiatan kemahasiswaan. 

Tata pamong (governance), struktur organisasi Program Studi terdiri 

atas Ketua Program Studi, Dosen, dan Tenaga Penunjang/Karyawan.  Sistem 
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kepemimpinan pada program studi mencakup kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik berdasarkan azas 

musyawarah, mufakat, kebersamaan, keterbukaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  Pelaksanaan tugas pada setiap elemen program studi mengacu 

pada pembagian tugas, pedoman, serta SOP yang berlaku di UMK sehingga 

partisipasi dan akuntabilitas dapat terjamin dengan baik.  Sistem pengelolaan 

Program Studi mengikuti sistem pengelolaan lembaga yang bersifat fungsional 

dengan tetap mengacu kepada kaidah-kaidah ilmiah.  

Pengelolaan program, pengelolaan Program Studi Manajemen 

mengacu pada prinsip transparansi dan pelibatan seluruh unsur civitas 

academica.  Kerjasama dan kemitraan secara kelembagaan telah dilakukan 

terutama dengan PTN, instansi pemerintah, perusahaan swasta , lembaga 

swadaya masyarakat, dan sebagainya.  Proses evaluasi yang dilakukan untuk 

kepentingan pengembangan Program Studi sampai saat ini masih terbatas pada 

evaluasi internal dan belum ada evaluasi eksternal.   

Proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran dituntut 

penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan menyangkut antara 

lain teknik penyajian materi, teknik membuka pertemuan, keterampilan 

memberikan penguatan materi secara sistematis serta keterampilan menutup 

perkuliahan. Secara khusus rentang kegiatan mencakup inventarisasi mahasiswa 

peserta mata kuliah, penyajian materi, umpan balik, pemberian tugas, serta 

penilaian dilakukan secara berkesinambungan.  Mahasiswa Manajemen dituntut 

tidak saja dapat memahami dan menguasai konsep atau teori tetapi juga 

diharapkan dapat menerapkannya secara praktis. Oleh karena itu proses 

perkuliahan selain dilakukan di dalam kelas juga di laboratorium dan lapangan.   

Suasana akademik, interaksi antar sivitas akademika Program Studi 

terjadi melalui beberapa wahana yakni perkuliahan, pembimbingan skripsi, 

pembimbingan akademik (PA), kuliah kerja amaliyah (KKA), praktikum 

laboratorium dan Lapangan.  Seluruh proses ini didukung oleh seluruh tenaga 

penunjang sehingga diharapkan pencapaian tujuan pembelajaran dapat 

terlaksana semaksimal mungkin.  Selain kegiatan tersebut di atas, dalam rangka 

meningkatkan kompetensi setiap unsur maka sivitas akademika Program Studi 

juga secara intensif mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar dan lokakarya 
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baik yang dilakukan di internal Universitas Muhammadiyah Kendari maupun di 

luar kampus, terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas dalam bidang 

tugasnya masing-masing.   

Sistem informasi, sistem informasi yang dimiliki oleh program studi 

terintegrasi dengan sistem informasi Universitas.  Saat ini sistem informasi telah 

berkembang, bukan hanya secara manual atau sistem terkomputerisasi terbatas, 

namun telah dapat memanfaatkan jaringan internasional dengan sistem hot spot.  

Saat ini telah terpasang sistem jaringan Local Area Network (LAN) antara 

jaringan komputer internal Universitas sebagai persiapan pemanfaatan Sistem 

Informasi Akademik.    

Jaminan mutu, pengelolaan mutu dilakukan pada level Universitas 

maupun Fakultas melalui Unit Jaminan Mutu (UJM) Fakultas.  Evaluasi kegiatan 

akademik di antaranya adalah:  1) Monitoring kehadiran dosen pengajar; 2) 

Monitoring kehadiran mahasiswa di kelas, laboratorium, dan lapangan; 3) 

Pengembalian kertas kerja mahasiswa;   3) Pembatasan waktu penyetoran nilai, 

dan sebagainya. Selain itu dilakukan pengembangan tolok ukur dan norma kerja 

dalam rangka penilaian kinerja dosen yang menjadi landasan dalam pemberian 

promosi maupun insentif lainnya.   

Lulusan, IPK lulusan berada kisaran 2,47-3,75 dengan nilai yudisium 

rata-rata sangat memuaskan.  Proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi 

dalam batas masa studi baru berkisar 46%.  Rata-rata lama studi masih lebih 

lama dari lama studi ideal yaitu 4 tahun atau 8 semester.   Pemanfaatan lulusan 

dan keberlanjutan penyerapan lulusan relatif memuaskan, sampai saat ini lulusan 

yang telah bekerja sebagai PNS sebanyak 36%, non PNS pada instansi 

pemerintah maupun swasta bidang Ekonomi sebanyak 48%, dan sisanya belum 

bekerja atau bekerja di bidang lain.  

Karya Ilmiah; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen masih 

sangat minim.  Salah satu kendala yang dihadapi oleh dosen dalam hal penelitian 

adalah belum tersusunnya roadmap penelitian sebagai acuan kegiatan penelitian 

secara umum.  Selain itu kendala yang ada juga terkait dengan kemampuan 

dosen untuk mengakses dana penelitian yang berasal dari eksternal Universitas 

misalnya dari hibah penelitian DIKTI, dan sebagainya. Kegiatan penelitian yang 
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dilakukan oleh mahasiswa masih terbatas pada penelitian untuk kepentingan 

penulisan skripsi.    

Penelitian yang dilakukan oleh dosen bervariasi baik bidang yang terkait 

dengan studi Manajemen dan aplikasi maupun bidang lain. Hal yang sama juga 

terjadi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara kuantitatif maupun 

kualitatif, penelitian yang dilakukan oleh dosen masih tergolong rendah begitu 

pula publikasi. Demikian pula hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian 

masih sangat terbatas.  
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DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Penanggung Jawab/Penasehat :  
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bagi penyelesaian penyusunan dokumen evaluasi diri Program Studi 
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Wakil Ketua : 
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dalam rangka penyusunan dokumen evaluasi diri  

2. Menyusun draft lampiran evaluasi diri. 

3. Membantu ketua dalam penyusunan laporan evaluasi diri 

4. Mengkoordinasikan dan mengagendakan pertemuan tim penyusun terkait 

dengan proses penyusunan dokumen evaluasi diri 

 



xi 

 

 

Anggota :  

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan evaluasi 
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dengan ketua 

3. Membantu penyusunan draft laporan evaluasi diri.  

 

 
 
 
 



Universitas Muhammadiyah Kendari  

 

Evaluasi Diri Program Studi Manajemen –   I - 1 

 

I. DESKRIPSI SWOT KOMPONEN EVALUASI DIRI 

 

Program studi Manajemen adalah  satu-satunya  program studi yang 

ada di Fakultas Ekonomi (FEKON) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) 

yang berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. 

Program studi ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional RI No. 149/D/2001.  Memperhatikan Surat Ijin 

penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi  proses pemberian perpanjangan 

Izin penyelenggaraan program studi selama ini diperlakukan , sejak terbitnya 

surat edaran Nomor 160/E/AK/2013 tidak diberlakukan lagi dan ijin 

penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi 

yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).  

 

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI  

1. Visi   

Visi Program Studi MANAJEMEN tahun 2020 adalah “ Menjadi  Program 

Studi  yang Unggul Dalam ilmu Manajemen  yang  mampu menyediakan 

Sumberdaya Manusia yang Profesional,  bertaqwa dan berakhlaqul 

Karimah” 

 

2.  Misi   

Untuk mencapai visi tersebut, maka Program Studi Manajemen UMK 

memiliki misi sebagai berikut : 

a) Mewujudkan pelayanan akademik prima melalui peningkatan mutu dosen, 

kurikulum, dan aplikasi konsep-konsep inovatif dalam pengelolaan 

pendidikan/pengajaran. 

b) Menyelenggarakan penelitian berkaitan dengan tekhnologi aplikasinya dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

c) Menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan serta pengabdian pada 

masyarakat dengan landasan amal ilmiah. 

d) Menggalang kemitraan dengan berbagai pihak dalam kerangka kerjasama 

yang saling mendukung. 
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e) Mengembangkan caturdharma yang bermutu sesuai dengan perkembangan 

Iptek dan kebutuhan stakeholder yang dilandasi oleh nilai-nilai akhlakul 

karimah. 

3. Tujuan  

Tujuan Program Studi MANAJEMEN UMK adalah: 

a) Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing pada tahun 2020 

melalui penyelenggaraan caturdharma yang bermutu. 

b) Menghasilkan luaran yang mampu menerapkan ilmu Ekonomi Manajemen 

sesuai kebutuhan stakeholder. 

c) Menghasilkan luaran yang profesional dan berjiwa kewirausahaan di bidang  

Manajemen yang dilandasi akhlak mulia. 

d) Menghasilkan luaran yang mampu melakukan inovasi bidang ekonomi 

Manajemen. 

e) Menghasilkan luaran yang berjiwa kewirausahaan, mandiri, dan bertanggung 

jawab dalam aplikasi pada manajemen Bisnis. 

f) Menghasilkan luaran yang tanggap terhadap perkembangan dan masalah 

yang ada dalam masyarakat khususnya di bidang Manajemen. 

g) Menghasilkan alumni yang berakhlak mulia dan dilandasi oleh nilai-nilai iman 

dan taqwa. 

4. Sasaran  

Sasaran yang akan dicapai adalah : 

a) Dihasilkannya program studi yang unggul dan berdaya saing pada tahun 2020 

di Indonesia Timur melalui penyelenggaraan caturdharma yang berkualitas. 

b) Dihasilkannya luaran yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu Ekonomi 

Manajemen yang aplikatif sesuai kebutuhan stakeholder. 

c) Dihasilkannya luaran yang mampu melakukan inovasi dibidang Ekonomi 

Manajemen. 

d) Dihasilkannya luaran yang mampu berwirausaha secara mandiri dan 

bertanggung jawab dalam pengaplikasian Ilmu Manajemen melalui suatu 

usaha nyata. 

e) Dihasilkannya luaran yang tanggap terhadap perkembangan dan masalah 

yang ada dalam masyarakat melalui kegiatan usaha Bisnis.   
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f) Dihasilkannya luaran yang memiliki akhlak yang mulia yang setiap tindakan 

pengaplikasian keilmuannya dilandasi oleh nilai-nilai iman dan taqwa. 

 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan  

1. Organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang 

pendidikan yang dipercaya masyarakat sejak Republik Indonesia belum 

merdeka 

2. Status hukum yang jelas yaitu didirikan berdasarkan SK Mendiknas (No. 

149/D/0/2001). 

3. Rumusan visi dan misi program studi yang mengacu pada rumusan visi misi 

Institusi dengan tujuan dan sasaran yang jelas. 

4. Satu-satunya lembaga pendidikan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang 

menyelenggarakan Program Stud.  

Kelemahan 

1. Pemahaman visi dan misi oleh seluruh sivitas akademika masih perlu 

ditingkatkan 

2. Visi, misi, sasaran dan tujuan masih terbatas implementasinya pada setiap 

unsur Catur Dharma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian 

masyarakat, akhlakul karimah). 

3. Indikator ketercapaian tujuan dan sasaran program studi Manajemen belum 

terumuskan dengan jelas.    

Peluang 

1. Potensi dosen sangat besar untuk mengembangkan penelitian dan 

pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Kurangnya Lulusan  sedangkan tuntutan pemerintah dan pembangunan 

daerah terhadap ketersediaannya semakin tinggi.  

3. Otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi khususnya dalam 

pengembangan kurikulum  

Ancaman  

1. Perguruan Tinggi Negeri Membuka Program Beasiswa bagi mahasiswa baru.  

2. Pengetahuan stake holder tentang keberadaan dan orientasi program studi 

Manajemen masih kurang.  
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Program Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi: 

1. Meningkatkan legalitas program studi melalui upaya akreditasi  

2. Peningkatan pemahaman stake holder dan upaya internalisasi visi, misi, 

tujuan, dan sasaran program studi ke dalam setiap unsur Catur Dharma. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan 

program studi secara keseluruhan. 

 

B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, 
PENJAMINAN MUTU, DAN SISTEM INFORMASI  

 

1.  Personil, Fungsi dan Tugas Personil 

Struktur organisasi Program Studi Manajemen terdiri atas Ketua 

Program Studi, Dosen, dan Tenaga Penunjang/Karyawan.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pogram Studi bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pelaksanaan program studi, bekerjasama dan berkoordinasi dengan unsur 

eksternal maupun internal dalam mengembangkan kebijakan serta keputusan 

strategis untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Program studi 
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menyelenggarakan pendidikan akademik berdasarkan kurikulum yang ditujukan 

agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan serta 

membentuk sikap yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 

ditetapkan.  Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.  

Dosen mempunyai tugas mengajar, meneliti, dan melakukan 

pengabdian pada masyarakat.  Dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

kelas dosen wajib menyiapkan GBPP sebagai panduan sesuai dengan mata kuliah 

yang dibebankan, memberikan tugas akademik kepada mahasiswa, memberikan 

pelayanan bimbingan mahasiswa, melaksanakan evaluasi belajar dan 

menyampaikan nilai ujian mahasiswa.  

Staf Pendukung/Karyawan mempunyai kewajiban membantu 

kelancaran kegiatan pembelajaran dengan tugas pokok melaksanakan proses 

manajemen data mahasiswa dan dosen, pelaksanaan praktikum, adiministrasi 

akademik maupun tugas-tugas harian lainnya seperti surat-menyurat dan 

penyebarluasan informasi umum terkait pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan 

akademik lainnya.  Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah kordinasi 

Ketua Program Studi.  

2. Sistem Kepemimpinan, Pengalihan (Deputicing), serta 
Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas 

 

Sistem kepemimpinan pada program studi mencakup kepempimpinan 

operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  Dalam 

pelaksanaannya sistem kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari landasan asas 

musyawarah mufakat, kebersamaan, dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di UMK.   

Pengalihan (deputicing) dalam pelaksanaan tugas atau kebijakan 

dilaksanakan berdasarkan tugas, pedoman, dan SOP masing-masing bidang.  

Penilaian terhadap pelaksanaan pengalihan dilakukan melalui proses pemantauan 

dan evaluasi yang berkesinambungan berdasarkan petunjuk dan SOP dengan 

memperhatikan efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan tugas.  Proses 

tersebut dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas.   

Perumusan dan pengembangan kebijakan pada level program studi 

dilaksanakan melalui tahapan penerimaan masukan baik dari dosen, mahasiswa, 

pengguna lulusan, maupun karyawan kepada Ketua Program Studi. Masukan 



Universitas Muhammadiyah Kendari  

 

Evaluasi Diri Program Studi Manajemen –   I - 6 

 

yang ada kemudian dibahas melalui rapat baik itu rapat koordinasi, rapat 

pimpinan, atau pertemuan-pertemuan lainnya.  Implementasi kebijakan 

dilaksanakan di bawah kordinasi ketua program studi.  Hambatan yang terjadi 

dalam proses tersebut diidentifikasi dan diselesaikan bersama dalam level 

program studi.  Bila program studi tidak dapat mengambil keputusan maka 

proses penyelesaian masalah akan diteruskan ke level yang lebih tinggi.    

3. Partisipasi Civitas Akademika Dalam Pengembangan Kebijakan, 
Serta Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program.  

 

Partisipasi civitas akademika dalam pengembangan kebijakan cukup baik.  

Partisipasi dapat terlihat melalui keaktifan mengikuti rapat-rapat tingkat Program 

Studi, Fakultas, maupun Universitas. Ide dan kritik dimasukkan berdasarkan 

pengamatan kritis terhadap kondisi aktual.  Kebijakan yang telah diputuskan 

disosialisasikan sesuai fungsi dan tugas dari setiap personil.   

Pengelolaan dan pelaksanaan program melibatkan partisipasi seluruh 

civitas akademika di bawah koordinasi ketua program studi.  Dengan demikian 

setiap unsur akan merasa bertanggung jawab, dan keberhasilan pelaksanaan 

program akan dirasakan sebagai keberhasilan bersama.    

4. Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring 
Pelaksanaannya Sesuai Dengan Visi, Misi, Sasaran Dan Tujuan 
Program.  

 

PS. MANAJEMEN pada masa mendatang akan dikembangkan menjadi 

sebuah Program Studi maju yang mampu menyediakan sumberdaya manusia 

yang profesional, berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia.  Program Studi 

menyadari bahwa pencapaian visi tersebut membutuhkan tahapan-tahapan 

pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan dengan mengacu pada misi yang 

telah ditetapkan.  Renstra Pengembangan PS. MANAJEMEN meliputi : 

1) Meningkatkan mutu penatakelolaan dan penjaminan mutu  

2) Meningkatkan mutu mahasiswa baru dan mutu lulusan serta partisipasi 

alumni  

3) Mendukung peningkatan mutu SDM program studi  

4) Meningkatkan relevansi kurikulum, mutu pembelajaran dan suasana 

akademik  
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5) Mendorong peningkatan sumber-sumber pendanaan dan peningkatan mutu 

sarana dan prasarana serta sistem informasi akademik  

6) Mendorong peningkatan jumlah, mutu dan manfaat penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan kemitraan  

7) Menyiapkan data/informasi untuk penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan 

Borang Akreditasi  

Penjabaran dari setiap program digambarkan secara terperinci dalam 

Renstra Program Studi Manajemen. 

Perencanaan program jangka panjang Program Studi tersebut 

dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan-tahapan pelaksanaan misi dan 

pencapaian visi, kebutuhan, kondisi, dan sumberdaya yang ada.  Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan 

melalui mekanisme antara lain Rapat Kerja Tahunan.  Rencana jangka panjang 

dijabarkan lebih terperinci ke dalam Rencana Kerja Tahunan.     

5. Efisiensi dan Efektivitas Kepemimpinan 

Struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi yang relatif pendek 

dan luwes mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas kepemimpinan pada 

program studi.  Hal ini didukung pula oleh ketersediaan panduan serta job 

description yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi kepemimpinan dapat 

berlangsung optimal.  Namun demikian, aplikasi pelaksanaan berdasarkan 

panduan dan job description tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. 

6. Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan 

Evaluasi program dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan 

program, sedangkan evaluasi secara keseluruhan dilaksanakan setiap akhir 

semester. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kendala dan 

mencari solusi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program termasuk 

kegiatan akademik pada semester yang akan datang. Evaluasi internal yang 

dilaksanakan menyangkut proses perkuliahan, SAP, tenaga pengajar, dan sarana 

serta prasarana perkuliahan.  Evaluasi kurikulum  dilaksanakan melalui suatu 

lokakarya yang melibatkan civitas akademika dan stake holder terkait.  Pada 

lokakarya ini stake holder dapat langsung terlibat memberikan masukan sesuai 

kondisi masyarakat maupun pasar kerja.   
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Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner yang berisi tentang perekaman tentang integritas, 

profesionalisme, kemampuan bahasa, penggunaan teknologi informasi, 

komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri.  Hasil studi pelacakan 

kemudian direkapitulasi untuk mengetahui trend kemampuan dari lulusan sesuai 

dengan kebutuhan pihak pengguna. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil 

rekapitulasi, dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembelajaran, 

penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan pembangunan jejaring. 

7. Perencanaan dan Pengembangan Program, dengan Memanfaatkan 
Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal 

 

Hasil evaluasi internal dan eksternal melalui berbagai mekanisme 

masukan seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya dijadikan acuan untuk 

perbaikan kinerja akademik.  Namun demikian perbaikan kinerja manajemen 

belum menjadi point of view dari setiap proses evaluasi tersebut.  

8. Kerjasama dan Kemitraan. 

Secara kelembagaan Program Studi telah melakukan kerjasama dan 

kemitraan dengan Universitas Haluoleo dan pemerintah melalui Dinas koperasi.  

Kerjasama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman.  

Kerjasama yang juga sudah dilaksanakan adalah dengan perusahaan-perusahaan 

swasta  yang berada dalam kota  Kendari.  Saat ini sedang diusahakan agar 

kerjasama tersebut memperoleh legalitas melalui sebuah nota kesepahaman.   

Selain dengan insitusi-institusi tersebut, program studi juga bermitra 

dengan pihak-pihak pemda, perguruan tinggi lain, LSM dan sebagainya melalui 

Konsorsium Mitra usaha dan ikut aktif dalam pelaksanaan program.  Selain 

melalui kegiatan konsorsium, kemitraan juga dibangun melalui diskusi-diskusi 

publik untuk kepentingan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara 

terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 

pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. 

9. Dampak Hasil Evaluasi Program Terhadap Pengalaman dan Mutu 
Pembelajaran Mahasiswa 

 

Evaluasi internal maupun eksternal yang dilakukan Program Studi 

berdampak positif antara lain pada perbaikan proses perkuliahan dan praktikum, 
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perbaikan SAP, dan distribusi tim dosen pengajar matakuliah, serta perbaikan 

kurikulum secara keseluruhan. 

10. Pengelolaan Mutu Secara Internal Pada Tingkat Program Studi 
(Misalnya Kajian Kurikulum, Monitoring dan Mekanisme Balikan 
Bagi Mahasiswa, Dosen dan Penguji Eksternal). 
 

Pengelolaan mutu di tingkat Program Studi dilakukan secara sistematis 

melalui : 1) Monitoring kehadiran dosen pengajar;  2) Monitoring kehadiran 

mahasiswa;  3) pemberian nilai kelulusan minimal yang obyektif; 4) pembatasan 

waktu penyetoran nilai.  

Upaya peningkatan mutu juga dilakukan melalui evaluasi oleh mahasiswa 

terhadap dosen dalam proses belajar mengajar, indikatornya : 

 a) penguasaan materi kuliah;  

b) kemampuan dosen dalam menjelaskan;  

c) kemampuan berdialog dengan mahasiswa;  

d) kemutakhiran bahan bacaan;  

f) sistematika materi kuliah;  

g) mutu tugas dan soal-soal ujian.  

11. Hubungan dengan Penjaminan Mutu Pada Tingkat Lembaga. 

Penjaminan mutu ada pada tingkat fakultas (Unit Penjaminan Mutu 

Fakultas/UPM) yang unsur-unsurnya selain dari unsur fakultas juga berasal dari 

unsur program studi.  Penjaminan mutu menekankan pada pengembangan tolok 

ukur dan norma kerja, penilaian kinerja, promosi maupun reward lainnya.    

Proses penjaminan mutu yang berjalan dengan baik diharapkan dapat 

meningkatkan mutu output program studi. 

 

12. Dampak Proses Penjaminan Mutu Terhadap Pengalaman dan Mutu 
Hasil Belajar Mahasiswa. 
 

Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman belajar 

mahasiswa dapat dilihat dari peningkatan motivasi dan adaptasi mahasiswa dan 

dosen terhadap proses pembelajaran baik yang dilaksanakan di dalam kelas 

maupun di laboratorium atau lapangan.  Sedangkan dampak terhadap mutu hasil 
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belajar belum nampak sepenuhnya.  Namun demikian IPK rata-rata lulusan 

berada pada kisaran 2,47 – 3,75 dengan IPK rata-rata 3,06 

13. Metodologi Baku Mutu (Benchmarking). 

Metodologi baku mutu akademik merupakan standar mutu luaran yang 

baku bagi mahasiswa dalam pencapaian prestasi akademik. Baku mutu akademik 

ini termuat dalam Peraturan Akademik Universitas.  Nilai yudisium lulusan 

dihitung dengan cara sebagai berikut : 

NY =   ∑ NK 

        ∑ K 

dimana : 

NY = Nilai yudisium 

N     = Nilai huruf setelah dikonversi dengan bentuk bilangan 

K = Besarnya bobot kredit  

 

Dengan klasifikasi sebagai berikut :  

2,00 - 2,75 adalah memuaskan 

2,76 – 3,50 adalah sangat memuaskan 

3,51 – 4,00 adalah pujian (cum laude) 

14. Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan 

Penilaian pranata kelembagaan disampaikan dalam bentuk laporan 

pelaksanaan akademik dan kelembagaan mahasiswa dan dosen oleh ketua 

program studi.  Kehandalan dan profesionalisme lembaga diupayakan melalui 

strategi pendekatan yang holistik dan terintegrasi dengan Program Studi lain di 

lingkungan universitas dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari 

tingkat dosen dan mahasiswa. 

 

15. Evaluasi Internal Yang Berkelanjutan. 

Evaluasi internal terus menerus dilakukan baik oleh ketua program studi 

maupun oleh pimpinan fakultas. Evaluasi internal yang dilakukan oleh ketua 

program studi meliputi kegiatan perkuliahan, kehadiran dosen, dan SAP. Evaluasi 

ini dilakukan pada akhir semester yang dimaksudkan sebagai perbaikan proses 

perkuliahan pada semester yang akan datang. Sementara itu evaluasi yang 
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dilakukan oleh pimpinan fakultas meliputi kehadiran dosen mengajar baik 

dilakukan dengan mengecek langsung ke tiap ruang kuliah maupun melalui 

presensi kehadiran dosen setiap waktu.  Evaluasi pengelolaan juga dilakukan 

melalui ketepatan dan efisensi pelayanan yang mendukung seluruh proses 

akademik. 

16. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/Akreditasi 
Dalam Perbaikan dan Pengembangan Program. 
 

Hasil evaluasi internal telah dimanfaatkan dalam perbaikan dan 

pengembangan program.  Informasi-informasi yang disampaikan dalam proses 

evaluasi dianalisis dan selanjutnya digunakan sebagai dasar kebijakan 

pengembangan.  Evaluasi eksternal berupa akreditasi baru akan dilaksanakan.  

Namun demikian evaluasi eksternal diharapkan dapat menghasilkan masukan 

yang akan dapat mendukung perbaikan dan pengembangan program.   

17.   Kerjasama dan Kemitraan Instansi Terkait dalam Pengendalian 
Mutu 
 

Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait memiliki peranan yang 

cukup signifikan dalam pengendalian mutu program studi.  Institusi mitra dapat 

berperan sebagai pemberi masukan tentang kondisi eskternal yang terkait 

dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar kerja bagi alumni program 

studi.  Masukan ini kemudian diinternalisasi ke dalam proses pengendalian mutu 

sehingga luaran yang dihasilkan oleh program studi bukan hanya handal dalam 

bidang keilmuan tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar 

kerja. 

 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan  

1.  Adanya pembagian tugas dan fungsi personil yang jelas 

2.  Adanya Renstra program studi yang mendukung tercapainya visi, misi, tujuan 

dan sasaran program studi. 

3.  Pengelolaan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

program studi dilaksanakan secara berkala dan transparan serta melibatkan 

civitas akademika. 
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4.  Komitmen untuk melakukan evaluasi yang tinggi  

5.  Kemampuan untuk menjalin komunikasi dan kemitraan dengan pihak 

eskternal 

Kelemahan  

1. Perencanaan dan pengaturan beban kerja masih belum optimal  

2. Belum optimalnya pengukuran kinerja dalam penilaian prestasi  

3. Evaluasi internal hanya dilakukan terhadap beberapa unsur dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik/tidak menyeluruh 

4. Belum pernah dilakukan evaluasi eksternal/akreditasi 

Peluang  

1.  Adanya Kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan mutu program 

studi. 

2.  Kebijakan DIKTI untuk melakukan evaluasi eksternal/akreditasi  

3.  Dukungan universitas dan fakultas dalam proses evaluasi eksternal/akreditasi  

4.  Kemitraan dan dukungan yang baik oleh pihak eksternal  

5. Perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membuka peluang bagi 

peningkatan kualitas pengelolaan program studi. 

Ancaman  

1.   Semakin kritisnya masyarakat dan pengguna lulusan terhadap pengelolaan 

program studi dalam hal efisiensi, produktivitas dan mutu  

2.  Tuntutan masyarakat dan pasar kerja terhadap akreditasi program studi 

3.  Ketatnya persaingan antar perguruan tinggi serta dibukanya program ekstensi 

pada PTN. 

Program Pengembangan Tata Pamong :  

1. Sosialisasi peraturan, kode etik, tugas dan fungsi setiap unsur dalam program 

studi. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dosen dan pengelola dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan tugas organisasi.   

3. Menerima masukan dari berbagai sumber dan meningkatkan kerjasama tim 

dalam pengelolaan organisasi  

4. Pengaturan beban kerja dan pencapaian kinerja yang mendorong 

terlaksananya kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi secara terstruktur  

5. Penjajakan kerjasama yang lebih luas dan institusi eksternal lainnya. 
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C. MAHASISWA DAN LULUSAN  

1. Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Calon Mahasiswa  

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa pada program studi 

mengacu pada Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru UMK 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMK Nomor 13/KEP//I.0/D/2004.  

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB) yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor.  

2.   Profil Mahasiswa (Akademik, Sosio-Ekonomi, Pribadi)  

Profil mahasiswa PS. MANAJEMEN UMK cukup bervariasi, baik dari segi 

kemampuan akademik, latar belakang sosio-ekonomi, dan kondisi personal.  

Mahasiswa pada umumnya berasal dari luar maupun dari berbagai daerah di 

Sulawesi Sulawesi Tenggara.  Latar belakang mahasiswa juga berbeda, ada yang 

berasal dari berbagai tingkat sosial ekonomi, yang sudah bekerja, maupun yang 

hanya sebagai mahasiswa murni.  Namun demikian tingkat adaptasi mahasiswa 

di dalam kampus cukup baik.  

3.   Keterlibatan Mahasiswa Dalam Berbagai Komisi Yang Relevan 

Untuk mengembangkan kemampuan dan aktualisasi diri, mahasiswa 

diberi keleluasaan memasuki berbagai organisasi baik intra maupun ekstra 

kampus dalam wadah lembaga kemahasiswaan.  Keterlibatan mahasiswa dalam 

organisasi tersebut dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk 

memahami dan menganalisa persoalan-persoalan kemahasiswaan dan kondisi 

sosial masyarakat.  Organisasi mahasiswa yang ada saat ini adalah BEM Fakultas, 

BEM Universitas, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan beberapa 

organisasi intra dan ekstra kampus lainnya.     

4. Kegiatan Ekstra-Kurikuler 

Selain keterlibatan mahasiswa dalam organisasi intra kampus sebagai 

sarana aktualisasi diri, mahasiswa juga terlibat dalam berbagai aktivitas ekstra 

kurikuler lainnya di antaranya adalah aktif dalam berbagai organisasi seperti IMM 

(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HW (Hisbul Wathan/Kepramukaan) baik 

sebagai anggota maupun pengurus. Selain itu, mahasiswa aktif mengikuti 
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berbagai kegiatan olah raga, seni dan kerohanian yang secara umum dapat 

mengembangkan potensi minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa.     

5.  Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa  

Peminat program studi Manajemen mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru.  

Keberlanjutan penerimaan mahasiswa pada program studi menunjukkan potensi 

yang besar.  Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kondisi obyektif Provinsi 

Sulawesi Tenggara, kebijakan pemerintah, serta keterbatasan jumlah lulusan 

program studi Manajemen di Sulawesi Tenggara.  

Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, 

khususnya dalam hal: 

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan animo calon 

mahasiswa : 

- Sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA/SMK/MAN/sederajat 

- Pemasangan iklan pada media surat kabar atau spanduk   

- Penyebarluasan brosur atau pamflet  

- Pengaplikasian hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas 

akademika yang diarahkan untuk membantu pemecahan masalah atau 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu manajemen 

- Pelaksanaan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan atau peraturan 

yang telah disepakati bersama baik pada level program studi, fakultas 

maupun universitas. 

- Pembentukan Unit Penjaminan Mutu pada tingkat fakultas yang 

melibatkan unsur program studi dan kegiatannya diarahkan antara lain 

untuk menunjang peningkatan mutu manajemen pada program studi. 

- Mengikutsertakan dosen dan pengelola program studi dalam pelatihan-

pelatihan baik yang dilakukan di tingkat fakultas, universitas, lokal 

maupun nasional. 

- Melaksanakan proses evaluasi dan koreksi secara berkesinambungan 

dengan mengacu kepada kebijakan, peraturan, serta SOP yang berlaku. 

- Mengembangkan program perencanaan yang matang berdasarkan hasil 

evaluasi diri yang komprehensif. 
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6.   Pelayanan Untuk Mahasiswa 

a.  Bantuan Tutorial Yang Bersifat Akademik  

Bantuan tutorial yang bersifat akademik meliputi adanya PA (Penasehat 

Akademik), Pembimbing Penelitian, dan koordinasi kemahasiswaan yang 

ditangani oleh Ketua Program Studi.  Pelaksanaan fungsi PA dalam memberikan 

tutorial berjalan secara optimal terutama pada proses perencanaan dan 

penawaran mata kuliah. Pembimbing penelitian memberikan tutorial khususnya 

dalam proses perencanaan penelitian, pelaksanaan sampai pada penulisan 

skripsi.   

Selain pada awal semester, konsultasi akademik mahasiswa juga dapat 

dilakukan setiap saat oleh mahasiswa baik kepada PA maupun kepada pimpinan 

program studi maupun fakultas.  Konsultasi dapat dilakukan secara langsung 

maupun melalui media komunikasi seperti telepon, SMS, maupun email.   

b.  Informasi dan Bimbingan Karir 

Informasi dan bimbingan karir belum menjadi agenda reguler dari 

program studi.  Namun demikian, informasi insidentil terkait peluang karir selalu 

diinformasikan  kepada mahasiswa/lulusan.  Hal ini dimungkinkan dengan tetap 

adanya jalinan kemitraan yang baik dengan stake holder, mahasiswa, dan alumni 

dengan program studi.    

Secara kelembagaan bimbingan karir telah dilaksanakan oleh program 

studi, di antaranya adalah dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan yang 

berorientasi pada produk yang layak jual, pelibatan mahasiswa pada kegiatan 

pameran produk , dan mengundang staf pemerintah serta pengusaha swasta 

untuk membagikan kiat dan orientasi pasar kerja bagi alumni. 

c.  Konseling Pribadi dan Sosial 

Konseling pribadi dan sosial belum ditangani secara profesional oleh 

tenaga ahli.  Namun demikian setiap dosen, PA, dan pimpinan selalu 

menyediakan waktu bila diperlukan oleh mahasiswa.  Konseling pribadi dan sosial 

diberikan terutama bila berkaitan dengan keberlangsungan dan keberhasilan 

perkuliahan mahasiswa.   

7. Kompetensi dan Etika Lulusan Yang Diharapkan  

Lulusan PS. MANAJEMEN diharapkan memiliki tiga kompetensi yaitu 

kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi pilihan/lainnya.   
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 Kompetensi utama lulusan 

Kompetensi utama lulusan Program studi Manajemen UMK adalah : 

Penguasaan bidang Ilmu Manajemen dan bisnis yang bermuara pada 

kemampuan mereka dalam mengaplikasikan ilmu tersebut dalam pemecahan 

masalah di mana pun mereka berkarya. Indikator dari kompetensi utama ini  

adalah nilai IPK di atas rata-rata ( Kecerdasan intelektual ) sebagai refleksi 

penguasaan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar  

Nasional/Regional dan siap menhadapi dinamika tantangan masa depan. 

Kompetensi Utama tersebut selanjutnya dikaitkan dengan pilihan 

keminatan mahasiswa (konsentrasi) yaitu kompentensi di bidang manajemen 

dibidang Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan Manajemen SDM 

dalam hal ini lulusan diharapkan memiliki pengetahuan sesuai kebutuhan pasar 

seperti  Pada : 

1. Bidang Manajemen Keuangan sebagai ahli pasar modal dan Investasi, 

Manajemen Risiko,Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen 

Keuangan dan Perbankan Syariah. 

2. Bidang Manajemen Pemasaran sebagai ahli pemasaran, Manajemen Merk, 

Sistem Informasi Pemasaran, Pemasaran Internet, Pemasaran Relasional 

atau pemasaran Jasa. 

3. Bidang Manajemen SDM Sebagai ahli sistem informasi Manajemen SDM, 

Perencanaan SDM, Perencanaan Karier dan pengembangan diri.   

Kompetensi pendukung lulusan adalah : 

Kompetensi pendukung lulusan Program Studi Manajemen UMK 

lulusan dibentuk untuk memiliki kompetensi pendukung sebagai 

berikut : 

1. Memiliki nilai IPK di rata-rata (kecerdasan intelektual ) sebagai refleksi 

penguasaan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar 

2. Memiliki empati yang sesuai dengan kebutuhan pasar (kecerdasan emosi) 

dalam hal kepemimpinan, Motivasi berprestasi, kepercayaan diri,inisiatif, kerja 

tim,pengambilan keputusan yang handal dan dalam bertingkah laku  prinsip-

prinsip Manajemen. 
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3. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar seperti penguasaan komputer 

(information technologi dan infomation system) dan keterampilan menulis 

laporan sesuai keahliannya, kemampuan komunikasi Multi level.   

Kompetensi lainnya/pilihan lulusan adalah : 

 Kompetensi lain lulusan Program Studi Manajemen UMK adalah : 

1. Berakhlak mulia yang setiap tindakan pengaplikasian keilmuannya dilandasi 

oleh nilai-nilai iman dan taqwa.  

2. Mampu berwirausaha secara mandiri dan bertanggung jawab dalam 

pengaplikasian teknologi dan manajemen  melalui suatu usaha nyata. 

3. Mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi yang 

berorientasi bisnis . 

 

 Hasil Pembelajaran: 

a. Kompetensi Yang Dicapai Dibandingkan dengan Yang Diharapkan 

Hasil pembelajaran yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi 

kompetensi yang diharapkan, terutama terkait dengan kompetensi aplikatif 

mandiri.  Hasil pembelajaran baru dapat mencakup aspek mengetahui dan 

memahami dasar-dasar keilmuan.  Namun sejalan perkembangan pengalaman 

mahasiswa/alumni diharapkan bahwa ilmu yang telah diperoleh dapat menjadi 

dasar pengembangan kemampuan mandiri mahasiswa/alumni di masyarakat. 

b. Kesesuaian Kompetensi Yang Dicapai dengan Tuntutan dan 
Kebutuhan Pemanfaat Lulusan. 

 

Kompetensi yang telah dicapai oleh mahasiswa telah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan kondisi obyektif Sulawesi 

Tenggara.  Namun demikian masih perlu adanya pengembangan secara mandiri 

oleh mahasiswa/alumni sehingga ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara 

aplikatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Secara kelembagaan, program studi juga telah melakukan usaha 

perbaikan sehingga kompetensi lulusan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan pasar kerja di masa datang.  Usaha yang dilakukan antara lain 

dengan mengundang dinas terkait dan pengusaha swasta untuk memberi 

masukan.  Sebagai hasilnya, berdasarkan hasil lokakarya pada tahun  2010 dan 
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2012, telah direvisi kurikulum dan sekaligus perubahan SAP mata kuliah yang 

telah disesuaikan.   

c. Data Tentang Kemajuan, Keberhasilan, dan Kurun Waktu 
Penyelesaian Studi Mahasiswa (Termasuk IPK dan Yudisium 
Lulusan). 

 

Kemajuan yang diperoleh mahasiswa setelah melalui proses 

pembelajaran terutama adalah pada perubahan sikap dan kemampuan 

mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, mencari dan merumuskan alternatif 

pemecahan masalah.    

Secara administratif kemajuan mahasiswa dapat dinilai dari frekuensi 

kehadiran dalam perkuliahan, pengerjaan tugas, ujian, praktek serta pembuatan 

laporan praktek, dan kepribadian mahasiswa dalam berinteraksi baik dengan 

dosen maupun sesama mahasiswa.  Secara kuantitaif kemajuan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam angka-angka yang merupakan 

hasil penilaian kumulatif dari setiap unsur.  Angka-angka tersebut dicantumkan 

ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikeluarkan setiap semester.  Indeks 

Prestasi Mahasiswa setiap semester akan menentukan jumlah satuan kredit 

semester (sks) yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa untuk semester 

berikutnya.  

Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi masih sangat 

kurang.  Hal ini terkait dengan kondisi mahasiswa pada tahap awal 

perkembangan program studi, di mana sebahagian mahasiswa selain kuliah juga 

bekerja.  Namun demikian pada tahun 2013/2014  mahasiswa reguler yang 

menyelesaikan studi sebanyak 254 orang , dengan IPK berkisar antara 2,47 – 

3,79  dan hasil yudisium rata-rata sangat memuaskan.   

d. Kepuasan Lulusan. 

Kepuasan lulusan berbeda antara lulusan sesuai dengan latar belakang 

dan ekspektasinya.  Kepuasan lulusan tergambarkan dalam proses pembelajaran 

dan pembimbingan tugas akhir yang interaktif dengan hasil yudisium rata-rata 

yang diperoleh sangat memuaskan. 

8. Kepuasan Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan 
Lulusan 
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Lulusan PS. MANAJEMEN yang telah bekerja sebagai PNS sebanyak 

36%, non PNS pada instansi pemerintah maupun swasta bidang ekonomi 

sebanyak 48%, dan sisanya belum bekerja atau bekerja di bidang lain.  

Pelacakan kepuasan pemanfaat lulusan menunjukkan bahwa lulusan PS. 

MANAJEMEN menunjukkan integritas moral yang sangat baik di lingkungan 

kerjanya, demikian pula dengan keahlian berdasarkan bidang ilmunya.  Namun 

demikian kemampuan yang terkait dengan bahasa asing dan pemanfaatan 

teknologi informasi perlu ditingkatkan lagi.   

Program studi sangat optimis tentang keberlanjutan penyerapan lulusan.  

Lulusan PS. MANAJEMEN memiliki potensi yang sangat besar untuk terserap 

dalam dunia kerja terkait dengan orientasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya 

Sulawesi Tenggara ke depan, banyaknya SMK  yang dibuka, manajer yang 

profesional yang masih kurang serta usaha wirausaha bisnis yang memiliki 

peluang sangat besar di masa datang. 

9. Produk Program Studi Berupa Model-Model, Karya Inovatif, Hak 
Paten, Hasil Pengembangan Prosedur Kerja, Produk Fisik Sebagai 
Hasil Penelitian.  

Produk-produk inovatif program studi yang biasanya dihasilkan pada 

umumnya  terkait dengan hasil penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen 

pembimbing.  Pada saat ini program studi manajemen belum memiliki produk 

model karya inovatif yang mempunyai hak paten. Dalam program 

pengembangan penelitian program studi membuat agenda program penelitian 

dan melibatkan dosen dalam berbagai pelatihan-pelatihan penelitian selain itu 

menjajaki kerjasama penelitian dengan pihak-pihak berkepentingan.  

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang jelas 

memungkinkan sistem seleksi yang obyektif dan bermutu tanpa perlakuan 

bias terkait suku, agama, atau jenis kelamin. 

2. Dosen dan mahasiswa sangat antusias dan aktif  dalam mengembangkan 

potensi akademik dan non akademik 
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3. Relasi antara dosen dan mahasiswa berlangsung fleksibel dan sangat 

mendukung pengembangan potensi pribadi mahasiswa. 

Kelemahan  

1. Kegiatan ekstra kurikuler belum terlembagakan dengan baik sehingga belum 

dapat memberikan kontribusi maksimal bagi mahasiswa maupun universitas. 

2. Belum optimalnya pembimbingan akademik dan Konseling. 

3. Pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagian 

besar masih mengandalkan IPP/SPP. 

 Peluang  

1. Banyaknya lulusan SLTA yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi Negeri 

2. Otonomi daerah memungkinkan pengembangan kerjasama penelitian dengan 

pemerintah daerah. 

3. Dukungan dan kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah maupun 

instansi lainnya. 

4. Banyaknya peluang beasiswa bagi mahasiswa S1 

Ancaman  

1. Kurangnya peminat program studi dibandingkan program studi-program studi 

lain di Universitas (fenomena global). 

2. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kursus 

dengan sistem pendidikan tinggi    

3. Instansi-instansi mensyaratkan akreditasi bagi program studi. 

4.  Kuatnya asumsi bahwa penerimaan pegawai diberbagai instansi tidak 

obyektif 

5. Lajunya perkembangan ilmu dan karya inovatif yang dihasilkan oleh lembaga 

penelitian maupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. 

Program Pengembangan  Kemahasiswaan dan Lulusan : 

1. Meningkatkan jumlah mahasiswa dengan mengadakan sosialisasi dan 

promosi. 

2. Usaha pelembagaan kegiatan ko-kurikuler mahasiswa agar lebih terarah. 

3. Sosialisasi program studi kepada instansi-instansi terkait serta perusahaan 

swasta. 

4. Akreditasi program studi.  
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D.  SUMBER DAYA MANUSIA 

1.  Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung 

Rekrutment dan seleksi dosen diangkat dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Dosen Program Studi pada umumnya 

adalah alumni Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Haluoleo (Unhalu), 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah. 

Rekruitmen dosen dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :  

pengumuman penerimaan calon dosen di Koran setempat, seleksi berkas di Biro 

Umum, Verifikasi berkas di Fakultas, Ujian TPA, dan wawancara.  Calon dosen 

yang dinyatakan lulus selanjutnya dievaluasi kinerjanya selama 1 semester 

sebelum ditetapkan sebagai dosen tetap yayasan. 

Seleksi terhadap tenaga pendukung hampir sama dengan proses seleksi 

dosen, kecuali tes TPA.  Tenaga pendukung diutamakan yang memiliki 

keterampilan dan komitmen dalam melakukan pekerjaan, serta syarat-syarat lain 

yang ditentukan oleh Universitas.  

2.  Pengelolaan Dosen dan Tenaga Pendukung 

Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran di ruang kuliah, setiap dosen 

diberikan beban mengajar sebanyak 3 SKS hingga 12 SKS.  Selain oleh dosen 

tetap Program Studi, pelaksanaan perkuliahan dibantu pula oleh dosen luar biasa 

dari Perguruan Tinggi Negeri yang dipekerjakan sebagai tenaga pengajar 

berdasarkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.  Dosen-dosen 

Luar biasa pada umumnya adalah dosen senior yang selain bertugas mengajar, 

juga memberi bimbingan terhadap dosen tetap program studi yang masih 

tergolong yunior baik dari segi pengalaman mengajar maupun dari segi 

kualifikasi pendidikan.  Penggunaan dosen luar biasa dari Unhalu ini dilegalkan 

melalui suatu kesepakatan kerjasama antara UMK dan Unhalu. 

Kategori pembimbingan tugas akhir mahasiswa yakni pembimbing I 

adalah dosen yang memenuhi ketentuan yakni dosen dengan jabatan fungsional 

minimal lektor, dan untuk pembimbing II adalah dosen dengan jabatan 

fungsional minimal Asisten Ahli atau bergelar magister dengan tetap 

mempertimbangkan distribusi dan kompetensi bidang keilmuan. Ketentuan ini 

berlaku pula untuk dosen penguji tugas akhir mahasiswa.  
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Sedangkan untuk penasehat akademik, setiap dosen diberikan beban 

secara proporsional sesuai dengan jumlah mahasiswa sehingga masing-masing 

dosen memperoleh mahasiswa binaan maksimal sebanyak 20 mahasiswa per 

dosen.  

Tugas lainnya yang dibebankan kepada dosen adalah tugas 

pembimbingan mahasiswa PKL/KKA. Untuk pembimbingan mahasiswa PKL/KKA 

tugas ini utamanya dibebankan kepada dosen tetap dan untuk pembimbingan 

dan pengembangan kemampuan organisasi dan olahraga diberikan kepada 

dosen yang memiliki pengalaman mengelola pengkaderan dalam lingkungan 

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), atau yang memiliki bakat seni dan olah 

raga tertentu.  

3. Profil Dosen dan Tenaga Pendukung (Mutu, Kualifikasi, Pengalaman 
dan Ketersediaan) 

 

Kualifikasi dosen tetap PS. MANAJEMEN meliputi S2 10 orang dan S1 7 

orang.  Dari 7 orang dosen dengan kualifikasi pendidikan S1, semua sedang 

melanjutkan ke program S2 dan 2 orang yang lanjut S3 baik di luar maupun di 

dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.  Dosen tetap program studi selain memiliki 

kualifikasi pendidikan sesuai program studi, pada umumnya juga memiliki 

pengalaman praktis atau pengalaman berwirausaha.  Pengalaman-pengalaman 

ini merupakan nilai tambah yang dapat ditularkan kepada mahasiswa yang pada 

umumnya juga memiliki orientasi wirausaha. 

4. Karya Akademik Dosen  

Karya akademik dosen berupa hasil penelitian masih sangat minim.   

Dalam tiga tahun terakhir  ada 24 penelitian dosen dan 16 judul kegiatan 

pengabdian masyarakat.  Pada umumnya penelitian dan kegiatan pengabdian 

masyarakat dibiayai secara mandiri oleh dosen dan bantuan dari universitas.  

Selain oleh dosen secara individual, hasil penelitian yang dihasilkan melalui 

program studi juga adalah hasil penelitian mahasiswa dan dosen.   

Hasil-hasil penelitian atau hasil pemikiran dosen sebagian besar telah 

dimasukkan ke dalam Jurnal.  Dalam tiga tahun terakhir sebanyak 13 tulisan 

yang telah dimasukkan ke dalam jurnal lokal universitas.  Pengalaman penelitian 
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dan pengkajian dosen juga ada yang telah dijadikan bagian dari buku ajar yang 

digunakan sebagai acuan perkuliahan pada mata kuliah tertentu. 

5.  Peraturan Kerja dan Kode Etik 

Peraturan kerja dan kode etik yang berlaku pada Program Studi mengacu 

kepada kebijakan Universitas.  Peraturan atau kode etik yang telah dikeluarkan 

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga dosen maupun tenaga 

penunjang lainnya antara lain Kode Etik Dosen UMK berdasarkan SK Rektor UMK   

NOMOR 30/KEP/I.O/D/2004, Keputusan Rektor UMK Nomor : 31/Kep/I.0/D/2004 

Tentang Kewajiban Mengajar Bagi Dosen Di Universitas Muhammadiyah Kendari, 

S.K. Rektor UMK No. 22/Kep/I.0/B/2004 Tentang Kode Etik Akademik Universitas 

Muhammadiyah Kendari, dan statuta UMK. 

Dalam Kode Etik Dosen UMK ditetapkan bahwa Dosen adalah Pegawai 

Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada 

masyarakat.  Dosen selain memiliki kewajiban terhadap diri sendiri juga kepada 

Universitas. 

6. Pengembangan Staf 

Dalam rangka peningkatan kompetensi, dosen diberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk mengikuti berbagai program studi lanjutan baik 

program S2 maupun program S3. Saat ini terdapat 6 orang dosen tetap program 

studi yang sedang mengikuti program S2, dan 2 orang yang  lanjut S3 ,dosen 

yang lain sedang dalam persiapan untuk studi lanjut. Selain itu, dosen diberi 

kesempatan pula pada kegiatan pengembangan lainnya, seperti mengikuti 

berbagai penataran dan lokakarya serta pelatihan-pelatihan yang relevan.   

Demikian pula dengan staf penunjang lainnya, diberi kesempatan seluas-luasnya 

untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti seminar atau pelatihan untuk 

pengembangan kapasitas pribadi maupun profesinya.  

7.  Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 

Untuk kebutuhan pengembangan Program Studi ke depan maka program 

studi telah  menambah dosen tetap melalui suatu proses seleksi.  Pengadaan 

dosen tetap program studi juga dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan 

akibat adanya dosen yang sedang melanjutkan pendidikan.  Setiap dosen baru ini 

kemudian juga diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan 
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kompetensi program studi.  Dosen tetap yang ada selain ditugaskan untuk 

mengajar, juga ditugaskan untuk membimbing mahasiswa.  Berdasarkan kondisi 

universitas maka pemanfaatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan 

seefektif dan seefisien mungkin.   

 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen yang obyektif sesuai kompetensi 

calon dosen.  

2. Adanya dukungan dari pihak Universitas untuk pengembangan kualifikasi 

dosen program studi. 

3. Kemampuan membangun komunikasi dengan universitas negeri dalam 

rangka pemanfaatan sumberdaya dosen. 

4. Adanya dokumen peraturan atau kode etik pelaksanaan tugas staf yang 

jelas. 

Kelemahan  

1. Belum semua dosen berkualifikasi S2. 

2. Terbatasnya kemampuan dosen dalam meneliti dan menulis terutama 

untuk penelitian dan penulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi 

3. Pemahaman kode etik pelaksanaan tugas belum terlembagakan dengan 

baik. 

4. Masih minimnya pengalaman dan interaksi akademik dosen pada level 

nasional dan internasional. 

Peluang  

1. Dukungan pemerintah melalui UU Guru dan Dosen untuk meningkatkan 

kualitas dan kesejahteraan dosen 

2. Banyak beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga terkait baik berasal dari 

dalam negeri maupun luar negeri untuk mengikuti program studi lanjut.  

3. Banyak program kompetisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang ditawarkan oleh lembaga terkait  

4. Dukungan perguruan tinggi negeri dalam pemanfaatan sumberdaya 

dosen dan tenaga penunjang lainnya. 

Ancaman  
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1. Meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi untuk memperebutkan 

tenaga yang berkualitas. 

2. Adanya persyaratan kualifikasi minimal dosen S2. 

3. Masih terbatasnya kemampuan Universitas dalam penggajian dan 

kemampuan mengakses peluang dosen DPK. 

 

Program Pengembangan Dosen dan Tenaga Pendukung : 

1. Meningkatkan jenjang pendidikan dosen  

2. Mendorong dan memfasilitasi dosen dan tenaga pendukung untuk ikut 

berbagai seminar atau pelatihan. 

3. Memotivasi dan memfasilitasi dosen-dosen dalam pelaksanaan penelitian 

yang berkualitas. 

4. Mendorong dan memfasilitasi pengurusan kepangkatan akademik dan 

sertifikasi dosen. 

5. Sosialisasi yang lebih intensif tentang pelaksanaan kode etik dosen dan 

peraturan terkait lainnya. 

 

E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

1.  Kesesuaian Dengan Visi, Misi, Sasaran, Dan Tujuan 

  Kurikulum dirancang sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan program studi.  Penyusunan kurikulum program studi tidak 

terlepas dari kurikulum nasional program studi, kurikulum pendidikan tinggi 

Muhammadiyah, dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan khususnya di 

Sulawesi Tenggara.  

2.  Relevansi Dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

  Kurikulum Program Studi disusun dengan mengikutsertakan stake holder.  

Masukan-masukan dari stake holder menjadi salah satu bahan pertimbangan 

dalam penyusunan kurikulum.  Oleh sebab itu kurikulum program studi 

diharapkan telah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan stake holder. 

 

 

3. Struktur dan Isi Kurikulum 



Universitas Muhammadiyah Kendari  

 

Evaluasi Diri Program Studi Manajemen –   I - 26 

 

Kurikulum disusun berdasarkan keluasan, kedalaman, koherensi dan 

penataan/organisasi. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, maka kurikulum 

disusun dengan mengutamakan keutuhan substansi, materi yang spesifik, serta 

dapat menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Di samping itu kurikulum disusun 

secara sistematis sehingga satu komponen tidak dapat dipisahkan dengan 

komponen lainnya.  

Materi kurikulum secara umum bersumber dari segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kehidupan, budaya dan peradaban manusia.  Oleh sebab itu 

dalam pengembangannya, kurikulum program studi bersifat dinamis dan 

disesuaikan dengan  perkembangan teknologi, budaya, kebutuhan masyarakat 

dan pembangunan secara umum.   

Lokakarya kurikulum program studi dilaksanakan dalam rangka 

penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup pengembangan 

silabus dan sistem penilaian.   

Untuk mencapai tujuan program studi, maka kurikulum program studi 

diselaraskan pula dengan elemen-elemen kompetensi sesuai dengan SK 

MENDIKNAS NO. 232/U/2005 sebagai berikut : 

1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah 

kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia 

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta 

mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah 

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk 

memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. 

3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok 

bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga 

ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang 

dikuasai. 

4. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok 

bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan 

perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat 

keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.   
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5. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang 

untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai 

dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

4.  Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (Intra dan Antar Disiplin 
Ilmu)  

  Setiap materi pembelajaran tidak terlepas dari materi lainnya, terutama 

untuk mata kuliah prasyarat.  Pemahaman terhadap mata kuliah dasar akan 

menjadi landasan yang kuat bagi pemahaman materi mata kuliah lanjutan. 

Derajat integrasi materi pembelajaran dilakukan secara sistimatis dalam 

kurikulum dan distribusi matakuliah secara sistimatis, dengan menempatkan 

matakuliah dasar pada semester awal sebagai mata kuliah prasyarat. Demikian 

pula dengan matakuliah non-manajemen diberikan terlebih dahulu untuk 

memberi pengenalan awal dalam pendalaman materi manajemenya.  

5. Kurikulum Lokal yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat 
Terdekat dan Kepentingan Internal  

 

Kurikulum lokal yang sesuai dengan kepentingan internal UMK terutama 

terkait dengan 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.  Usaha pencapaian nilai-

nilai tersebut di antaranya diintegrasikan ke dalam penyajian beberapa mata 

kuliah tertentu seperti Mata Kuliah Kemuhammadiyahan, Pendidikan Agama I 

(Aqidah), Pendidikan Agama II (Fiqih), Pendidikan Agama III (Akhlak), 

Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab berbasis manajemen, 

Kewirausahaan, dan Aplikasi Komputer dan Internet.  

Selain itu untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat terdekat, selain 

pemberian mata kuliah berbasis teknologi juga disajikan mata kuliah terkait 

pemahaman kondisi masyarakat seperti mata kuliah sosiologi masyarakat , 

analisis usaha ,dan lain sebagainya. 

6. Mata Kuliah Pilihan Yang Merujuk Pada Harapan/Kebutuhan 
Mahasiswa Secara Individual/Kelompok Mahasiswa Tertentu 
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Mata kuliah pilihan yang ada di program studi pada umumnya adalah 

mata kuliah pilihan terbatas.  Sejauh ini penyediaan mata kuliah pilihan yang 

merujuk pada kepentingan individual belum dapat disajikan oleh program studi.  

Namun diusahakan bahwa penyediaan mata kuliah pilihan telah melingkupi mata 

kuliah pilihan berbasis teknologi mutakhir dan mata kuliah pilihan aplikatif sesuai 

kondisi masyarakat setempat. 

7. Peluang Bagi Mahasiswa Untuk Mengembangkan Diri: Melanjutkan 
Studi, Mengembangkan Pribadi, Memperoleh Pengetahuan Dan 
Pemahaman Materi Khusus Sesuai Dengan Bidang Studinya, 
Mengembangkan Keterampilan Yang Dapat Dialihkan (Transferable 
Skills), Terorientasikan Ke Arah Karir, Dan Pemerolehan Pekerjaan. 
 

Kurikulum yang disajikan disusun selengkap mungkin agar dapat 

memenuhi kebutuhan mahasiswa serta dapat memberikan peluang kepada 

mahasiswa untuk mengembangkan diri, termasuk untuk melanjutkan studi, 

mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi 

khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan keterampilan yang 

dapat dialihkan (transferable skills), serta orientasi karir, dan pemerolehan 

pekerjaan.  Hal ini didukung oleh proses perkuliahan yang bukan hanya 

memberikan materi tertulis tetapi juga dibarengi dengan praktek pemaparan dan 

diskusi di depan kelas, praktek laboratorium dan lapangan, serta praktek 

langsung ke lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.  

8. Misi Pembelajaran 

a. Pengembangan/Pelatihan Kompetensi Yang Diharapkan. 

Luaran PS. MANAJEMEN diharapkan memiliki kompetensi utama mampu 

menguasai dan menerapkan Ilmu Ekonomi Manajemen  sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan stakeholder, mampu melakukan inovasi 

Bisnis dalam kehidupan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan , 

serta berwawasan luas, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, dan bertanggung 

jawab dalam pengembangan dan aplikasi teknologi dan manajemen.  Selain 

kompetensi utama, luaran program studi juga diharapkan memiliki Kompetensi 

Pendukung dan Kompetensi Tambahan.   

Pengembangan kompetensi disesuaikan dengan program studi, kondisi 

sumberdaya, perkembangan ilmu dan teknologi terkait, dan kondisi lokal maupun 



Universitas Muhammadiyah Kendari  

 

Evaluasi Diri Program Studi Manajemen –   I - 29 

 

kondisi global.  Untuk mencapai kompetensi tersebut maka dilakukan proses 

perkuliahan dengan menerapkan metode-metode inovatif yang dapat 

mendukung pencapaian tujuan tersebut. 

b. Efisiensi Internal dan Eksternal. 

Secara internal program studi pengendalian efisiensi pemanfaatan 

sumberdaya dosen dan fasilitas penunjang lebih mudah untuk dilakukan.  Dalam 

proses ini peran dosen sangat besar terutama pada proses perkuliahan dan 

pemberian tugas kepada mahasiswa.  Peran dosen sangat menentukan sebagai 

perencana, fasilitator dan evaluator dalam membantu mahasiswa memahami 

materi perkuliahan.  Efisiensi internal juga sangat berkaitan dengan penggunaan 

waktu yang tersedia termasuk pilihan metode dan alat bantu/media 

pembelajaran yang tepat. Dengan demikian proses belajar mengajar dapat 

berlangsung secara efisien dan efektif.   

Namun demikian secara eksternal, efisiensi belum dilaksanakan 

sepenuhnya.  Hal ini terjadi terutama pada penyajian mata kuliah umum 

misalnya mata kuliah Pendidikan Agama.  Mata kuliah yang sama disajikan pada 

kelas yang berbeda untuk setiap program studi, walaupun sebenarnya kelas 

tersebut dapat disatukan.  Hal ini perlu diatur lebih lanjut pada level yang lebih 

tinggi/Universitas. 

9. Mengajar 

a. Kesesuaian Strategi dan Metode Dengan Tujuan. 

Hal pokok yang menjadi perhatian bagi dosen agar proses pembelajaran 

berlangsung efektif yakni menyesuaikan materi, strategi, metode dan media.  

Strategi dan metode yang digunakan dalam proses disesuaikan dengan jenis 

mata kuliah dan kondisi sarana dan prasarana, mahasiswa, dan tujuan 

perkuliahan.  Bila tujuan pembelajaran adalah penguasaan konsep maka strategi 

dan metode yang digunakan akan berbeda dengan jika tujuan pembelajaran 

adalah untuk penguasaan keterampilan.   

b. Kesesuaian Materi Pembelajaran Dengan Tujuan Mata Kuliah. 

Materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan mata kuliah yang telah 

dituangkan dalam bentuk SAP.  Agar terjadi relevansi yang bersifat koheren dari 

setiap perkuliahan, dosen diwajibkan memahami tujuan matakuliah yang 
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diasuhnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman sehingga 

seluruh materi perkuliahan manjadi satu kesatuan yang komprehensif.  Dalam 

pelaksanaannya tetap dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan namun 

tetap dalam jalur yang disesuaikan dengan tujuan mata kuliah secara 

keseluruhan. 

c. Efisiensi dan Produktivitas. 

Dosen sebagai perencana, fasilitator dan evaluator dalam membantu 

mahasiswa memahami materi perkuliahan. Hal ini sangat berkaitan dengan 

penggunaan waktu yang tersedia termasuk pemilihan metode dan alat 

bantu/media pembelajaran yang tepat yang menunjang efisiensi proses. Namun 

demikian dari segi produktivitas, belum semua dosen mampu meningkatkan 

produktivitas dalam proses mengajar terutama terkait dengan produktivitas 

dalam pembuatan buku ajar yang dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa dalam 

proses pembelajaran. 

d. Struktur dan Rentang Kegiatan Mengajar. 

Dosen umumnya diharapkan menguasai teknik penyajian materi, teknik 

membuka pertemuan, keterampilan memberikan penguatan materi secara 

sistematis serta keterampilan menutup perkuliahan. Struktur mata kuliah secara 

lengkap dituangkan ke dalam Garis-garis Besar Proses Pembelajaran yang 

menjadi acuan dosen dalam memberikan perkuliahan. 

Secara khusus rentang kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan 

inventarisasi mahasiswa peserta mata kuliah, penyajian materi, umpan balik, 

pemberian tugas, serta penilaian, di mana keseluruhan proses dilaksanakan 

secara berkesinambungan.  

e. Penggunaan Teknologi Informasi. 

Penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian yang umum dalam 

proses pembelajaran saat ini.  Teknologi yang digunakan dalam kelas antara lain 

adalah penggunaan LCD Projector.  Mahasiswa dan dosen harus mampu 

mengakses teknologi informasi yang ada saat ini agar dapat terjadi up dating 

materi perkuliahan dan bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh dosen.  Selain itu teknologi informasi digunakan pada proses 

interaksi antara dosen dengan mahasiswa, misalnya pengumpulan tugas melalui 

e-mail atau media komunikasi lainnya.  
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10.   Belajar  

a. Keterlibatan mahasiswa 

Agar keterlibatan mahasiswa dapat terjadi semaksimal mungkin, maka 

dosen selain memberikan penajaman materi, dosen juga memposisikan diri 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan terlibat secara aktif, 

mahasiswa diharapkan dapat memberikan umpan balik sebagai mekanisme 

kontrol sehingga proses perkuliahan berjalan lebih dinamis dan hidup.  

b. Bimbingan Skripsi  

Dalam menyusun skripsi mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen, 

yakni masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II sesuai ketentuan 

yang berlaku.  Proses pembimbingan mulai dari penyusunan proposal penelitian, 

pelaksanaan penelitian, penulisan hasil penelitian, pemaparan hasil penelitian 

dalam seminar hasil hingga penyelesaian skripsi. Rata-rata dosen tetap diberikan 

tugas membimbing mahasiswa antara 5 sampai 6 orang mahasisawa. 

c. Peluang Bagi Mahasiswa Untuk Mengembangkan:  

1) Pengetahuan dan Pemahaman Materi Khusus Sesuai Bidangnya,  

Mahasiswa selalu diberi peluang untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang materi khusus sesuai bidangnya.  Peluang ini diberikan 

berdasarkan antara lain pertimbangan tentang karakter ilmu empiris yang 

tidak pernah mutlak kebenarannya.  Materi khusus dapat dipilih oleh 

mahasiswa sesuai dengan minat dan kondisi.  Pengembangan dapat dilakukan 

melalui proses pembelajaran mandiri dengan referensi yang ada atau melalui 

proses penelitian. 

2)  Keterampilan Umum dan Yang Dapat Dialihkan (Transferable), 

Keterampilan umum yang ada di program studi tidak terlepas dari materi 

perkuliahan lainnya.  Keterampilan umum yang telah dikuasai akan 

menunjang dan tidak terlepas dari pengembangan mata kuliah lain.  Oleh 

sebab itu peluang yang diberikan bagi mahasiswa untuk mengembangkan 

keterampilan umum akan dapat ditransfer ke dalam pengembangan materi 

lainnya. 

3)  Pemahaman dan Pemanfaatan Kemampuannya Sendiri,  

Mahasiswa yang ada di program studi pada umumnya adalah mahasiswa 

yang telah memiliki dasar pengetahuan aplikatif atau minimal hidup di 
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kawasan yang memiliki korelasi dengan dunia usaha.  Latar belakang ini 

dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan pemahaman dan 

pemanfaatan kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran.   

Pengembangan pemahaman dan pemanfaatan kemampuan mahasiswa 

diberi peluang melalui  pelaksanaan proses perkuliahan baik di ruang kelas, 

pemberian tugas kuliah perorangan atau kelompok, resensi buku, maupun 

praktek penelitian dimana mahasiswa melakukannya secara mandiri dengan 

bimbingan dosen.  

4)  Kemampuan Belajar Mandiri 

Peluang pengembangan kemampuan belajar mandiri mahasiswa diberikan 

terutama dalam bentuk pemberian tugas mandiri yang memiliki obyek yang 

berbeda.  Namun demikian dalam proses pengembangan tersebut tetap ada 

interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan 

mahasiswa.  Peluang untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri 

juga diperoleh melalui pelaksanaan proses penelitian.  Dalam proses ini 

mahasiswa program studi telah ada yang mampu mengidentifikasi dan 

mencari alternatif pemecahan masalah secara mandiri terutama yang untuk 

membantu nelayan yang ada di lapangan.  

5)  Nilai, Motivasi dan Sikap. 

Penanaman dan pengembangan nilai, motivasi, dan sikap telah dilakukan 

sejak proses perkuliahan sampai pada pelaksanaan penelitian dan  

penyusunan skripsi.  Penanaman nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari 

pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon ilmuwan atau wirausaha 

yang akan bergerak dalam bidang Ekonomi.  Penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai tersebut juga merupakan pelaksanaan misi 

program studi yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. 

 

11.   Penilaian Kemajuan Dan Keberhasilan Belajar: 

a. Peraturan Mengenai Penilaian Kemajuan Dan Penyelesaian Studi 
Mahasiswa. 

 

Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa 

di dalam Peraturan Akademik UMK berdasarkan Keputusan Rektor UMK No. 

11/KEP/I.0/B/2004. 
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b. Strategi dan Metode Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan 
Mahasiswa 

 

Evaluasi kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dilaksanakan dengan 

berpedoman terhadap Peraturan Akademik UMK.  Evaluasi keberhasilan studi 

bagi mahasiswa jenjang S1 diadakan dalam tahapan-tahapan yang 

pelaksanaannya diadakan pada setiap akhir semester, 2 tahun pertama atau 

pada akhir semester IV (evaluasi tengah program), 2 tahun kedua atau pada 

akhir semester VIII (evaluasi akhir program), dan akhir program 2 (n – 1) 

(empat belas semester).   

Evaluasi keberhasilan pada akhir setiap semester dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui Indeks Prestasi Semester (IPS), mengetahui jumlah 

SKS yang telah dicapai, mengetahui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai, 

menetapkan beban belajar mahasiswa untuk semester berikut sesuai ketentuan 

yang ditetapkan. 

Kemajuan belajar mahasiswa dalam setiap semester dievaluasi secara 

berkala dalam bentuk ujian mata kuliah yang menggunakan praktikum dan mata 

kuliah tanpa praktikum.  Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa pada mata kuliah 

tanpa praktikum  meliputi penilaian tugas, penilaian ujian tengah semester, dan 

penilaian ujian akhir semester dalam satu kesatuan.  Sedangkan evaluasi 

keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah tertentu yang menggunakan 

praktikum meliputi penilaian tugas, penilaian ujian tengah semester, penilaian 

praktikum, dan penilaian akhir semester dalam satu kesatuan. 

Hasil penilaian tersebut dinyatakan dalam rentang skor 0 sampai dengan 

100 dengan rincian sebagai berikut 86 – 100 untuk nilai A, 76 – 85 untuk nilai B, 

60 – 75 untuk nilai C, 50 – 59 untuk nilai D dan Skor < 49 untuk nilai E.  Nilai 

kelulusan hasil evaluasi mata kuliah dinyatakan sebagai berikut : 

A atau 4, yang berarti sangat baik (lulus); 

B atau 3, yang berarti baik (lulus); 

C atau 2, yang berarti cukup (lulus); 

D atau 1, yang berarti kurang (tidak lulus); 

E atau 0, yang berarti sangat kurang (tidak lulus); 

Keberhasilan mahasiswa dalam tiap semester dihitung dengan Indeks 

Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap 
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mata kuliah.  Nilai IPS yang diperoleh akan menentukan jumlah SKS yang dapat 

diprogramkan pada semester berikutnya.  

Keberhasilan mahasiswa dalam jenjang program secara keseluruhan 

ditentukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu penjumlahan bobot 

kredit yang dikalikan dengan nilai setiap mata kuliah dibagi jumlah bobot kredit 

secara keseluruhan.   

c. Penentuan Yudisium (Pernyataan Kualitatif Dari Hasil Belajar 
Seorang Mahasiswa Pada Akhir Jenjang Pendidikan). 

 

Yudisium dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi. 

Kriteria yang digunakan dalam penentuan yudisium mengacu pada IPK dan masa 

studi. Kriteria yudisium yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

IPK Lama Studi (Th) Predikat Yudicium 

2,50 – 2,99 N Memuaskan  

3,00 – 3,49 N Sangat Memuaskan 

3,50 – 4,00 N Pujian (cum laude) 

 N ≤ 4 Untuk strata satu (S1) 

 

Keterangan: 

1) N = Lama studi untuk masing-masing jenjang 

2) N ≤ 4 (4 tahun atau 4 tahun dan kurang dari 6 bulan) untuk memperoleh 

kriteria yudicium cum laude (pujian); 

d. Penelaahan Mengenai Kepuasan Mahasiswa. 

Penelaahan kepuasan mahasiswa dilakukan melalui proses evaluasi baik 

terhadap dosen, sarana dan prasarana pembelajaran, serta hasil akhir 

perkuliahan.  Secara personal, mahasiswa menyadari bahwa seluruh tahap yang 

dilalui merupakan proses yang dapat mendorong peningkatan kapasitasnya 

secara individual. 

e. Sarana yang Tersedia Untuk Memelihara Interaksi Dosen–
Mahasiswa, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Kampus, dan Untuk  
Menciptakan Iklim yang Mendorong Perkembangan dan Kegiatan 
Akademik/Profesional. 
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Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen-mahasiswa dan 

untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik 

ada yang terletak di dalam kampus dan ada yang terletak di luar kampus.  

Sarana-sarana tersebut ada yang merupakan milik universitas dan ada yang 

merupakan milik mitra, dan ada yang berupa sarana umum.  Sarana-sarana 

tersebut antara lain : 

1. Ruang kuliah, ruang rapat, ruang dosen, perpustakaan, laboratorium serta 

ruang administrasi yang membantu kelancaran proses perkuliahan dan 

ketersediaannya cukup.  Para dosen dan mahasiswa dapat bertemu setiap 

hari baik pada jam perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan. Melalui 

proses perkuliahan dosen dan mahasiswa dapat saling berinteraksi terkait 

dengan materi perkuliahan, melalui metode diskusi dan seminar sehingga 

proses interaksi lebih intens dan komunikatif. Sementara itu di luar proses 

belajar mengajar dapat pula dilakukan melalui diskusi non formal 

2. Selain di dalam ruangan, interaksi akademik antara dosen dengan 

mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa dapat dilakukan di 

luar kampus khususnya pada saat melakukan praktek lapang.  Interaksi di 

lapangan juga dilakukan pada saat penelitian maupun pada saat 

mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Amaliyah atau Praktek Kerja Lapangan. 

 

f. Mutu Dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik Dosen, Mahasiswa 
dan Civitas Academica Lainnya. 

 

Kuantitas interaksi kegiatan akademik antara dosen dan mahasiswa 

dalam kelas sebanyak 18 kali pertemuan dalam satu semester termasuk ujian 

mid dan ujian final.  Interaksi kegiatan akademik berupa praktikum dijadwalkan 

sesuai dengan jumlah topik praktikum, demikian pula dengan praktek lapangan.   

Interaksi perkuliahan kelas berdasarkan GBPP berlangsung secara 

optimal.  Namun interaksi dalam praktikum selain disesuaikan dengan topik, 

maka untuk praktikum yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas 

laboratorium Unhalu, pertemuan diatur sesuai jadwal praktikum yang tidak 

terlalu padat.  Demikian pula praktek lapangan diatur pada hari-hari di mana 

tidak ada jadwal perkuliahan kelas, kecuali untuk praktikum yang menggunakan 

fasilitas pemerintah maka praktikum harus tetap dijadwalkan pada jam kantor. 
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g. Rancangan Menyeluruh untuk Mengembangkan Suasana Akademik 
Yang Kondusif Untuk Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat. 

 

Pengembangan suasana akademik yang kondusif untuk kegiatan 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dimulai dari penjadwalan 

yang disesuaikan dengan kalender akademik.  Pengembangan suasana akademik 

didukung pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana.  Selanjutnya 

pengembangan suasana akademik yang lebih menyeluruh melibatkan interaksi 

antara sumberdaya dosen dan tenaga penunjang lainnya serta mahasiswa.   

Prinsip interaksi segenap sivitas akademik adalah menjalin hubungan 

silaturrahmi, saling memberdayakan dalam prinsip ”tawanuu alal birri wataqwa” 

(bantu membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan).  Interaksi tersebut dipandu 

dan makin diperkuat dengan dukungan peraturan dan kode etik yang merupakan 

kebijakan universitas antara lain Kode Etik Akademik UMK, Peraturan Disiplin 

Mahasiswa, Kode Etik Dosen, Peraturan Akademik UMK, dan sebagainya. 

 

h. Keikutsertaan Civitas Academica Dalam Kegiatan Akademik 
(Seminar, Simposium, Diskusi, Eksibisi) Di Kampus. 

 

Civitas akademica aktif dalam kegiatan akademik baik yang diadakan 

oleh internal UMK maupun yang diadakan oleh pihak eksternal UMK.  Kegiatan 

yang diikuti antara lain adalah seminar baik sebagai peserta maupun sebagai 

pemateri, diskusi seperti Round Table Discussion untuk pemecahan masalah 

yang ada di masyarakat, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya.  Aktivitas 

civitas akademica dalam kegiatan akademik ini dapat dilihat pada sertifikat 

maupun laporan pelaksanaan kegiatan.   

Selain kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh dosen, seminar proposal 

maupun seminar hasil penelitian mahasiswa juga merupakan ajang kegiatan 

akademik yang terbuka untuk diikuti oleh seluruh civitas akademica. 

i. Pengembangan Kepribadian Ilmiah. 

Pengembangan kepribadian ilmiah dimulai dalam proses belajar.  Dalam 

proses tersebut mahasiswa ditekankan untuk memegang prinsip ilmiah dan 

saling menghargai terutama dalam pengajuan pendapat, pertanyaan atau 
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jawaban dalam diskusi.  Pengembangan kepribadian ilmiah mahasiswa juga 

didorong dengan cara merangsang mahasiswa agar dapat menemukan sisi 

menarik yang menimbulkan rasa ingin tahu dari setiap mata kuliah yang 

diikutinya.  Interaksi dinamis dan fleksibel di dalam kelas diharapkan dapat 

menumbuhkan kepribadian ilmiah yang berani, saling menghargai, jujur, dan 

secara keseluruhan berpihak kepada kemanusiaan. 

Pengembangan kepribadian ilmiah juga didorong melalui pengamatan 

obyektif terhadap fenomena-fenomena alam dan pengamatan terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.  Metode ini lebih 

dimantapkan lagi pada saat mahasiswa melakukan proses penyusunan proposal, 

penelitian, sampai penyusunan skripsi. 

 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan  

1.  Kurikulum yang mendukung tercapainya visi dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan dan kompetensi program studi 

secara nasional.   

2.  Proses pembelajaran yang meliputi pemahaman teoritis dan praktis  

3.  Strategi penilaian kemajuan dan hasil belajar mahasiswa yang dibakukan 

dalam peraturan akademik universitas.  

4.  Ada sarana/prasarana yang mendukung interaksi antar sivitas akademika. 

5.  Penilaian Kemajuan dan keberhasilan yang telah dibakukan dalam suatu 

Peraturan Akademik. 

6.  Interaksi yang bersifat dinamis dan fleksibel antara sivitas akademika 

yang mendukung terbentuknya kepribadian ilmiah. 

Kelemahan  

1.  Peraturan akademik yang belum disesuaikan kembali dengan 

perkembangan dan kondisi aktual saat ini 

2.  Pembentukan sikap ilmiah belum diwujudkan dalam penelitian-penelitian 

aktif yang dapat menghasilkan karya ilmiah bermutu baik oleh mahasiswa 

dan dosen. 

3.  Masih ada fasilitas pendukung kegiatan akademik yang bukan milik sendiri 

(misalnya laboratorium dasar) 
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4.  Masih ada dosen yang belum memanfaatkan kemajuan dalam system 

informasi untuk mengembangkan materi dan strategi pembelajaran. 

5.  Metode mengajar yang masih dominan ceramah  

6.  Belum ada metode baku untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa. 

Peluang  

1.  Kuatnya dukungan universitas, fakultas dan masyarakat dalam proses 

pembelajaran dan pengembangan program studi.   

2.  Terbukanya peluang pengembangan proses akademik dengan makin 

majunya teknologi dan ilmu pengetahuan terkait.   

3.  Kebutuhan dunia usaha akan lulusan yang memiliki pengetahuan,  

etos kerja dan etika yang baik. 

Ancaman  

1.  Cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

2.  Tuntutan yang semakin tinggi terhadap kemampuan aplikatif lulusan 

3.  Belum ada acuan baku penjabaran kurikulum kompetensi program studi 

secara nasional 

Program Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran, Suasana Akademik: 

1. Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi, 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta kebutuhan pasar 

kerja 

2. Pemberian insentif bagi dosen yang memiliki kreativitas dan inovasi 

terutama dalam pembuatan buku ajar dan panduan praktikum 

3. Kerjasama dengan institusi lain terkait dengan pelaksanaan praktikum  

4. Peningkatan metode pembelajaran interaktif dan pemanfaatan 

teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. 

5. Fasilitasi pengembangan kepribadian ilmiah melalui pengikutsertaan 

dosen dan mahasiswa dalam seminar maupun pelatihan baik internal 

maupun eksternal, serta dengan cara pengembangan metode 

pembelajaran inovatif.   

 

F.  PEMBIAYAAN, SARANA, DAN PRASARANA 
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1. Sistem Alokasi Dana 

Alokasi dana bagi program studi ditentukan oleh Universitas berdasarkan 

permintaan program studi melalui Fakultas.  Alokasi dana ditentukan sesuai 

dengan perencanaan program yang diajukan oleh Fakultas pada Rapat Kerja 

Tahunan pada setiap permulaan tahun akademik.   

2. Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana 

Pengelolaan keuangan saat ini masih terpusat pada Universitas 

berdasarkan Panduan Administrasi Keuangan UMK.  Fakultas dan program studi 

hanya berfungsi menyalurkan dana yang telah dialokasikan dan menyampaikan 

laporan kepada Universitas.  Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana 

selanjutnya ada pada tingkat universitas.  

3. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 

Sumber dana utama dari Dana Lancar Tidak Terikat berasal dari uang 

kuliah atau SPP/IPP (Iuran Pembinaan Pendidikan) mahasiswa.  Sumber dana 

lain yang dapat diakses oleh Universitas adalah dari alumni, perusahaan, dan 

lembaga eksternal lainnya.  Selain itu dana juga diperoleh dari lembaga-lembaga 

atau unit usaha internal UMK lainnya.  Pemanfaatan dana ini diatur oleh 

Universitas dengan menggunakan sistem subsidi silang. 

4. Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana 

Untuk sarana dan prasarana yang digunakan secara umum, seperti 

laboratorium computer dan perpustakaan Universitas, maka pengelolaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaannya diatur oleh Universitas.  Sedangkan untuk 

sarana yang digunakan secara terbatas oleh program studi atau Fakultas, maka 

pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab 

program studi dan Fakultas.  Fakultas melaporkan penggunaan dan kondisi 

sarana dan prasarana yang dikelola kepada Universitas. 

5. Ketersediaan dan Kualitas Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium, 
Perpustakaan, Dll. 

 

Pelaksanaan kegiatan akademik atau proses belajar mengajar ditunjang 

oleh ketersediaan gedung perkuliahan yang memadai.  Ruangan perkuliahan 
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program studi memiliki berbagai kapasitas sesuai penggunaannya.  Ruangan 

kapasitas 20 orang untuk kelas kecil sebanyak 1 kelas, ruangan kapasitas 40 

orang untuk kelas besar sebanyak 4 kelas, dan ruangan dengan kapasitas lebih 

dari 100 orang untuk kuliah umum dan kegiatan lainnya sebanyak 1 kelas.    

Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan akademik ditunjang pula oleh 

keberadaan Laboratorium dan Perpustakaan.  Semua fasilitas tersebut 

merupakan milik Universitas, kecuali untuk  digunakan fasilitas milik Universitas 

Haluoleo berdasarkan kesepakatan kerjasama antara kedua Universitas. 

6. Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian. 

Fasilitas komputer sebagai pendukung proses pembelajaran terutama 

terdapat di Laboratorium komputer sebanyak 20 unit.  Selain itu program studi 

menyediakan 5 unit laptop yang dapat digunakan untuk keperluan perkuliahan di 

kelas.  Proses pembelajaran ditunjang pula oleh adanya LCD projector yang 

dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen bila dibutuhkan. 

Fasilitas pendukung penelitian yang dimiliki oleh program studi masih 

terbatas pada peralatan yang dimiliki oleh Laboratorium , laboratorium fakultas, 

dan laboratorium Universitas.  Selain itu pengembangan penelitian ditunjang pula 

oleh referensi yang ada di perpustakaan Universitas. 

7. Kesesuaian dan Kecukupan Sarana dan Prasarana. 

Untuk kebutuhan perkuliahan secara umum, sarana dan prasarana yang 

dimiliki telah memadai.  Namun untuk kepentingan praktikum, sarana dan 

prasarana yang ada belum memadai secara ideal sehingga perlu untuk dilengkapi 

lagi.  

8. Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatannya. 

Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana perkuliahan dapat terjamin.  Hal ini terjadi karena semua sarana dan 

prasarana dasar yang dibutuhkan merupakan milik UMK sendiri.  Saat ini sedang 

diusahakan penambahan dan pelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan. 

9. Rancangan Pengembangan Sistem Informasi. 



Universitas Muhammadiyah Kendari  

 

Evaluasi Diri Program Studi Manajemen –   I - 41 

 

Perancangan pengembangan Sistem informasi Program Studi dilakukan 

secara terintegrasi dengan rancangan pengembangan system informasi 

Universitas.  Data terbatas dirancang akan dapat diakses seluruh civitas 

akademica melalui sebuah system informasi akademik (SIMAK).  Untuk 

merealisasikan program pengembangan ini, maka saat ini telah disiapkan proses-

proses yang mendukung antara lain dengan mengadakan sosialisasi program 

SIMAK dan pelatihan input data ke dalam system yang diikuti oleh staf 

administrasi/administrator program studi. 

10. Kecukupan dan Kesesuaian Sumber Daya, Sarana dan Prasarana 
Pendukung Untuk Pemberdayaan Sistem Informasi. 

 

Secara umum sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan 

sistem informasi belum memadai, terutama terkait dengan penambahan 

perangkat system serta system keamanannya sehingga dapat diakses secara 

umum. 

11.   Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi 

Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan system informasi yang digunakan 

pada saat ini cukup baik.  Namun sejalan dengan perkembangan jumlah maupun 

kebutuhan mahasiswa dan civitas academika secara keseluruhan maka perlu 

adanya pengembangan sistem informasi sehingga pemanfaatannya dapat lebih 

menunjang seluruh proses administrasi maupun proses akademik. 

12. Keberadaan dan Pemanfaatan On-Campus Connectivity Devices 
(Intranet) 

 

Pemasangan jaringan intranet telah dilakukan, namun pemanfaatannya 

belum dilaksanakan sepenuhnya.  Saat ini sedang diadakan persiapan untuk 

mendukung pemanfaatan system tersebut. Melalui Program Hibah Kompetisi 

berbasis Institusi (PHK-I) Tahun 2011, Universitas Muhammadiyah Kendari telah 

memiliki dua server yaitu sever SIMAK,  Kepegawaian dan Keuangan. 

13. Keberadaan dan Pemanfaatan Global Connectivity Devices 
(Internet) 

 

Global Connectivity Devices program studi terintegrasi dengan 

Universitas dalam bentuk Hot Spot.  System ini telah dimanfaatkan oleh dosen 
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maupun mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi terutama terkait 

dengan pengembangan materi perkuliahan, penyelesaian tugas yang diberikan 

dosen, dan sebagainya.  

 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan  

1. Dana dari Universitas dapat diakses melalui suatu mekanisme yang jelas 

2. Ada keberlanjutan pengadaan dana dari berbagai sumber 

3. Penggunaan dana yang efisien dan efektif. 

4. Sarana prasarana yang memadai dan milik sendiri 

5. Ada jaminan keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan 

sarana  dan prasarana. 

6. Rencana pengembangan system informasi yang jelas 

7. Pemanfaatan efisien dan efektif dari system informasi yang ada 

8. Ada jaringan internet dengan system hot spot. 

Kelemahan  

1.  Belum ada porsi anggaran yang tetap dari universitas  

2.  Sarana dan prasarana praktikum masih kurang 

3.  Fasilitas penelitian masih minim 

4.  Jaringan system informasi belum dimanfaatkan sepenuhnya 

5.  Kurangnya sumber daya manusia dibidang programming dan Supporting 

Peluang  

1. Keleluasaan dan dukungan pemanfaatan dana Universitas untuk  

pengembangan program studi 

2.  Peluang pengadaan dana dari pihak eksternal turut menjamin keberlanjutan 

pengadaan dana oleh Universitas seperti melalui program hibah kompetitif 

DIKTI atau lembaga-lembaga keuangan lain  

3. Dukungan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Pemda setempat dalam 

pemanfaatan sarana prasarana untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan 

akademik. 

4. Perkembangan teknologi yang mendukung penggunaan system informasi yang 

lebih efisien dan efektif. 
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5.  Banyaknya tenaga programmer atau technical support dari luar 

Ancaman  

1. Perkembangan sarana dan prasarana yang makin pesat yang dimiliki oleh 

lembaga pendidikan tinggi lainnya. 

2.  Syarat-syarat pengajuan dana hibah eksternal yang cukup rumit. 

3. Kurangnya institusi yang memiliki sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung pengembangan keilmuan dan penelitian bidang ilmu. 

4.  Perancangan system informasi yang bersifat global rentan terhadap akses 

data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

 

Program Pengembangan Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana :  

1.   Memperluas jalinan kerja sama dan kemitraan dengan institusi lain terutama 

dalam pemanfaatan sarana dan prasarana. 

2.   Menyusun profil sarana dan prasarana serta mengajukan rencana 

pengembangannya ke pihak Universitas. 

3.   Mengadakan pelatihan penggunaan system informasi kepada staf program 

studi. 

4.   Penambahan kuantitas dan kualitas buku dan jurnal di perpustakaan 

5.   Memonitor keamanan jaringan system informasi secara rutin 

 

G.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 
DAN KERJASAMA 

 

1. Kualitas, Produktivitas, Relevansi Sasaran, dan Efisiensi 
Pemanfaatan Dana Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

 

Kualitas dan produktivitas penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat belum optimum.  Namun demikian salah satu hasil penelitian yang 

dihasilkan sumber dana dari DIKTI  , Penelitian :1. Nilai tambah usaha 

pembuatan abon ikan di kelurahan Purirano kecamatan kendari kota 2. Iptek 

Bagi Masyarakat Pengembangan usaha pengemukan sapi potong di desa Telutu 

jaya Konawe Selatan. Dari penelitian dan pengabdian ini telah  dapat 

dimanfaatkan secara aplikatif oleh peternak pengemukan sapi potong dan  
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rumah tangga pembuat abon ikan dalam pengembangan usaha untuk 

meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangganya.   

 Kualitas dan produktivitas penelitian dan pelayanan/pengabdian 

masyarakat  terkait dengan kemampuan dosen dalam mengakses dana penelitian 

dari sumber-sumber eksternal seperti hibah penelitian DIKTI,  perlu ditingkatkan 

setiap tahun. 

 

2. Agenda, Keberlanjutan, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pelayanan/ 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

Penelitian yang dilakukan diagendakan akan dikompilasi ke dalam suatu 

roadmap penelitian.  Roadmap penelitian pada program studi dimaksudkan 

sebagai payung yang berfungsi mengarahkan dan menjamin keberlanjutan 

penelitian serta diseminasi hasil penelitian ke dalam suatu bentuk pengabdian 

yang akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan maupun 

perbaikan kualitas hidup masyarakat.  Sasaran lain dari disusunnya roadmap 

penelitian tersebut adalah adanya tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat ke dalam 

jurnal dan terbentuknya model serta paten yang akan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta industri. 

3. Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 
Bersama Dosen dan Mahasiswa. 

 

Kegiatan penelitian bersama dosen dan mahasiswa dilakukan dalam 

format mahasiswa melakukan penelitian skripsi dan dosen sebagai pembimbing.  

Sampai saat ini jumlah mahasiswa yang menyelesaikan penulisan skripsi dalam 

program penelitian bersama dosen adalah sebanyak 4 orang mahasiswa.  Pola ini 

telah menghasilkan beberapa informasi dan desain yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemanfaatan dan 

pengelolaan usaha yang  berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.   

Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

dosen bersama mahasiswa saat ini umumnya dilaksanakan dalam format KKA.  

Pada kegiatan tersebut mahasiswa berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan, 

sedangkan dosen lebih berperan sebagai pembimbing/pengarah.  Demikian pula 

pada kegiatan pelatihan kewirausahaan mahasiswa yang dilaksanakan dalam 
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internal kampus.  Mahasiswa diberi peran lebih dalam persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan, baik sebagai panitia maupun sebagai pelatih keterampilan bagi 

mahasiswa yunior.  Kegiatan-kegiatan ini juga sekaligus sebagai bagian untuk 

mempersiapkan mahasiswa agar selain memiliki keterampilan teknis juga 

kemampuan manajerial.  

 

4. Banyak dan Kualitas Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/ 
Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa. 

 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini jumlahnya 

masih terbatas dan terkait dengan kegiatan penelitian untuk penulisan skripsi. 

Namun demikian, walaupun masih sederhana informasi dan inovasi Mahasiswa 

Membangun kemitraan UMKM.  

Kegiatan pelayanan/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa selain terkait dengan KKA juga dilakukan secara parsial misalnya 

kegiatan donor darah, dan sebagainya. 

5. Hubungan Antara Pengajaran, Penelitian dan Pelayanan/ 
Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa tidak terlepas dari 

proses dan materi pengajaran.  Bagi dosen, penelitian dapat berfungsi 

mempertajam materi pengajaran, sedangkan bagi mahasiswa penelitian 

merupakan aplikasi sekaligus perbandingan bagi mahasiswa antara teori dan 

kenyataan di lapangan.  Walaupun secara sederhana, penelitian juga 

memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah, 

mencari alternatif solusi bagi pemecahan masalah dan melakukan pilihan di 

antara berbagai alternatif solusi tersebut. 

6. Banyak dan Kualitas Kegiatan Penelitian dan Publikasi Dosen 

Secara kuantitatif dan kualitatif penelitian dosen belum maksimal, namun 

terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya tulisan ilmiah  

ke dalam jurnal internal kampus. Namun dalam skala nasional khususnya yang 

didanai oleh sumber eksternal misalnya hibah DIKTI, penelitian dosen masih 

sangat kurang. 
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7. Hubungan Kerjasama dan Kemitraan Penelitian Dengan Lembaga 
Dalam dan Luar Negeri 
 
Kerjasama dan kemitraan penelitian telah terjalin dengan lembaga dalam 

negeri yaitu dengan Konsorsium Mitra Usaha khususnya dalam pemberian 

bantuan penulisan skripsi bagi mahasiswa.  Sampai tahun 2012 telah ada 2 

orang mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa penulisan skripsi, namun 

dosen belum memanfaatkan peluang bantuan dana penelitian tersebut.  

Kerjasama atau kemitraan dengan lembaga luar negeri belum ada.   

Kegiatan penelitian dosen pada umumnya masih bersifat temporer dan 

individual.  Namun demikian potensi kerjasama sangat besar terkait dengan 

keberadaan program studi  Manajemen yang ada di Sulawesi Tenggara.  Saat ini 

program studi sedang menjajaki kemungkinan kerjasama tersebut. 

8. Kualitas dan Kurun Waktu Penyelesaian Skripsi (Termasuk Proses 
Penulisan Skripsi dan Pembimbingannya) 

 

Rata-rata waktu penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa adalah 6 

bulan.  Kualitas dan kurun waktu penyelesaian skripsi belum optimal 

sebagaimana diharapkan.  Hal ini terkait dengan keterbatasan referensi, kondisi 

cuaca, dan kesibukan mahasiswa yang pada umumnya juga bekerja.  Selain itu 

kurun waktu penyelesaian skripsi dipengaruhi pula oleh peraturan kepegawaian 

pada instansi tertentu.   

9. Publikasi Hasil Penelitian, Karya Inovatif, dan Rangkuman Skripsi 

Publikasi hasil penelitian selama ini selain dilakukan melalui jurnal ilmiah 

Fakultas dan universitas, dan jurnal atau majalah ilmiah dari institusi lain. Karya 

inovatif yang dihasilkan dari penelitian tidak dipatenkan dan hanya 

diinformasikan kepada mitra usaha pengguna untuk meningkatkan kegiatan 

usahanya.  Rangkuman skripsi sampai saat ini belum dipublikasikan secara luas.   

 

10.  Kerjasama Dengan Instansi Yang Relevan  

Secara kelembagaan telah dilakukan kerjasama dan kemitraan dengan 

Universitas Haluoleo (Unhalu) melalui Kesepahaman Kerjasama antara UMK dan 

Unhalu. Selain itu, Fakultas telah melakukan kerjasama dengan instansi lain 
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antara lain Dinas Koperasi  Kota Kendari, Universitas Haluoleo Kendari, 

Kemitraan usaha, dan sebagainya. 

 

11.  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama belum dilaksanakan 

secara reguler.  Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terintegrasi dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan. 

12.  Hasil Kerjasama Yang Saling Menguntungkan. 

Melalui kerjasama tersebut program studi memperoleh bantuan fasilitas 

dalam pelaksanaan praktikum, baik praktikum yang dilaksanakan di laboratorium 

maupun di lapangan.  Selain itu, kerjasama dengan Unhalu memungkinkan 

penggunaan tenaga dosen luar biasa yang selain bertugas memberikan 

pengajaran kepada mahasiswa juga memberikan pembimbingan dan 

pendampingan tenaga dosen program studi.  Dalam kerjasama ini institusi atau 

Dinas memperoleh fasilitas pendidikan bagi pegawai yang ingin melanjutkan 

pendidikan pada program studi S1. 

13.  Kepuasan Pihak-pihak Yang Bekerjasama 

Penilaian kepuasan pihak-pihak yang bekerjasama belum pernah 

dilakukan.  Namun secara kualitatif kerjasama tersebut telah memudahkan 

koordinasi pelaksanaan program pembangunan yang terkait dengan potensi 

ekonomi di Sulawesi Tenggara. 

 

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN  

Kekuatan 

1. Potensi penelitian aplikatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

2. Penggunaan yang efisien dari dana penelitian dan pelayanan/pengabdian 

masyarakat. 

3. Rencana penyusunan roadmap penelitian yang memberikan arah dan 

kesinambungan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

4. Dosen dan mahasiswa telah melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Telah ada hubungan kerjasama dengan institusi lain. 
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Kelemahan  

1. Kuantitas dan kualitas penelitian pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen masih kurang 

2. Belum ada roadmap penelitian yang dapat menjadi acuan 

3. Kemampuan dosen dalam mengakses dana penelitian dari sumber eksternal 

masih kurang. 

4. Belum ada kerjasama penelitian yang bersifat integratif 

Peluang  

1. Banyaknya hibah penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Dikti dan 

lembaga-lembaga lain 

2. Program pemerintah tentang Pemberdayaan Ekonomi Produktif yang 

berkelanjutan. 

3. Dukungan yang baik oleh pihak eksternal. 

Ancaman  

1. Cepatnya perkembangan keilmuan rumpun ilmu 

2. Adanya anacaman stereotype tentang universitas yang dikelola oleh 

masyarakat (PTS).   

3. Tingkat kepuasan mitra yang belum terdeteksi karena belum adanya 

monitoring dan evaluasi berkala. 

 

 

Program Pengembangan Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada 
Masyarakat, dan Kemitraan 
 

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas dosen 

dalam mengakses dana penelitian dari lembaga eksternal. 

2. Menyusun roadmap penelitian program studi yang diharapkan akan menjadi 

payung dan menjamin keberlangsungan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Meningkatkan kerja sama dengan institusi lain dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih integratif. 

4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama.  
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ANALISIS SWOT  PROGRAM STUDI S1 
MANAJEMEN 

 
 
A.  ANALISIS ANTAR KOMPONEN  
 
Kekuatan : 

1. Legalitas formal pendirian Program Studi Manajemen FEKON UMK 

berdasarkan SK Mendiknas No. 149/D/O/2001.  

2. Rumusan visi dan misi program studi yang mengacu pada rumusan visi misi 

Institusi dengan tujuan dan sasaran yang jelas.  

3. Adanya Renstra program studi yang mendukung tercapainya visi, misi, 

tujuan dan sasaran program studi serta pengelolaan yang dilaksanakan 

secara transparan dengan komitmen evaluasi yang tinggi. 

4. Kurikulum yang mendukung tercapainya visi dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan dan kompetensi program studi.   

5. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang obyektif dan 

tanpa perlakuan bias terkait suku, agama, atau jenis kelamin. 

6. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dinamis dan fleksibel 

yang sangat mendukung pengembangan potensi akademik dan non 

akademik mahasiswa. 

7. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen yang obyektif dan adanya dukungan 

dari pihak Universitas untuk pengembangan kualifikasi dosen program 

studi. 

8. Adanya berbagai peraturan atau kode etik yang mendukung pengelolaan 

dan pelaksanaan tugas program studi. 

9. Sarana/prasarana miliki sendiri yang mendukung interaksi antar civitas 

akademika dengan jaminan keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan, dan 

pemanfaatannya. 

10. Dana dari Universitas dapat diakses melalui suatu mekanisme yang jelas 

dan keberlanjutan pengadaan dana dari berbagai sumber. 

11. Penggunaan yang efisien dari dana penelitian dan pelayanan/pengabdian 

masyarakat. 
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12. Penelitian dan pengabdian masyarakat aplikatif dari dosen dan mahasiswa 

yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  .  

13. Rencana pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam 

manajemen akademi, serta pengembangan hot spot untuk meningkatkan 

aksesbilitas internet dalam lingkungan kampus. 

14. Kemampuan untuk menjalin komunikasi dan kemitraan dengan pihak  

eksternal 

 

Kelemahan : 

1. Pemahaman visi dan misi oleh seluruh sivitas akademika masih perlu 

ditingkatkan demikian pula implementasinya. 

2. Belum adanya peta kinerja yang terbaharukan secara reguler yang dapat 

digunakan dalam penilaian prestasi dosen serta perencanaan dan pengaturan 

beban kerja yang belum optimal 

3. Belum pernah dilakukan evaluasi eksternal/akreditasi 

4. Kegiatan ekstra kurikuler belum terlembagakan dengan baik sehingga belum 

dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan mahasiswa. 

5. Masih kurangnya lulusan serta belum adanya pelacakan lulusan dan 

kepuasan pengguna lulusan. 

6. Belum semua dosen berkualifikasi S2 serta masih minimnya pengalaman dan 

interaksi akademik dosen pada level nasional dan internasional.   

7. Masih ada fasilitas pendukung kegiatan akademik yang bukan milik sendiri 

dan harus bekerja sama dengan pihak eksternal (misalnya laboratorium 

dasar).  

8.  Jaringan system informasi belum dimanfaatkan sepenuhnya serta kurangnya 

sumber daya manusia dibidang programming dan Supporting 

9. Kemampuan dosen dalam mengakses dana penelitian dari sumber eksternal 

masih kurang serta belum adanya kerjasama penelitian yang bersifat 

integratif. 
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Peluang : 

1. Kurangnya sarjana Manajemen sedangkan tuntutan pembangunan terhadap 

ketersediaannya semakin tinggi.   

2. Otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi khususnya dalam 

pengembangan kurikulum.   

3. Adanya Kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan mutu pogram 

studi. 

4. Dukungan universitas dan Fakultas dalam pengembangan program studi 

serta proses evaluasi eksternal/akreditasi.   

5. Perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membuka peluang bagi 

peningkatan kualitas pengelolaan program studi termasuk sistem informasi. 

6. Banyak beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga terkait baik berasal dari 

dalam negeri maupun luar negeri untuk mengikuti program studi lanjut.  

7. Potensi dosen dan mahasiswa sangat besar untuk mengembangkan 

penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. 

8. Banyak  program kompetisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang ditawarkan oleh lembaga terkait  

9. Peluang pengadaan dana dari pihak eksternal turut menjamin keberlanjutan 

pengadaan dana oleh Universitas. 

10. Dukungan dari Universitas Negeri dan Pemda setempat dalam pemanfaatan 

sarana prasarana untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan akademik. 

 

Ancaman : 

1. Pengetahuan stake holder eksternal tentang keberadaan dan orientasi 

program studi Manajemen masih kurang.  

2. Semakin kritisnya masyarakat dan pengguna lulusan terhadap pengelolaan 

program studi dalam hal efisiensi, produktivitas dan mutu  

3. Tuntutan masyarakat dan pasar kerja terhadap akreditasi program studi 

4. Ketatnya persaingan antar perguruan tinggi, dibukanya program ekstensi 

atau Program Beasiswa bagi mahasiswa baru.pada PTN . 

5. Kurangnya peminat program studi dibandingkan program studi-program studi 

lain (fenomena global) serta masih adanya pandangan stereotype tentang 

universitas yang dikelola oleh masyarakat. 
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6. Lajunya perkembangan ilmu dan karya inovatif yang dihasilkan oleh lembaga 

penelitian maupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. 

7. Meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi untuk memperebutkan 

tenaga yang berkualitas. 

8. Perkembangan sarana dan prasarana yang makin pesat yang dimiliki oleh 

lembaga pendidikan tinggi lainnya. 

9. Syarat-syarat pengajuan dana hibah eksternal yang cukup rumit. 

10. Perancangan system informasi yang bersifat global rentan terhadap akses 

data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

Program Pengembangan  

1. Meningkatkan legalitas program studi melalui upaya akreditasi  

2. Peningkatan pemahaman stake holder dan upaya internalisasi visi, misi, 

tujuan, dan sasaran program studi ke dalam setiap unsur Catur Dharma. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan 

program studi secara keseluruhan. 

4. Sosialisasi peraturan, kode etik, tugas dan fungsi setiap unsur dalam program 

studi. 

5. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dosen dan pengelola dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan tugas organisasi.   

6. Pengaturan beban kerja dan pencapaian kinerja yang mendorong 

terlaksananya kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi secara terstruktur  

7. Meningkatkan jumlah mahasiswa  dengan mengadakan sosialisasi dan 

promosi. 

8. Sosialisasi program studi kepada instansi-instansi terkait serta perusahaan 

swasta . 

9. Memotivasi dan memfasilitasi dosen-dosen dalam pelaksanaan penelitian 

yang berkualitas, pengurusan pangkat akademik dan sertifikasi dosen. 

10. Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan 

masyarakat dan pembangunan, serta kebutuhan pasar kerja 

11. Pemberian insentif bagi dosen yang memiliki kreativitas dan inovasi terutama 

dalam pembuatan buku ajar dan panduan praktikum 
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12. Peningkatan metode pembelajaran interaktif dan pemanfaatan teknologi 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

13. Menyusun profil sarana dan prasarana serta mengajukan rencana 

pengembangannya ke pihak Universitas. 

14. Mengadakan pelatihan penggunaan system informasi serta monitoring 

keamanan jaringan sistem informasi secara rutin. 

15. Menyusun roadmap penelitian program studi yang diharapkan akan menjadi 

payung dan menjamin keberlangsungan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

B. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN 

Evaluasi diri program studi menunjukkan adanya berbagai kelemahan dan 

ancaman yang membutuhkan penanganan dan tindakan antisipatif.  Namun 

demikian teridentifikasi pula adanya kekuatan dan peluang yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pengelolaan.  Berdasarkan hasil evaluasi diri program 

studi, pada umumnya kekuatan lebih kecil dari kelemahan dan peluang lebih kecil 

dari ancaman.  Oleh sebab itu strategi pengembangan lebih ditekankan kepada 

upaya konsolidasi ke dalam, melakukan penataan organisasi secara internal 

dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi 

kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. 

Hasil evaluasi diri terhadap komponen-komponen yang mencakup 

masukan, proses, keluaran, dan dampak pengelolaan program studi ini 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan tahunan maupun 

kebijakan dalam rangka pengembangan program studi dalam jangka panjang.   

Penyusunan kebijakan dalam rangka pengembangan program studi 

dituangkan dalam Rencana Program Tahunan dan Rencana Strategis 

Pengembangan Program Studi Manajemen (RENSTRA MANAJEMEN) yang  

merupakan dasar pelaksanaan berbagai program terutama untuk mengatasi 

berbagai kelemahan dan ancaman, pemecahan masalah, perbaikan, dan 

pengembangan program secara berkelanjutan. 
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pengabdian kepada masyarakat, daftar tugas pembimbingan mahasiswa, 
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