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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur tanpa batas kami haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

mencurahkan kasih sayang Nya, sehingga tugas menyelesaikan Portofolio Fakultas 

Ekonomi dapat terselesaikan pada waktunya. 

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, sesuai pesan-pesan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi telah dilakukan dengan baik oleh Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Kendari, meskipun dengan usia yang relatif baru, yaitu berdiri pada 

tahun 2001.  Dengan usia yang masih muda Fakultas Ekonomi dengan bertekad kuat 

menjadi lembaga pendidikan tinggi ekonomi yang menghasilkan lulusan berdaya 

saing unggul dengan memiliki integritas yang terpercaya, sesuai visi dan misi yang 

diembannya 

Pencitraan sebagai kampus dakwah diharapkan memberi kekuatan moril bagi 

segenap Civitas Akademika dalam melakukan membinaan mental spritual kepada 

mahasiswa ekonomi sebagaimana yang di idialisasikan di dalam visi dan misis 

program studi manajemen Fakultas Ekonomi yang kami bina selama ini. 

Dengan segala keterbatasan yang ada pada portofolio ini, kami membuka 

ruang kritik untuk perbaikan dan pengembangan kelembagaan Fakultas Ekonomi 

dalam mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

 

Dekan 
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H. Hasan Aedy, SE.,MS 
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DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Penanggung Jawab: 

1. Bertanggung jawab atas penyusunan portofolio institusi 

2. Mereview laporan akhir yang disusun 
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1. Memberikan masukan, arahan, dan pertimbangan atas penyusunan laporan 

portofolio institusi 
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1. Bertanggung jawab atas penyusunan portofolio institusi 

2. Menganalisis data dan menyusun draft portofolio institusi bersama tim 

penyusun 

3. Melakukan pengecekan akhir atas kelengkapan laporan 

 

Wakil Ketua: 

1. Merangkum data portofolio institusi dari laporan evaluasi diri dan borang 

2. Menyusun draft lampiran portofolio institusi 

3. Membantu Ketua dalam penyusunan portofolio institusi 

 

Tim Penyusun: 

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan portofolio institusi 

2. Melakukan analisis terhadap data sesuai butir-butir evaluasi diri bersama 

Ketua 

3. Menyusun draft laporan evaluasi diri 
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1. Penyelenggaraan 

Sebagai bagian integral dari Lembaga Pendidikan Nasional, Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari (FEKON UMK) saat ini adalah salah 

satu unit penyelenggara program pendidikan tinggi yang meliputi program S1. 

Sebagai penyelenggaran, Fakultas Ekonomi bertekad utuk bekerja secara maksimal 

berdasarkan profesionalisme di bidang akademik untuk menjadikan lembaga ini 

sebagai salah satu wahana pendidikan untuk mencerdaskan bangsa melalui berbagai 

kegiatan di dalam kerangka Catur Dharma Perguruan Tinggi yakni: (1) Pendidikan 

dan Pengajaran; (2) Penelitian dan Pengembangan; (3) Pengabdian Kepada 

Masyarakat; dan (4) Akhlakul Karimah. 

Sebagai sumber program akademik, dan  penyelenggara pendidikan tinggi, 

untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia yang handal melalui proses belajar 

mengajar, FEKON UMK mencanangkan VISI, MISI dan TUJUAN sebagai berikut: 

1.1. Visi, Misi dan Tujuan 

VISI Program Studi UMK:  

“Terwujudnya program studi yang terdepan, berbasis keislaman, unggul 

dalam ilmu manajemen  dan penerapannya, berdaya saing tinggi,  serta 

mantap dalam pembentukan akhlak mulia pada tahun 2010” 

 MISI Program Studi UMK :  

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dengan mahasiswa 

sebagai subjek (student learning centered). 

2. Mewujudkan nuansa akademik (academic atmosphere) yang merangsang 

motivasi belajar, kreativitas dan inovasi dosen dan mahasiswa (Creative 

and innovative faculty) 

3. Mewujudkan pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik yang 

terbaik (excellent servicess) 



 6 

4. Mewujudkan proses dan perilaku pembelajaran yang bernuansa akhlakul 

karimah (morality) 

5. Mewujudkan alumni yang memiliki keahlian manjemen  berwawasan Ilmu 

Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK), berakhlak mulia dan memiliki daya 

saing tinggi (competiveness alumny). 

6. Mewujudkan penelitian yang mendukung pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK), khususnya ilmu-ilmu manajemen 

dan penerapannya 

7. Mewujudkan pengabdian yang meningkatkan kesejahteraan masayarakat 

dalam bentuk amal ilmiah dengan akhlak mulia 

8. Mewujudkan kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan lembaga 

masyarakat dalam dan luar negeri.    

Tujuan Program Studi  Universitas Muhammadiayah Kendari: 

“Menghasilkan alumni yang berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing 

tinggi, memiliki keunggulan dalam menciptakan kesempatan kerja dan 

memenuhi kebutuhan pasar kerja”. 

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dilaksanakan secara bertahap 

dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 

UMK dan untuk mencapai tujuan fakultas secara komprehensif maka segala 

upaya senantiasa meliputi Caturdharma UMK. Selain itu FEKON juga terus 

berupaya dan berfungsi sesuai 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 = Entrepreneurship 

Oriented.  

1.2. Sosialisasi Visi dan Misi  

 Upaya sosialisasi visi, misi, dan tujuan, FEKON telah dilakukan secara lisan 

pada saat rapat maupun pertemuan-pertemuan lainnyadan secara tertulis, melalui 
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pedoman/panduan, brosur, koran, dan buku wisuda serta visualisasi (company 

profile). Dengan sosialisasi ini diharapkan seluruh sivitas akademika dapat memahami 

dan mempunyai kesamaan visi dan misi sehingga secara bersama-sama melaksanakan 

berbagai kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan 

meningkatkan keunggulan kompetitif dari Fakultas Ekonomi. 

Program kerja Fakultas Ekonomi terdiri dari program jangka pendek dan 

program jangka panjang. Program jangka pendek yang terdiri dari :  

1. Bekerja sama  dengan pihak Sekolah Menengah Umum (SMU) melakukan   

program seleksi mahasiswa terpadu 

2. Membina kerja sama dengan alumni dan dunia usaha dalam pengembangan 

kurikulum dan untuk mendapatakan other funding resources 

3. Meningkatkan jenjang pendidikan dosen, mengoptimalkan penelitian dosen 

dan pengabdian masyarakat 

4. Penambahan komputer  dan LCD Projector serta penggantian sarana dan 

prasarana yang lebih baik secara bertahap 

5. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan program kerja Fakultas Ekonomi dalam program pengembangan 

jangka panjang adalah sebagai berikut : 

1. Pengembagan program studi baru  yaitu, program studi akuntansi  

2. Pengembangan program baru yaitu program Pasca Sarjana dibidang   

manajemen. 

3. Peningkatan jenjang akademik dosen dan seluruh dosen tetap memiliki 

kompetensi untuk mengajar di Internasional Class 

4. Pengembangan Kampus dan fasilitas dengan pemanfaatan multimedia 

5. Other funding resouces melalui kemitraan.  
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1.3. Sistem: Struktur Oganisasi, Koordinasi dan Mekanisme Kerja 

1.3.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi program studi manajemen Fakultas Ekonomi  

mengacu pada Statuta UMK tahun 2001 (lampiran 1). Secara kelembagaan, 

Fakultas Ekonomi, senantiasa ikut terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan di tingkat Universitas, dan selanjutnya aktif dalam proses sosialisasi 

kebijakan atau penetapan kebijakan pengelolaan akademik yang diberlakukan 

di lingkungan Universitas. Kepemimpinan pada tingkat fakultas dan program 

studi pada dasarnya menerapkan sistem musyawarah dan mufakat. 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari yang sejak 

berdirinya tahun 2001 terdiri dari 1 (satu) program studi yaitu program studi 

manajemen.  

Adapun mekanisme penyelenggaraan organisasi dilaksanakan 

berdasarkan kedudukan dan pembagian kerja yang bersangkutan. Pelaksana 

teknis akademik diselenggarakan oleh ketua program studi dan bertanggung 

jawab kepada Dekan Fakultas, dan selanjutnya kepada Rektor Universitas.  

1.3.2. Kepemimpinan 

Fakultas ekonomi dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung 

jawab langsung kepada Rektor, dibantu oleh Wakil Dekan dan ketua program 

studi dan tenaga pendukung. Program studi dipimpin ketua program studi 

dibantu oleh staf administrasi. Dekan bertanggung jawab untuk memimpin 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, 

serta pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pengajar, mahasiswa, 

dan tenaga administrasi fakultas. Wakil Dekan bertugas mewakili dekan dalam 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian masyarakat, melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan 

serta kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat kurikuler.  

Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pelaksanaan program studi, bekerjasama dan berkoordinasi dengan unsur 
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pimpinan lainnya mengembangkan kebijakan serta keputusan strategis untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Program studi 

menyelenggarakan pendidikan akademik berdasarkan kurikulum yang 

ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan 

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

ditetapkan. 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari memiliki 

unsur penunjang yang terdiri dari bagian administrasi akademik dan 

kemahasiswaan, bagian administrasi umum, perpustakaan, Multi Media Room, 

dan Teknologi Informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Akademik 

(SIMAK) on - line. 

1.3.3. Sistem Pengambilan Keputusan Akademik dan Personalia 

Sistem kepemimpinan yang berlaku dilakukan berdasarkan asas 

musyawarah mufakat, kebersamaan, keterbukaan dengan berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku di UMK. Pengambilan kebijakan atau keputusan 

dilakukan melalui mekanisme kerja dan koordinasi antara program studi dan 

unit kerja dengan Rektor. Pengambilan keputusan di bidang akademik 

dilakukan melalui usulan yang disampaikan melalui rapat koordinasi dan rapat 

jurusan, kemudian dilanjutkan ke rapat pimpinan. 

Pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis 

dilakukan Rektor bersama para Pembantu Rektor, dan Dekan. Sedangkan 

pengambilan keputusan yang bersifat rutin dipimpin oleh Ketua Program Studi 

bersama dosen dan tenaga penunjang lainnya. Keputusan yang telah diambil 

melalui rapat serta mendapat masukan dari berbagai unsur sivitas akademika 

disosialisasikan melalui rapat pimpinan, rapat jurusan, pertemuan karyawan 

melalui e-mail, maupun melalui pengumuman secara tertulis. 

Mekanisme koordinasi yang melibatkan seluruh civitas akademika 

dilakukan secara berjenjang sesuai masalah yang dihadapi dan sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian kebijakan 

dan keputusan akan dapat dilakukan secara obyektif, dan transparan. 



 10 

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan personalia baik untuk 

dosen maupun staf dalam lingkup fakultas ekonomi juga mengacu pada 

Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari serta berdasarkan pada pedoman 

yang berlaku. 

Evaluasi tiap semester dilakukan oleh ketua program studi terhadap 

seluruh dosen berdasarkan review dari kuisioner yang diberikan kepada 

mahasiswa dikelasnya serta penilaian hasil kinerja dosen termasuk penilaian 

terhadap pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Hasil evaluasi tersebut 

digunakan dalam penetapan mata kuliah, jumlah kelas yang akan diasuh serta 

peningkatan jenjang jabatan/karir dosen yang bersangkutan pada semester 

berikutnya. 

1.3.4. Sistem Keuangan 

Sistem keuangan yang berlaku di Fakultas Ekonomi masih 

merupakan sistem yang tersentralisasi/terpusat pada UMK dengan 

berpedoman pada asas otonomi, tranparansi, dan akuntabilitas dan sesuai 

dengan struktur penerimaan dan pengeluaran  yang telah ditetapkan. 

Dana untuk menunjang kegiatan institusi diperoleh dari berbagai 

sumber yaitu Dana untuk menunjang kegiatan program studi bersumber dari 

Universitas yang berasal dari  uang  pendaftaran SPMB, Infak 

Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) per semester, Sumbangan Peningkatan 

Mutu Akademik (SPMA), dan bantuan yang bersifat tidak mengikat dari 

Lembaga Pemerintah dan swasta. Dana lain diperoleh dari kegiatan akademik 

yang telah terjadwal antara lain biaya seminar proposal, ujian hasil dan skripsi, 

dan biaya Kuliah Kerja Amaliah (KKA)..  

Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai berbagai 

kegiatan program studi dalam rangka pelaksanaan proses belajar-mengajar dan 

pemeliharaan infrastruktur, yang meliputi :  

(1) Pendidikan dan pengajaran,  

(2) Kerumahtanggaan,  
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(3) Pemeliharaan infrastruktur/fasilitas,  

(4) Pengadaan alat tulis kantor yang mendesak,  

(5) Pengadaan fasilitas penunjang akademik. 

Sekalipun sistem pendanaan yang bersifat terpusat pada lembaga 

tetapi sejauh ini keberlanjutan penerimaan keuangan tidak mengalami 

hambatan yang berarti. Melalui pengelolaan keuangan yang memperhatikan 

efisiensi dan optimalisasi penggunaan sehingga dapat mendukung terwujudnya 

visi, misi dan tujuan institusi/fakultas. 

1.3.5. Sistem Monitoring Akademik dan Kendali Mutu 

Dalam Fakultas Ekonomi, monitoring dan kendali mutu atas kegiatan 

akademik dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan suasana 

akademik yang kondusif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Mekanisme monitoring dan kendali mutu dilakukan melalui: 

1. Pemantauan kesesuaian materi yang diajarkan dosen dengan SAP. 

2. Monitoring presensi dosen yang didokumentasi di bagian perkuliahan. 

3. Monitoring tingkat kehadiran mahasiswa dalam proses belajar mengajar di 

kelas. Mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 80% tidak 

diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester. 

4. Input atas mutu juga diterima dari mahasiswa yang disampaikan melalui 

kuisioner, pembimbing akademik, dan koordinator mata kuliah. 

5. Input atas kurikulum dan SAP diperoleh dari dosen pengasuh mata kuliah, 

para praktisi melalui diskusi dengan ketua Program Studi. 

6. Evaluasi yang diperoleh melalui rapat koordinasi, rapat dosen, rapat 

pembimbing akademik, rapat pimpinan maupun rapat senat akademik. 
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7. Monitoring kualitas fakultas dilakukan melalui pemanfaatan umpan balik 

dari alumni dan pengguna lulusan. 

Hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak baik internal (rapat 

pimpinan, koordinasi, rapat jurusan dan rapat program studi) maupun eksternal 

(umpan balik mahasiswa, alumni serta pengguna lulusan) akan dirapatkan dalam 

rapat bidang terkait untuk ditindaklanjuti. Langkah konkrit yang diambil antara 

lain: perubahan kurikulum, perubahan Satuan Acara Perkuliahan, pergantian 

edisi buku wajib, penambahan buku penunjang, penetapan mata kuliah yang 

diasuh dosen, upaya peningkatan kualitas pelayanan baik terhadap dosen 

maupun mahasiswa maupun peningkatan layanan lainnya komprehensif sebagai 

ujian terakhir bagi mahasiswa merupakan media dan evaluasi atas kualitas 

lulusan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3.6. Dukungan sistem terhadap pencapaian misi 

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang ditetapkan, dukungan dari 

sistem informasi sangat diperlukan. Pengembangan sistem informasi ditujukan 

untuk pengembangan jaringan infomasi dan komunikasi intranet kampus, serta 

pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung pelaksanaan 

Catur Dharma Perguruan Tinggi.  

Sistem informasi yang dimiliki oleh fakultas merupakan sistem 

informasi yang tersentralisasi pada sistem informasi lembaga (Universitas 

Muhammadiyah Kendari) yaitu SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan 

Akademik) on-line. Sistem informasi ini sangat mendukung berbagai aktivitas 

yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Melalui sistem informasi ini 

proses pendataan pendaftaran mahasiswa baru terekam secara komputerisasi, 

demikian pula dengan database dosen dan mahasiswa.  

Selain itu sistem ini juga memfasilitasi pengisian KRS menggunakan 

jaringan intranet, pencatatan monitoring kehadiran dosen, pemasukan nilai 

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

informasi tersebut  tersimpan di server yang dapat diakses oleh seluruh sivitas 

akademika. Peningkatan sistem informasi terus dilakukan melalui peningkatan 
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sosialisasi penggunaan internet untuk pendaftaran mahasiswa baru secara 

online, pengisian KRS mahasiswa, dan upaya penggunaan website.  

Program SIMAK On-Line terus dikembangkan untuk 

mengintegrasikan informasi di bidang akademik, keuangan, personalia, dan 

hubungan masyarakat. 

1.3.7. Penciptaan suasana akademik yang kondusif 

Penciptaan suasana akademik yang kondusif dilakukan terus 

ditingkatkan melalui interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan tenaga 

penunjang, dosen dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. 

Interaksi antara mahasiswa dan dosen dilakukan melalui bimbingan 

akademik, bimbingan skripsi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, 

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

seminar/kuliah umum, pembinaan mahasiswa baru melalui kegiatan Mastama 

(Masa Ta’aruf Mahasiswa), bimbingan Kuliah Kerja Amaliah (KKA), dan 

kuesioner evaluasi pengajaran. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan 

mahasiswa adalah melalui organisasi kemahasiswaan, kelompok belajar, 

English Club, dan diskusi ilmiah mahasiswa. 

Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, 

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

rapat, kantin, mushollah, lapangan parkir dan foto copy center, ruang multi 

media serta lingkungan kampus yang bersih, asri dan indah juga turut 

mendukung dalam menciptakan suasana akademik. 

Selain itu ditetapkan peraturan kemahasiswaan berupa tata tertib dan 

sanksi administrasi dan akademik (tercantum dalam buku pedoman). 

Pemberian sanksi diberikan atas pelanggaran disiplin di lingkungan kampus. 

Kode etik dan tata krama dosen diatur dalam buku Pedoman Dosen. Upaya 

menciptakan suasana akademis yang kondusif dilakukan melalui program 

kerja yang terencana, terpadu baik oleh lembaga maupun lembaga 

kemahasiswaan. 
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1.3.8. Transparansi pelaksanaan organisasi 

Struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang termasuk 

penetapan job description untuk seluruh karyawan dan pimpinan merupakan 

sarana untuk meningkatkan kualitas kerja. Struktur organisasi juga membantu 

pimpinan dalam mendelegasikan pekerjaan, memonitor pelaksanaan dan 

mengevaluasi hasil kerja. 

Sistem kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah mufakat, 

kebersamaan dan keterbukaan memberikan dampak positif terhadap 

pelaksanaan organisasi. Keterbukaan dan transparansi mempercepat proses 

pengambilan keputusan yang objektif dalam mengatasi kelemahan maupun 

menghadapi tantangan. Kualitas dan kinerja pimpinan, dosen dan tenaga 

pendukung dievaluasi secara berkala. Selain itu realisasi program kerja 

ditinjau secara berkala untuk dibandingkan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan dan perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuan fakultas.  

1.3.9. Keberadaan peraturan yang mendukung 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, 

berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi yaitu: 

Statuta tahun 2001 dan Rencana Strategis (RENSTRA). Untuk kegiatan 

akademis telah disusun peraturan akademik, panduan Penasehat Akademik, 

pedoman penerimaan mahasiswa baru, acuan penerimaan mahasiswa 

pindahan, kode etik penyelenggaraan akademik, kontrak mengajar dosen, 

pedoman pelaksanaan ujian, acuan sistem penilaian, pedoman Kuliah Kerja 

Amaliah, pedoman seminar proposal, panduan penulisan skripsi, panduan 

penulisan bahan ajar, pedoman akademik antisipasi dan penanganan plagiat, 

pedoman penulisan artikel, kewajiban mengajar dosen, dan kode etik dosen.  

Pelaksanaan ujian secara paralel untuk seluruh mata kuliah 

merupakan standarisasi dan alat monitoring kegiatan belajar mengajar. Sanksi 

bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib diterapkan baik dalam bentuk 
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teguran, skorsing dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Disiplin 

Mahasiswa. 

Sosialisasi atas peraturan dilakukan baik secara tertulis maupun 

secara lisan dalam berbagai kegiatan seperti rapat fakultas, rapat program 

studi, rapat koordinasi, rapat pembimbing skripsi, pertemuan karyawan, acara 

pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa (Mastama) maupun dalam 

pelaksanaan kegiatan kuliah. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh sivitas 

akademika dan karyawan dapat memahami dan menjalankan tugasnya dengan 

baik dan bertanggungjawab demi tercapainya visi, misi dan tujuan fakultas. 

2. Infrastruktur 

2.1. Ketersediaan Tanah/Prasarana dan Gedung 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari memiliki tanah 

± 1 ha dan gedung berlantai 3 milik sendiri yang memadai untuk kegiatan belajar 

mengajar yang berkualitas dan berkesinambungan. Perkuliahan untuk program 

studi Fakultas Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Kendari diselenggarakan 

hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk menunjang kegiatan proses belajar 

mengajar Fakultas menyediakan  8 ruangan kelas yang memadai. 

Selain itu Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari juga 

memiliki perpustakaan, laboratorium komputer, ruang multi media, ruang rapat, 

ruang pimpinan, ruang dosen, ruang pelayanan akademik dan umum, serta ruang 

serba guna. Untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa disediakan ruang BEM 

Fakultas dan ruang unit kegiatan mahasiswa. 

Dengan adanya prasarana dan sarana gedung dan ruang kuliah yang 

memadai , maka Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari dapat 

menjamin tingkat keberlanjutan dan pelaksanaan proses belajar mengajar secara 

efektif. 
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2.2. Ketersediaan sarana/fasilitas/peralatan utama 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari terus berupaya 

meningkatkan sarana dan peralatan yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar. Sampai dengan semester ganjil tahun akademik 2007/2008 

peralatan yang dimiliki adalah 2 unit komputer, 3 unit printer, 6 notebook, 2 

LCD Projector, 2 unit travo, 6 unit kipas angin, 3 buah lemari, 1 unit screen, 2 

unit AC, 8 meja kelas dosen, 350 kursi kelas mahasiswa, 20 buah meja dosen, 

10 buah whiteboard, dan 100 buah kursi ruang serbaguna serta 1 buah mobil 

dan 1 buah sepeda motor. 

Untuk menunjang proses belajar mengajar, Perpustakaan Fakultas 

masih terintegrasi dengan perpustakaan lembaga yang diberi nama 

LEMOCEN (Learning Motivation Centre). Adapun jumlah koleksi buku / 

literature yang dimiliki hingga saat ini adalah  226 judul buku/325 eksemplar , 

9 jurnal nasional, 2 jurnal ilmiah internasional, 4 judul majalah/buletin lokal, 

205 judul skripsi/tesis/disertasi, 4 judul laporan KKA, Sedangkan 

laboratorium komputer dilengkapi dengan 20 unit komputer, Air Condition, 

whiteboard, screen dan LCD Projector.  

Sarana dan prasarana yang disediakan untuk dosen terdiri dari ruang 

bersama untuk dosen, ruang untuk tiga sampai empat dosen, ruang untuk dua 

orang dosen dan  ruang untuk setiap dosen bukan pejabat struktural. Ruangan 

dosen dilengkapi dengan komputer dan kipas angin. Sarana yang dimiliki 

untuk menunjang proses belajar mengajar sampai saat ini sudah mencukupi 

kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari rasio antara jumlah sarana dengan jumlah 

mahasiswa. Rata-rata rasio ruang kuliah untuk setiap program studi per 

mahasiswa adalah 1:40, meja kuliah 1:1, dan laboratorium komputer 1:20. 

Seluruh sarana dan prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh sivitas akademika dengan mengikuti prosedur yang berlaku. 

Pengadaan, pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana dilakukan 

secara rutin sesuai dengan kebutuhan berdasarkan anggaran rutin dan 

pengembangan, yang dikoordinasikan oleh PR II melalui Kepala Biro Umum 

sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal ini menjadi jaminan tingkat 
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keberlanjutan (sustainability) dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang 

ditetapkan. 

2.3. Tingkat Investasi untuk Pengembangan 

Sistem investasi dan pengembangan dalam bidang sarana dan 

prasarana bersifat transparan dan berkesinambungan. Investasi dan 

pengembangan dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi, suasana 

akademis, komitmen kelembagaan, keberlanjutan dan efisiensi. Dalam 5 tahun 

yang akan datang, rencana investasi adalah: 

1. Investasi dalam sistem informasi yang terintegrasi dibidang akademik, 

personalia, keuangan dan hubungan masyarakat 

2. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi melalui pengadaan multimedia di semua kelas. 

3. Peningkatan kualitas dosen melalui peningkatan jenjang pendidikan dosen 

dari S2 ke S3 

4. Peningkatan kualitas karyawan untuk dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan baik kepada dosen maupun mahasiswa 

5. Pemeliharaan dan pembaharuan software dan hardware komputer yang 

digunakan di ruang kelas, perpustakaan, ruang multimedia, ruang dosen 

maupun ruang administrasi 

6. Pemeliharaan bangunan gedung, sarana dan peralatan yang digunakan 

dalam belajar-mengajar. 

3. Finansial 

Struktur penerimaan dan pengeluaran keuangan mengacu pada rencana 

anggaran universitas. Dana untuk menunjang kegiatan akademik 

difakultas/program studi diperoleh dari beberapa sumber yakni uang pendaftaran, 

penerimaan mahasiswa, infaq penyelenggaraan pendidikan persemester, 

sumbangan pembangunan Gedung, biaya pendaftaran ulang, biaya ujian proposal-
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skripsi, ujian komprehensif, uang wisuda, kartu mahasiswa, dana pengesahan 

ijazah, bantuan insedentil pemerintah daerah. 

Angaran belanja terdiri atas biaya operasional rutin catur dharma 

perguruang tringgi, biaya pembangunan dan biaya pengembangan. Anggaran 

operasional terbesar untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

meliputi gaji dan tunjangan termasuk honor mengajar dan biaya penyelenggaraan 

pendidikan. 

3.1.Sumber Dana 

Dana untuk menunjang kegiatan program studi yang berada dalam 

lingkup FEKON bersumber dari Universitas yang antara lain berasal dari  uang  

pendaftaran SPMB, Infak Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) persemester, 

Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA), dan bantuan yang bersifat 

tidak mengikat dari Lembaga Pemerintah dan swasta. Dana lain diperoleh dari 

kegiatan akademik yang telah terjadwal antara lain biaya seminar proposal, ujian 

hasil dan skripsi, dan biaya Kuliah Kerja Amaliah.  

3.2.Pengeluaran 

Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai berbagai 

kegiatan program studi dalam rangka pelaksanaan proses belajar-mengajar dan 

pemeliharaan infrastruktur, yang meliputi : 

1. Pendidikan dan pengajaran, 

2. Kerumahtanggaan, 

3. Pemeliharaan infrastruktur/fasilitas 

4. Pengadaan alat tulis kantor yang mendesak 

5. Pengadaan fasilitas penunjang akademik 
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Sekalipun sistem pendanaan yang bersifat terpusat pada lembaga tetapi 

sejauh ini keberlanjutan penerimaan keuangan tidak mengalami hambatan yang 

berarti sehingga dapat mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan fakultas. 

4. Sumber Daya Manusia 

 Dosen dan Karyawan 

Sumber daya manusia di fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Kendari meliputi dosen tetap yayasan sebanyak 9 orang, dosen luar biasa/dosen 

tidak tetap  sebanyak 31 orang, dan dosen tamu serta tenaga pendukung/staf 

administrasi 4 orang. Syarat untuk menjadi dosen mengacu pada Statuta pasal 67 

yaitu: (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berwawasan 

Pancasila dan UUD 1945, (3) memiliki kualifikasi sebagai dosen, (4) mempunyai 

integritas moral yang tinggi, (5) memiliki rasa tanggung jawab yang besar 

terhadap bangsa dan negara RI, (6) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor. 

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor tersebut tertuang dalam 

Pedoman Rekruitmen Pegawai Universitas Muhammadiyah Kendari yang memuat 

tentang 

1. Persyaratan Umum: 

a. Beragama Islam 

b. Diutamakan kader Muhammadiyah 

c. Mampu membaca Al-Qur’an secara tartil dan menghapal minimal 15 

surah-surah pendek 

d. Mengikuti tes: 

a. Potensi Akademik (PR I) 

b. Kelengkapan Administrasi (PR II) 

c. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (PR III) 
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e. Siap menandatangani kontrak untuk berdedikasi pada UMK minimal  

      5 tahun. 

2. Persyaratan Khusus 

a. Bagi calon tenaga akademik/dosen dipersyaratkan memiliki IPK 3,00 

b. Bagi calon tenaga administrasi memiliki bakat/keahlian khusus sesuai  

dengan kualifikasi yang dibutuhkan Universitas Muhammadiyah Kendari. 

Profil dosen dapat dilihat dari segi jabatan akademik dan jenjang 

pendidikan. Dari segi jabatan akademik, Sampai pada tahun akademik 2007/2008, 

dosen tetap telah memiliki jabatan fungsional akademik sebanyak 6 orang dan 3 

(tiga) orang dalam proses pengusulan pangkat akademik.   (lampiran Dokumen 

A). Sedangkan untuk dosen tidak tetap berjumlah 31 orang. Dari  segi jabatan 

fungsional dosen prog studi manajemen terdiri dari 8 orang Asisten Ahli, 7 orang 

Lektor, dan 9 orang Lektor Kepala.    Sedangkan dari segi usia, semua dosen yang 

mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari berada pada 

kisaran usia produktif. 

Profil tenaga pendukung/karyawan dapat ditinjau dari segi jumlah dan 

jenjang pendidikan. Jumlah tenaga administrasi sampai saat ini sebanyak 4 orang, 

2 orang pustakawan, 2 orang teknisi dan 3 orang tenaga penunjang lainnya (sopir, 

cleaning service dan keamanan). Mereka berada pada unit kerja lembaga dan 

fakultas sesuai dengan keahliannya masing-masing dan cukup memadai serta 

sesuai dengan beban kerjanya. 

Pengelolaan dosen dan karyawan/staf dilakukan secara rutin dan 

berkesinambungan. Mutu dosen selalu ditingkatkan dengan mengikutsertakan 

dosen ke berbagai seminar/lokakarya/pelatihan internal maupun eksternal serta 

studi lanjut ke jenjang S2 atau S3. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dari 

karyawan antara lain dengan mengikutkan berbagai pelatihan. 

Evaluasi terhadap proses belajar mengajar dosen dilakukan dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi internal (berbagai rapat) dan evaluasi internal 
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(umpan balik mahasiswa, alumni dan dunia kerja). Evaluasi terhadap berbagai 

aktivitas dilakukan secara rutin, transparan dan berkesinambungan. Evaluasi 

terhadap proses belajar mengajar dilakukan dengan penelaahan SAP dan materi 

ajar. Evaluasi dari mahasiswa dilakukan melalui kuesioner.  

Dalam melakukan tugasnya, dosen dan tenaga pendukung wajib 

mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Kode Etik Dosen dan SK. Rektor tentang 

Kewajiban Mengajar Dosen serta peraturan kepegawaian Universitas 

Muhammadiyah Kendari. Keberlanjutan rekruitmen dan pendayagunaan dosen 

serta tenaga pendukung disesuaikan dengan kebutuhan, mempertimbangkan 

kegiatan yang dilakukan program. 

4.2. Kemahasiswaan 

Seleksi calon mahasiswa baru dilakukan melalui jalur  Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB). Melalui jalur ini calon mahasiswa mengikuti Tes 

Tertulis dengan materi Pengetahuan Umum, Matematika, Bahasa dan Logika. 

Setelah itu tahapan Wawancara, dan Tes Kesehatan.  

Pada Tahun Akademik (TA) 2001/2002 jumlah mahasiswa baru Fakultas 

Ekonomi tercatat 24 orang, selanjutnaya tahun 2002/2003 tercatat 5 orang. 

Sedangkan 2003/2004 tercatat 13 orang, dan tashun 2004/2005 29 orang.  TA. 

2006/2007 sebanyak 59 orang dan TA. 2008/2009 sebanyak 146 orang (data 

lengkap pada Lampiran 2).  

Setiap mahasiswa dibimbing oleh Penasehat Akademik (PA) yang 

diangkat oleh Dekan. Konsultasi dengan PA, dilakukan minimal 3 kali untuk 

memacu mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan 

tujuan fakultas.  

Interaksi antara sivitas akademika yang terdiri dari dosen dengan 

mahasiswa dilakukan melalui proses belajar mengajar di kelas, bimbingan 

akademik, tutorial, bimbingan skripsi, ujian skripsi, kegiatan penelitian dan 

pengabdian, pengajian bulanan, serta aktivitas lainnya yang dilakukan di luar dan 

di dalam kampus. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa 
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dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar, Dialog Akademik, Diskusi Ilmiah, 

unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan kerohanian, laboratorium, tutorial, English 

Society dan kelompok belajar yang dilakukan baik di dalam maupun di luar 

lingkungan kampus. 

Pembinaan kemahasiswaan dilakukan melalui berbagai kegiatan 

tambahan selain kegiatan kuliah untuk melatih kepemimpinan, membina 

kerjasama, sikap moral dan prilaku mahasiswa. Pembinaan mahasiswa meliputi 

Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Kerohanian yang tergabung dalam 

Senat Mahasiswa, dan English Society. Kegiatan mahasiswa melalui lembaga 

kemahasiswaan tersebut meliputi kegiatan ilmiah, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, pengembangan minat dan bakat serta kegiatan di bidang 

organisasi/pengembangan sumber daya manusia. 

Dengan sistem rekruitmen, peraturan akademik dan suasana akademik 

yang ditunjang dengan peran dari pembimbing akademik dan pembinaan 

kemahasiswaan dan fasilitas yang disediakan dapat menjamin proses belajar 

mengajar yang baik dan berkesinambungan. 

4.3. Kualitas Lulusan  

Untuk menyiapkan lulusan yang mempunyai kompetensi seperti yang 

diharapkan pengguna lulusan, harus dimulai dengan peningkatan kualitas input 

pendidikan (calon mahasiswa baru yang berkualitas). Upaya ini dimulai dari 

seleksi/proses rekruitmen mahasiswa baru yang melalui tahapan tes tertulis, 

wawancara dan tes kesehatan. Selain itu dilakukan peningkatan proses pengajaran 

dan peningkatan kualitas. Proses tidak hanya ditekankan pada indeks prestasi yang 

tinggi tapi juga dengan pembinaan akhlakul karimah, sehingga lulusan 

mempunyai nilai tambah dan kemampuan akademik yang handal dan profesional 

dalam bidangnya. 

Program studi manajemen pada tahun 2006/2007 telah meluluskan 9 

orang, tahun 2007/2008meluluskan 4 orang dan tahun 2008/2009 meluluskan 27 

orang. Kualitas lulusan dapat dilihat dari Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang 
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mengalami peningkatan . Semua lulusan Program Studi Manajemen rata-rata IPK  

diatas 2,75. 

Upaya pelacakan alumni dilakukan Fakultas bekerja sama dengan 

BINALEM (Business Network and Alumny Empowerment). Pelacakan yang telah 

dilakukan fakultas  terhadap alumninya melalui temu alumni, diskusi pengguna 

lulusan dan permintaan  masukan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan 

program fakultas.  

4.4. Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu 

tolok ukur  kualitas kemajuan dan produktivitas lembaga pendidikan tinggi. 

Kegiatan penelitian pada dasarnya dikelola oleh Lembaga Penelitian Universitas. 

Program studi mengirimkan proposal ke lembaga penelitian untuk diproses lebih 

lanjut. Saat ini kegiatan penelitian diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan 

atau jumlah judul, serta orientasi penelitian yang dapat mendukung kegiatan 

belajar mengajar dalam rangka melaksanakan misi guna mencapai visi yang telah 

ditetapkan. Dalam 3  tahun terakhir program studi manajemen telah melaksanakan 

9 judul penelitian dan 6 pengabdian kepada masyarakat yang dananya berasal dari 

dana pribadi maupun universitas, dan kerjasama dengan mitra.  

Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa tetapi juga kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Upaya 

peningkatan kegiatan penelitian dikoordinasikan dengan Kepala Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ditunjang dengan seminar serta 

pelatihan metodologi penelitian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan para dosen dalam melakukan penelitian yang dapat dideseminasikan 

pada masa yang akan datang. 

Penelitian yang dihasilkan oleh program studi diarahkan untuk 

mendukung proses belajar mengajar dalam upaya melaksanakan misi dan 

mencapai visi program studi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan berbagai macam 
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topik hasil penelitian yang menunjang pengembangan kurikulum yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dunia kerja.  

Kegiatan pengabdian juga dilakukan dengan melibatkan mahasiswa yaitu 

kegiatan bakti sosial dan donor darah, memberikan sumbangan bagi korban 

bencana alam, dan anak-anak panti asuhan, buka puasa bersama. Selain itu juga 

diadakan berbagai kegiatan meeting bahasa Inggris. 

Dengan dilakukannya berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

nama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari lebih dikenal oleh 

masyarakat luas. Selain itu para dosen dan mahasiswa juga mendapatkan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan ilmu yang diperoleh di 

kampus. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, maka kualitas kegiatan terus ditingkatkan melalui penerapan metode 

ilmiah, dilaksanakan dengan pola kemitraan dan dirancang pelaksanaannya untuk 

jangka waktu menengah dan jangka panjang. 

5. Sistem Informasi      

Sistem informasi merupakan suatu instrument manajemen yang efektif dan 

efisien untuk menunjang kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 

tampilan (performance) dari Fakultas Ekonomi UMK. Sistem informasi yang 

menunjang pengembangan akademik sangat efisien dan efektif mengakses 

sumber-sumber informasi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Sistem informasi yang dimiliki oleh fakultas ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Kendari merupakan sistem informasi yang tersentralisasi pada 

sistem informasi lembaga (Universitas Muhammadiyah Kendari) yaitu SIMAK 

(Sistem Informasi Manajemen dan Akademik) on-line. Sistem informasi ini sangat 

mendukung berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh sivitas akademika.  

Melalui sistem informasi ini proses pendataan pendaftaran mahasiswa baru 

terekam secara komputerisasi. Demikian pula dengan database dosen dan 

mahasiswa. Selain itu sistem ini juga memfasilitasi pengisian KRS (Kartu 



 25 

Rencana Studi) menggunakan jaringan internet, pencatatan monitoring kehadiran 

dosen, pemasukan nilai mata kuliah oleh dosen, kalender akademik dan proses 

pembelajaran. Semua informasi tersebut  tersimpan di server yang dapat diakses 

oleh seluruh sivitas akademika. 

Untuk mendukung kualitas sistem informasi SIMAK on line, telah 

dilakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pemanfaatan Jaringan Pendidikan Nasional.  

Selain memanfaatkan SIMAK, sistem informasi yang dijalankan FEKON 

sampai saat ini juga masih menggunakan jalur rapat, surat-menyurat, telepon, dan 

fax. Selain itu setiap staf administrasi program studi juga telah menggunakan 

sistem yang terkomputerisasi untuk mendukung pekerjaannya sehingga dapat 

meminimalisasi penggunaan kertas untuk penyebaran informasi. dalam lingkup 

Universitas Muhammadiyah Kendari. 

Namun, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sistem informasi masih perlu 

ditingkatkan mengingat perkembangan sistem informasi yang terus berkembang 

dengan pesat dari waktu ke waktu. Masalah budaya dan kebiasaan masih menjadi 

penghambat peningkatan pemanfaatan sistem informasi. 

Sekalipun demikian, seluruh sistem tersebut sangat mendukung berbagai 

aktivitas yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendukung.  

6. Diseminasi Kebijakan Melalui Sistem Informasi 

Sistem informasi yang memadai sangat berperan dalam menyebarluaskan 

berbagai kebijakan maupun informasi tentang lembaga/universitas, fakultas dan 

program studi kepada dosen, tenaga penunjang maupun kepada mahasiswa dan 

pengguna lulusan. Pengembangan jaringan sistem informasi yang mudah diakses 

telah direalisasikan berupa SIMAK on - line dan saluran informasi dan 

komunikasi lainnya antar sivitas akademika secara internal dan eksternal.  

Sistem dan strategi diseminasi informasi dilakukan melalui (1) rapat 

dengan unit kerja, program studi, dan staf akademik; (2)  surat-menyurat; (3) 

sosialisasi kebijakan yang dilaksanakan dari fakultas ke program studi; dan (4) 
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dialog akademik antar pimpinan fakultas/program studi dengan mahasiswa. Selain 

itu, bagi karyawan/staf administrasi program studi, informasi disampaikan melalui 

jaringan Net-Meeting Universitas Muhammadiyah Kendari   .   

Melalui penyebaran informasi kebijakan maupun keputusan yang cepat, 

mudah dan akurat kepada pihak-pihak berkepentingan memberikan kontribusi 

yang sangat besar pada penyelenggaraan program fakultas yang mendukung Catur 

Dharma Perguruan Tinggi.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

NO TAHUN JUMLAH MAHASISWA 

REGULER 

JUMLAH MAHASISWA 

TRANSFER 

 2004/2005   
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 2005/2006 5  

 2006/2007 44 5 

 2008/2009 137 7 

  

 

 

Pada Tahun Akademik (TA) 2001/2002 jumlah mahasiswa baru Fakultas 

Ekonomi tercatat 24 orang, selanjutnaya tahun 2002/2003 tercatat 5 orang. 

Sedangkan 2003/2004 tercatat 13 orang, dan tashun 2004/2005 29 orang.  TA. 

2006/2007 sebanyak 59 orang dan TA. 2008/2009 sebanyak 146 orang (data 

lengkap pada Lampiran 2).  
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