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IDENTITAS PENGUSUL 
 

PerguruanTinggi : Universitas Gajah Putih 

Unit Pengelola Program Studi  : Fakultas Ekonomi 

JenisProgram : Sarjana Strata-1 

Nama ProgramStudi : Manajemen 

Alamat : Blang Bebangka, Kec Pegasing, Kab Aceh Tengah 

NomorTelepon/Hp : 0812 6484 037  

E-MaildanWebsite : ekonomi.ugp.ac.id 

Nomor SK PendirianPT1) : 144/D/O/2008 

Tanggal SKPendirianPT : Tanggal, 18 Juli 2008 

Pejabat Penandatangan  : Fasli Jalal 

SKPendirianPT : Dirjen Dikti Depdiknas 

Nomor SK PembukaanPS 2) : 144/D/O/2008 

Tanggal SKPembukaanPS : Tanggal, 18 Juli 2008 

Pejabat Penandatangan  : Fasli Jalal 

SK PembukaanPS : Dirjen Dikti Depdiknas 

Tahun Pertama Kali  : 2008 

MenerimaMahasiswa : 2 0 0 8  

Peringkat Terbaru 

Akreditasi PS : Peringkat B 

NomorSKBAN-PT : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 

 

Daftar Program Studi di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

 
No. 

 

Jenis 
Program 

 

Nama 
Program Studi 

Akreditasi Program Studi Jumlah 
mahasiswa 

saat TS 
4) 

Status/ 
Peringkat 

No. dan 
Tgl. SK 

Tgl. 
Kadalua

rsa 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Strata-1 Manajemen B 

462/SK/BAN-

PT/Akred/S/XII/2014 

Tanggal 07-12-2014 

07 Desember 

2019 
425 

2 Strata-1 Ekonomi Pembangunan C Tanggal 12-12-2018 
12 Desember 

2023 
67 

Jumlah     492 

Keterangan: 
1)  Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian PerguruanTinggi. 
2)  Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan ProgramStudi. 
3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru. 
4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS. 
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IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI 
 

Nama : A b d .  Ja l i l . M ,  S E ,  M . S i  

NIDN : 0106056602 

Jabatan : Penanggung Jawab Pelaksana Akreditasi 

TanggalPengisian : 18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 

 
 

 

Nama : Masri Ramadhan, S.E, M.Si 

NIDN : 0105058701 

Jabatan : Ketua 

TanggalPengisian :  18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 

 
 
 

Nama : S y a r i f u d i n ,  S E ,  M M  

NIDN : 1313046801 

Jabatan : Anggota 

TanggalPengisian :  18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 

 
 

 

Nama : Syahidin, SE, M.Si 

NIDN : 1325029002 

Jabatan : A n g g o t a  

TanggalPengisian :  18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 

 
 

 

Nama : F i r ma n s y a h ,  S E ,  M . S . M  

NIDN : 1303128001 

Jabatan : Anggota 

TanggalPengisian :  18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 
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Nama : Rahmadi, S.E 

NIK : 0 1 0 3 0 7  

Jabatan : Anggota 

TanggalPengisian : 18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 

 
 

 

Nama : Ruhdiansyah, S.E 

NIK : 160386 

Jabatan : Anggota 

TanggalPengisian : 18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 

 

 

 

Nama : F a n e d i , S.E 

NIK : 2 7 0 1 7 9  

Jabatan : Anggota 

TanggalPengisian : 18 – 11 – 2019 

TandaTangan : 
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat, nikmat dan karunia-Nya 

sehingga Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen pada unit penyelenggara 

program studi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih ini dapat diselesaikan. Shalawat 

dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para 

sahabatnya yang shalih hingga akhir zaman. Amin. 

Dalam laporan evaluasi diri ini telah tercakup beberapa hal berkaitan dengan 

identitas dan kelembagaan unit pengelola program studi Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Putih. Komponen dalam laporan evaluasi ini terdiri dari: Visi, Misi, Tujuan dan 

Strategi, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Mahasiswa, SDM, Keuangan, 

Sarana dan Prasarana, Tridharma Perguruan Tinggi serta Luaran dan Capaian 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

Dengan selesainya  penyusunan laporan evaluasi diri ini, kami mengucapkan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya. 

Semoga laporan evaluasi diri ini dapat menjadi salah satu bahan untuk melengkapi 

upaya pengajuan usulan akreditasi Program Studi Manajemen pada unit pengelola 

program studi Fakultas Ekonomi  Universitas Gajah Putih kepada Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia. Akhirnya, dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa masih 

terdapat hal-hal yang memerlukan tindak lanjut dan perbaikan bagi upaya 

pengembangan Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi  Universitas Gajah 

Putih pada masa-masa mendatang. 

 
 

Takengon, 18 November  2019 

Fakultas Ekonomi 
Universitas Gajah  Putih
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RINGKASAN  EKSEKUTIF 
 

 

Fakultas Ekonomi sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gajah 

Putih didirikan pada Tahun Akademik 1992/1993 oleh Badan Pengurus Yayasan Gajah 

Putih Takengon. Pada Tahun 2008 terjadi perubahan status dari Sekolah Tinggi menjadi 

Fakultas hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

144/D/O2008 Tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-

Program Studi dan penggabungan STIE dan STP Gajah Putih di Takengon menjadi 

Universitas Gajah Putih di Takengon, Aceh Tengah. Berdasarkan SK tersebut  maka 

Fakultas Ekonomi merupakan satu dari 4 yang berada dalam naungan Universitas Gajah 

Putih. 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi Universita Gajah 

Putih, maka berdasarkan hasil analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengimplementasikan proses pendidikan tinggi yang baik dibutuhkan beberapa usaha 

antara lain perbaikan kurikulum secara berkala, menganjurkan dosen menggunakan 

buku teks edisi terbaru yang mendukung matakuliahnya sebagai bahan referensi dalam 

proses belajar mengajar dan perbaikan sarana prasarana. 

Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung untuk pembenahan Fakultas Ekonomi 

anatara lain : 

a. Meningkatkan ilmu pengetahuan dosen melalui proses formal maupun in-formal. 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian mahasiswa, serta 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajaran, penelitian dan pengabdian dosen. 

d. Meningkatkan jiwa intervernership bagi mahasiswa. 

Aktivitas dimaksud diharapkan dapat meminimalisir kekurangan dan kelemahan 

Fakultas Ekonomi, sehingga terwujud kualitas lulusan, dosen, imprastruktur proses 

belajar mengajar dan sistem informasi di tingkat Fakultas maupun Universitas untuk 

menghadapi era globalisasi, perkembangan teknologi dan dunia bisnis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Dasar Penyusunan 

       Kebijakan tentang penyusunan laporan evaluasi diri merupakan upaya dari 

Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen untuk mengetahui gambaran 

dari kinerjanya dan keadaan dirinya sendiri melalui pengkajian analisis baik 

analisis SWOT atau lainnya untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancamannya. Selain itu kebijakan penyusunan Laporan Evaluasi Diri ini mengacu 

pada Statuta Universitas Gajah Putih, Renstra dan Renop, RIP, VMTS Fakultas 

dan Progran Studi. Adapun format laporan evaluasi diri Fakultas Ekonomi dan 

Program Studi Manajemen mengacu pada peraturan Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang penyusunan Laporan Evaluasi 

Diri. Berdasarkan peraturan tersebut Fakultas Ekonomi dan Progran Studi 

Manajemen menyusun Laporan Evaluasi Diri tersebut dengan melihat gambaran 

umum / data rill dilapangan sebagai bahan untuk dilakukan pengembangan dan 

perbaikan baik Fakultas Ekonomi dan Progran Studi Manajemen.    

         Beberapa tujuan dilakukannya penyusunan laporan evaluasi diri oleh 

Fakutas Ekonomi maupun Program Studi Manajemen diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang profil dari pada 

Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen. 

b. Untuk secara keseluruhan tentang input, proses dan output Fakultas 

Ekonomi dan Program Studi Manajemen dalam menyelenggaran pendidikan, 

penelitian dan pengabdian. 

c. Sebagai bahan perencanaaan, pengembangan dan perbaikan bagi Fakultas 

Ekonomi dan Program Studi Manajemen secara berkesinambungan. 

d. Sebagai jaminan mutu internal yang berkesinambungan bagi Fakultas 

Ekonomi dan Program Studi Manajemen. 

e. Untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, stakeholder 

(baik pemerintah dan swasta), alumni, serta pihak terkait lainnya. 

f. Sebagai bahan persipan evaluasi eksternal (Badan Akreditasi Perguruan 

Tinggi). 

 

          Laporan evaluasi diri merupakan gambaran umum atau profil tentang 

Fakultas Ekonomi yang menaungi Program Studi Manajemen dan Ekonomi 

Pembangunan. Adapun laporan evaluasi yang dilakukan Fakultas Ekonomi 

mengacu pada PP nomor 4 tahun 2014 menyangkut tentang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Ada beberapa keterkaitan 

Laporan Evaluasi Diri terhadap rencana pengembangan Fakultas Ekonomi dan 

Program Studi Manajemen diantaranya sebagai berikut : 

a. Menjadikan laporan evaluasi diri sebagai bahan untuk mengidentifikasi 
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masalah dari kesembilan kriteria mulai dari Visi, misi, tujuan dan sasaran 

sampai dengan Luaran Fakultas dan Program Studi sesuai dengan borang 

Evaluasi diri sebagai bahan untuk menilai kinerja dan bahan untuk mencapai 

sasaran dari Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen. 

b. Menjadikan bahan untuk menilai/memberikan gambaran tentang Fakultas 

Ekonomi dan Program Studi Manajemen. 

c. Menjadikan laporan evalusi diri sebagai bahan untuk mencapai tujuan 

daripada Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen. 

d. Menjadikan laporan evaluasi diri dapat mendorong Fakultas dan Program 

Studi dalam meninjau kembali kebijakan agar tujuan dan sasaran Fakultas 

Ekonomi dan Program Studi Manajamen dapat tercapai sesuai dengan 

target. 

 

 

B. TIm Penyusun Dan Tanggung Jawabnya 

        Tim penyusunan Laporan Evaluasi Diri pada Fakultas Ekonomi dan 

Program Studi Manajemen sesuai dengan SK Dekan Nomor : 

031/FE.02/004/SK/IV/2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Borang 

Akreditasi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah 

Putih, adapun nama-namanya terlampir dalam SK Dekan tersebut sebagai 

berikut : 

No Nama Tugas 

1. Abd. Jalil.M, SE, M.Si  Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis tentang profil unit pengelola 

program studi. 

 Bertannggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 1 tentang Visi, Misi, 

Tujuan dan Strategi. 

 Bertannggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 2 tentang Tata 

pamong, tata kelola dan kerjasama. 

 Bertannggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 9 tentang luaran dan 

capaian tridarma. 

 Bertannggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis tentang analisis dan 

penetapan program pengembangan unit 

pengelola program studi.  

2. Masri Ramadhan, SE, 

M.Si 

 Bertannggungjawab mengisi tentang 

identitas pengusul. 

 Bertannggungjawab mengisi tentang 

identitas tim penyusun laporan evaluasi diri 

 Bertannggungjawab mengisi tentang kata 
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pengantar 

 Bertanggungjawab mengisi tentang 

ringkasan eksekutif. 

 Bertannggungjawab mengisi tentang kondisi 

eksternal 

 Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 4 tentang Sumber 

daya manusia. 

 Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 6 tentang pendidikan. 

 Bertanggungjawab mengisi tentang Bab III 

Penutup. 

3. Syarifudin, SE, MM  Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 1 tentang Visi, misi, 

tujuan dan strategi. 

 Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 8 tentang Pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Syahidin, SE, M.Si  Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 7 tentang Penelitian. 

5. Firmansyah, SE, 

M.S.M 

 Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 3 tentang Mahasiswa 

6. Rahmadi, SE / 

Ruhdiansyah, SE 

Bertanggungjawab menyiapkan data dan 

menganalisis kriteria 5 tentang Keuangan, 

sarana dan prasarana. 

 

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan lembaran evaluasi diri 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Pimpinan 

Keterlibatan pimpinan dimulai dari Rektor, Wakil Rektor, Lembaga 

Penjaminan Mutu, KTU, Kabag Akademik, Kabag Keuangan, Kabag 

Personalia, dan lainnya.  Adapun keterlibatan para pimpinan dalam hal 

menjamin, mengarahkan, membimbing, mendukung, mendampingi dalam 

proses pembuatan LED dan mengumpulkan pedoman-pedoman, 

peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, yang dibutuhkan dalam 

penyusunan pembuatan LED. 

b. Dosen 

Keterlibatan dosen selaku tenaga pendidik dalam penyusunan LED dalam 

hal, mengumpulkan sertifikat pendidik, prestasi dosen, retensi dosen, 

kepakaran, SK-SK kepanitian baik dalam luar Universitas, mengumpulkan 

segala bukti pengakuan pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta 

kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam Laporan Evaluasi Diri. 

c. Tenaga Kepedidikan 

Keterlibatan tenaga kependidikan dimulia dari menyiapkan bukti fisik 
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kriteria 1 sampai dengan kriteria 9, sekaligus menyiapkan dokumen 

pendukung dalam laporan evaluasi diri. 

d. Mahasiswa. 

Keterlibatan mahasiswa dalam hal mengumpulkan data-data terutama 

standar kemahasiswaaan, seperti sertifikat prestasi mahasiswa, publikasi 

penelitian mahasiswa, organisasi mahasiswa dan data atau kontribusi 

lainnya. 

 
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Laporan Evaluasi Diri 

Mekanisme kerja dalam menyusun Laporan Evaluasi Diri dibagi dalam 
beberapa tahap diantaranya : 
1. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui perintah ketua/atasan 

kepada staf Program Studi, staf akademik, kemahasiswaan dan alumni, 
staf tata usaha, perpustakaan, ketua lab komputer dan bahasa dan 
bendahara. Data yang dikumpulkan berdasarkan data format borang 
Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri kepada staf 
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 

2. Verifikasi dilakukan dengan cara menyesuaikan data fisik dangan keadaan 
yang sesungguhnya, sekaligus merekapitulasi data sesuai data yang 
diminta dalam format Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi 
Diri. Data yang sudah terkumpul di validasi oleh pejabat seperti Dekan, 
Wakil Dekan dan Ketua Program Studi. 

3. Data yang sudah divalidasi di sesuaikan dengan sistem pelaporan baik 
internal (siakad) dengan sistem eksternal (Pelaporan Ban-PT). 

4. Tim Laporan Evaluasi Diri akan menganalisa data tersebut sesuai dengan 
kebutuhan atau format Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan 
Evaluasi Diri. Dimulai dari data tenaga pendidik, kependidikan, jumlah 
mahasiswa, alumni dan lainnya. Adapun analisa data yang dilakukan 
dengan dengan membandingkan data 1 dengan lainnya, seperti melihat 
ratio dosen dan mahasiswa, kecukupan dosen, serta data-data lainnya. 
         Dalam penyusunan data Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan 
Evaluasi Diri tidak luput dari permasalahan atau ketidaksesuaian data.. 
Adapun Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen mengidentifikasi 
akar masalah melalui mengecek kembali data fisik atau data primer, 
memperbaiki/menyesuaikan data tersebut jika ada kekeliruan dalam 
menganalisis, maupun memperbaiki sebuah kebijakan/aturan jika data 
tersebut masih dibawah standar SN Dikti. Ada beberapa masalah yang 
sering muncul seperti jumlah mahasiswa aktif, cuti, dan non aktif di data 
fisik dan data pelaporan serta data jumlah beban kerja dosen. Oleh karena 
itu perlu kiranya Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen 
membuat aturan untuk memperbaiki data tersebut, agar masalah tersebut 
tidak terulang kembali. 
 
        Penetapan strategi pengembangan mengacu data rill atau profil 
Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen di setiap bidang,  diantaranya : 

a. Mengembangkan VMTS sesuai dengan kearifan lokal dan 
perkembangan keilmuan. 

b. Mengembangkan Struktur Organisasi Tata Kelola Fakultas Ekonomi 
dan PS Manajemen sesuai dengan SN-Dikti dan kebutuhan lembaga. 
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c. Mengembangkan layanan kemahasiswaan, lulusan, kelembagaan 
mahasiswa, meningkatkan daya tarik dan lainnya. 

d. Mengembangkan sumber daya manusia, baik dengan meningkatkan 
pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi maupun meningkatkan 
pelatihan-pelatihan tenaga kependidikan. 

e. Meningkatkan sumber penerimaan baik dari mahasiswa melalui jumlah 
mahasiswa maupun sumber penerimaan lembaga luar. Serta meningkat 
fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang tridarma perguruan 
tinggi. 

f. Meningkatkan pendidikan melalui perbaikan kurikulum, proses 
pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian baik 
yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dan mempublikasikannya ke 
tingkat nasional dan internasional, serta menghasilkan produk-produk 
yang dibutuhkan oleh masyarakat luas (daerah/nasional). 
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Tabel 1. 

Jadwal Tim Akreditas Dalam Menyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 

Tugas (Kriteria) 

Jadwal Pelaksanaan 
2019 

Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 1 (Kerjasama)                                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 2 Tentang Mahasiswa                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 3 (Sumberdaya Manusia)                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 4 Tentang Keuangan, Saran Dan Prasarana                                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 5 Tentang  (Pendidikan)                                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 6 (Penelitian)                                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 7 (Pengabdian Kepada Masyarakat)                                 

Pengumpulan/Verivikasi Data  Kriteria 8 Tentang Luaran Dan Capaian Tridarma                                 

Infut Data LKPS Kriteria Kriteria 1 (Kerjasama)                 

Infut Data LKPS Kriteria  2 (Mahasiswa)                                 

Infut Data LKPS Kriteria Kriteria 3 (Sumberdaya Manusia)                                 

Infut Data LKPS Kriteria 4 (Keuangan , Saran Dan Prasarana)                                 

Infut Data LKPS Kriteria 5 (Pendidikan)                                 

Infut Data LKPS Kriteria 7 (Penelitian)                                 

Infut Data LKPS Kriteria 7 (Pengabdian Kepada Masyarakat)                                 

Infut Data LKPS Kriteria 8 (Luaran Dan Capaian Tridarma)                                 

Pemberkasan Lampiran Masing-Masing Kriteria 1 & 9                                 

Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led)  Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi                                 

Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led)  Tata Pamong, dan Tata Kelola                                 

Pengumpulan  Lampiran Sop                                 

Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led) Kriteria 2 (Mahasiswa)                                 
Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led )Kriteria 4 (Keuangan , Saran Dan 
Prasarana)                                 
Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led) Kriteria 8 (Luaran Dan Capaian 
Tridarma)                                 
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Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led) Kriteria 5 (Pendidikan) 
                                 

Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led) Kriteria 3 (Sumberdaya Manusia)                                 

Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led) Kriteria 6 (Penelitian)                                 
Penyelesaian Laporan Evaluasi Diri (Led) Kriteria 7 (Pengabdian Kepada 
Masyarakat)                                 

Pengumpulan Data  Tentang Tata Pamong                                 

Pengumpulan Data  Tentang Tata Kelola                                 

Pengumpulan  Lampiran Data Pendukung Lainnya                                 
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BAB II 
LAPORAN EVALUASI DIRI 

A. KONDISI EKSTERNAL 

1. Lingkungan Makro. 

Beberapa aspek dalam lingkup makro baik tingkat lokal, nasional dan 
internasional diantaranya : 

a. Aspek politik sangat berperan dalam pengembangan Fakultas Ekonomi dan 
PS Manajemen melalui kerjasama dengan pemerintah, baik eksekutif maupun 
legislatif. Salah satu bentuk kerjasamanya seperti beasiswa pemda, 
kerjasama dengan Dinas perindustrian dan perdagangan, Bapedda, Dinas 
Pertanian, kerjasama dibidang penelitian, usulan dana hibah baik fisik dan 
non fisik. Fakultas Ekonomi juga ikut berperan dalam menentukan kebijakan-
kebijakan dari sisi politik, ekonomi dan lainnya. 

b. Aspek ekonomi masyarakat khususnya wilayah Tengah Aceh (Kab. Aceh 
tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues) sangat berpengaruh terhadap lembaga 
Fakultas Ekonomi. Pada umumnya masyarakat wilayah tengah aceh ini 
memiliki mata pencarian sebagai petani kopi. Oleh karena itu, tingkat 
kesejahteraan masyarakat/ekonomi masyarakat sangat menetukan jumlah 
mahasiswa di lembaga Fakultas Ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 
tingkat pendapatan masyarakat akan semakin tinggi pula minat/niat dari orang 
tua untuk meningkatkan pendidikan anaknya ke jenjag strata-1. 

c. Berbagai kebijakan baik pusat maupun daerah, khususnya di dunia 
pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Fakultas Ekonomi. 
Namun tidak dapat kita pungkiri, kebijakan tersebut ada bersifat positif dan 
negative. Adapun dari sisi positifnya seperti banyaknya kebijakan beasiswa 
dan bantuan sarana dan prasarana baik pusat dan daerah. 

d. Aspek sosial dan budaya menjadi salah satu tuntutan masyarakat terhadap 
Fakultas Ekonomi. Dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Program Studi 
manajemen memiliki daya tarik tersendiri dari aspek sosial maupun 
budayanya, baik dari tingkat sosial menengah kebawah maupun sosial yang 
tinggi. Sedangkan dari sisi budaya, pada umumnya masyarakat Aceh wilayah 
tengah sangat antusias dalam meningkatkan pendidikan anaknya ke jenjang 
lebih tinggi (Strata-1). Hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk 
meningkatkan derajat sosial dari anak dan keluarganya. 

e. Perkembangan keilmuan saat ini sangat menunjang perkembangan lembaga 
khususnya Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen. Hal ini sesuai dengan 
permintaan dunia usaha yang lebih memfokuskan untuk merekrut tenaga 
terampil/ahli sesuai dengan strata-1. Oleh sebab itu, maka antusias 
masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak harus mengikuti 
jenjang pendidikan tersebut. 

f. Aspek perkembangan IPTEK didunia pendidikan pada saat ini menuntut kita 
baik lembaga dan masyarakat untuk berkembang sesuai perkembangan 
IPTEK tersebut. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan dunia 
industry/usaha yang menuntut perkembangan teknologi untuk menghasilkan 
suatu barang dan jasa. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Program Studi 
Manajemen menyesuaikan manajemen pembelajaran yang berbasis 
penggunaan teknologi, seperti menguatkan penggunaan Lab Komputer, Lab 
Bahasa, dan penguatan hasil penelitian. 

2. Lingkungan mikro terdiri dari aspek sebagai berikut : 

a. Aspek Pesaing. Banyaknya pesaing Fakultas Ekonomi dan PS 
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Manajemen dalam ruang lingkup Provinsi Aceh baik itu PTN Dan PTS 
lainnya, tidak meyurutkan semangat dari Fakultas Ekonomi. Bahkan 
dengan adanya pesaing tersebut Fakultas Ekonomi lebih proaktif untuk 
mengembangkan Fakultas Ekonomi yang lebih baik lagi. Dari sisi mutu 
Fakultas Ekonomi tidak kalah dengan Fakultas Ekonomi di PTN dan PTS 
lain, hal ini terlihat dari nilai akreditasi Fakultas Ekonomi UGP yang 
mendapat peringkat B. 

b. Aspek Pengguna Lulusan. Keterlibatan pengguna lulusan (stakeholder) 
dalam mengembangkan Fakultas Ekonomi memberi dampak baik untuk 
lembaga. Dimana banyak lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya 
Program Studi Manajemen yang direkrut untuk dapat bekerja atau 
memberikan kontribusi bagi perusahaannya, Seperti KBQ Baburayan, 
Ketiara, Pemerintah Daerah dan unit usaha lainnya. 

c. Aspek Sumber Calon Mahasiswa. Banyaknya sumber calon mahasiswa 
(bahan baku) baik dari sekolah unggul dan lainnya, memberikan kontribusi 
yang baik dari jumlah calon mahasiswa. Disisi lain, Fakultas Ekonomi dan 
PS Manajemen membuat sebuah aturan seleksi yang ketat untuk dapat 
masuk menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen.  

d. Aspek Sumber Calon Dosen. Ada beberapa syarat utama dalam merekrut 
calon dosen, baik dari putra-putri daerah maupun daerah lainnya. 
Diantaranya harus memiliki kualifikasi pendidikan Strata-2 dan tidak 
rangkap jabatan dengan instansi lainnya. Harus mengikuti tahapan tes 
yang dilakukan oleh bidang personalia Biro rektorat UGP, harus bertempat 
tinggal/berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah.  

e. Aspek Sumber Tenaga Kependidikan. Sumber tenaga pendidikan juga 
memiliki syarat utama diantaranya harus memiliki pendidikan minimal 
strata-1, sesuai dengan bidang akan ditempati dan harus menikuti tahapan 
tes. Hal ini tertuang dalam aturan ketenagakerjaan Universitas Gajah putih 
Takengon. 

f. Aspek E-learning. Pembelaajaran di Fakultas ekonomi menggunakan 
metode pemberian materi melalui Facebook dan bloger. Hal ini diharapkan 
mahasiswa mendapatkkan ilmu pengetahuan melalui media elektronik. 

g. Aspek Kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat. Pada umumnya 
masyarakat dan dunia usaha (kecil dan Besar) di Kabupaten Aceh 
Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues bergerak di bidang pertanian dan 
usaha khusus di komoditi kopi. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan 
Program Studi Manajemen lebih memfokuskan mata kuliah, teori dan 
pembahasan yang mengarah ke komoditi kopi dilihat dari sisi pendapatan, 
produktifitas dan meningkatkan kesejahteraanpetani dan pengusahanya. 

h. Aspek mitra dan aliansi. Banyaknya mitra baik daerah/nasional dan aliansi 
dari Fakultas Ekonomi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan 
lembaga. Salah satu mitra yang dilakukan seperti forum Fakultas Ekonomi 
Se-Aceh dengan topik meningkatkan tridarma perguruan tinggi. 
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B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi merupakan Fakultas kedua dalam lingkungan 
Universitas Gajah Putih. Fakultas Ekonomi yang sebelumnya merupakan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gajah Putih didirikan pada tahun akademik 
1992/1993 oleh Badan pengurus Yayasan Gajah Putih Takengon atas dasar 
kehendak dan harapan dari seluruh masyarakat Aceh Tengah untuk membuka 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi jurusan manajemen. 

Berdasarkan usaha tersebut Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gajah 
Putih Takengon tahun 1997 telah berstatus terdaftar pada Dirjen Dikti dengan 
SK Pendidikan Tnggi nomor : 155/DIKTI/Kep/1997 tanggal 3 Juli 1997 dengan 
jurusan manajemen. 

Sesuai dengan perubahan dan tuntutan kemandirian perguruan tinggi  
pada tahun 2008 terjadi perubahan status dari Sekolah Tinggi menjadi 
Fakultas hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
RI nomor 144/D/O2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Izin 
Penyelenggaraan Program-Program studi dan penggabungan STIE dan STP 
Gajah Putih di Takengon menjadi Universitas Gajah Putih di Takengon, Aceh 
Tengah. Berdasarkan SK tersebut  maka Fakultas Ekonomi merupakan satu 
dari 4 yang berada dalam naungan Universitas Gajah Putih. 

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 144/D/O2008 
tanggal 18 Juli 2008 tersebut, pada saat ini Fakultas Ekonomi mengelola 2 
(dua) Program Studi yaitu : Manajemen dan Ekonomi Pembangunan 

Sebagai unsur pelaksana akademik pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Gajah Putih Takengon adalah Program Studi. Ke dua Program Studi tersebut 
di atas telah disesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti 
No.163/Dikti/Kep/2007, tanggal 29 Nopember 2007 tentang penataan dan 
kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi. 

Fasilitas yang dimiliki Fakultas Ekonomi pada saat ini antara lain 
gedung permanen sebagai ruang kuliah dan ruang kegiatan administrasi yang 
dilengkapi dengan fasilitas pendidikan antara lain perpustakaan dan 
laboratorium yang berada di Belang Bebangka, Kecamatan Pegasaing 
Kabupaten Aceh Tengah. 

 
2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai Fakultas Ekonomi 

a. Visi 
“ Menjadi Fakultas Ekonomi Yang berdaya saing, berjiwa wirausaha dan 
Bertaqwa Tahun 2023 ”. 
1. Kata menjadi sebagaimana tertera dalam visi di atas, bermakna bahwa 

secara kelembagaan FE- UGP masih dalam tahap menuju ke atau 
tahap perjalanan. 

2. Kata Berdaya saing, merupakan penyataan kemampuan institusi untuk 
bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala regional maupun 
nasional di bidang pendidikan dan pengajaran, menajemen 
kelembagaan, kualitas SDM, produk riset dan pengabdian kepada 
masyarakat serta kompetensi lulusan. 

3. Kata berjiwa wirausaha bermakna sejauh mungkin dapat menanamkan 
suatu keyakinan dan harapan bahwa berwirausaha adalah salah satu 
kekuatan dan peluang yang dapat mengangkat derajat orang hidup 
banyak. Seperti UKM dan IKM. 
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4. Kata bertakwa bermakna menghasilkan kecendikiawanan yang memiliki 
tata nilai utama lulusan dengan memiliki  jati diri yang, kuat, bertakwa, 
berinovasi, berintegrasi serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi 
tantangan dan bersikap arif dalam menghadapi berbagai tantangan. 

b. Misi 
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif dan inovatif 

dalam pemutakhiran ilmu pengetahuan dengan dukungan sarana 
prasarana, tenaga pendidik dan pendidikan sertapendanaan yang 
memadai. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang inovatif yang mendorong 
perkembangan ilmu ekonomi dalam lingkup regional maupun nasional 
yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab social secara 
optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan dan pengabdian 
kepada masyarakat . 

4. Melahirkan lulusan yang menguasai  ilmu manajemen dan ekonomi 
pembangunan atas dasar keimanan dan ketakwaan menjadi insan yang 
mandiri, berwawasan luas, sadar akan eksistensi dan bermanfaat bagi 
masyarakat. 

5. Melaksanakan kerjasama dan networking dengan pemerintah, dunia 
usaha/industry dan lembaga pendidikan perguruan tinggi lainnya. 
a. Misi 1,2,dan 3 adalah bagian dari tuntutan setiap perguruan tinggi di 

Indonesi, namun demikian secara spesifik misi pertama lebih 
menekankan pada proses belajar mengajar untuk dapat berjalan 
efektif dan efesien perlu dukungan tenaga pendidik dan 
kependidikan, juga kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. 
Semua program ini akan dapat digerakan juga perlu dukungan dana 
yang memadai. Untuk itu dalam visi 1, 2 dan 3 ini sangat perlu 
menerapkan prinsif good governance terutama prinsif transparansi,  
kredibel dan akuntabel. Sedangkan misi yang  ke 4  berhubungan 
dengan kajian yang bersifat religius yang dimaksudkan setiap lulusan 
fakultas ekonomi UGP harus dapat menanamkan dan 
mengedepankan nilai-nilai moral, etika dalam proses belajar, terlebih 
lagi bagi lulusan yang berjiwa wirausaha jadilah pebisnis kuat dan 
tangguh. 

 
c. Tujuan 

1. Mengahsilkan lulusan yang memiliki kompetensi, berdaya saing dan 
berjiwausaha mandiri yang relevan dengan kemajuan iptek, berwawasan 
iman dan bertaqwa. 

2. Menghasilkan karya penelitian yag bermanfaat dalam pengembangan 
ilmu ekonomi dan bisnis. 

3. Menghasilkan SDM yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga 
mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat. 

d. Strategi : 
        Adapun strategi yang di lakukan fakultas ekonomi untuk mencapai 
sasaran di atas melalui: 
1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas 

yang didukung oleh tenaga dosen yang kualifiet dan profesional, sarana 
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dan prasarana, pembiayaan yang memadai dan penjamin mutu yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan 
evaluasi internal di bidang akademik dan non akademik secara 
berkelanjutan. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di tingkat daerah, regional dan nasional. 

4. Menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi, regional dan 
nasional, pemerintah, dunia usaha/industri serta pemangku kepentingan 

 
e. Tata Nilai : 

        Sebagai institusi penyelenggara pendidikan dalam kurun waktu empat 
tahun ke depan (2019-2023) FE-UGP bercita-cita untuk mendukung 
kebijakan kementerian pendidikan nasional yang lebih menekankan 
pembangunan nasional pada pendidikan transpormatif yaitu menjadikan 
pendidikan sebagaai motor penggerak perubahan dari masyarakat  
berkembang menuju masyarakat maju. Tata nilai yang dimaksud adalah tata 
nilai yang akan menyatukan hati dan pikiran seluruh dosen dan tenaga 
pendidikan  fakultas ekonomi UGP dalam usaha mewujutkan layanan prima 
pendidikan yaitu amanah, profeional, visioner, demokrasi dan berkeadilan. 
Layanan prima yang dicita-citakan tersebut terangkum dalam  lima kata 
kunci : ( 5 M ) 
Menginspirasi, Mencerdaskan, Memotivasi, Memedulikan dan 
Memberdayakan. 

 

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Program Studi Manajmen 

a. Visi  
Menjadikan program studi manajemen yang berkualitas, bertaqwa dan berjiwa 
Wirausaha dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen 
Pemasaran, Manajemen Operasional tahun 2023. 

a. Misi 
1. Menghasilkan lulusan yang mampu dibidang manajemen sumber daya 

manusia , manajemen pemasaran, Manajemen Operasinal dan berjiwa 
wirausaha. 

2. Menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, beretika 
dan profesional 

3. Menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
4. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

maha esa 
5. Mengwujudkan suasana kampus yang bernuansa islami. 
6. Melaksanakan penelitian bagi dosen dan mahasiswa dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan wirausaha 
 

C. Tujuan 
Berdasarkan visi dan misi diatas, maka tujuan pendidikan pada program 

studi manajemen adalah sebagai berikut: 
1. Penyempurnaan lembaga program studi dalam mengembangkan ilmu 

manajemen yang berbasis pada penelitian dan kewirausahaan yang 
mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. 

2. Menghasilkan karya tulis yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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3. Mengimplementasi atau mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan  hidup masyarakat. 

4. Melahirkan alumni yang idialis, tanggap, cermat, berwawasan entrepreneur 
dan mampu berkompetisi serta bermanfaat bagi masyarakat. 

D. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dalam program studi manajemen yaitu: 

1. Menciptakan institusi yang berkembang sesuai tuntutan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan masyarakat. 

2. Menciptakan penelitian  dengan menggunakan metode, prosedur, desain 

dan analisis yang sesuai  serta terpublikasi dalam jurnal nasional terindeks. 

3. Mendorong masyarakat atau mitra untuk memberdayakan dan 

meningkatkan potensi yang ada. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset  tenaga pendidik dan mahasiswa. 

E. Strategi 

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran yaitu : 

1. Selektif dalam pemilihan tenaga pendidik serta melakukan metode 

pengajaran kolaboratif. 

2. Melatih tenaga pendidik  untuk dapat meningkatkan mutu penelitian sesuai 

bidang keilmuannya. 

3. Membangun jejaring secara luas dengan masyarakat serta melakukan  

strategi penguatan dengan konsep triple helix (kolaborasi antara akademisi, 

pebisnis dan pemerintah). 

4. Mewajibkan tenaga pendidik dan mahasiswa untuk aktif dalam 

menghasilkan karya tulis ilmiah. 

 

3. Organisasi dan Tata Kerja 
Sistem tata pamong yang di terapkan pada Fakultas Ekonomi UGP secara 

demokratis mengikuti mekanisme sebagaimana tertuang dalam statuta 
Universitas Gajah Putih Bagian ke-V pasal 50 ayat 9. Mekanisme pemilihan 
Dekan sebagai pimpinan tertinggi tingkat Fakultas diawali dengan Senat 
fakultas menyelenggarakan rapat senat untuk menetapkan: persyaratan 
dekan, tatacara pemilihan dan panitia pemilihan sesuai dengan statuta 
universitas dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang 
dalam pasal 50 ayat 9a. Selanjutnya persyaratan bakal calon Dekan 
sebagaimana tercantum dalam ayat 9d. Kemudian dibentuk panitia pemilihan 
dan penjaringan untuk menjaring sekurang-kurangnya dua bakal calon. 

Pendaftaran bagi bakal calon yang berminat dan memenuhi persyaratan 
untuk mengajukan berkas persyaratan kepada panitia, selanjutnya  Panitia 
Pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon kepada Senat Fakultas 
untuk disampaikan kepada Rektor dan Yayasan agar ditetapkan sebagai 
calon Dekan. Para calon Dekan yang telah ditetapkan diwajibkan 
menyampaikan visi dan misinya dihadapan civitas akademika Fakultas. 
Selanjutnya senat Fakultas mengadakan pemilihan secara langsung dan 
menetapkan Dekan yang terpilih untuk di usul ke Rektor agar diterbitkan SK 
pengangkatannya. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GAJAH PUTIH 

PERIODE 2019 – 2023 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di : TAKENGON 
Pada Tanggal : 15 April 2019 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Gajah Putih 
Takengon 
Dekan, 

 
Abd. Jalil. M, SE, M.Si 
NIDN. 0106056602 

Yayasan Gajah Putih 

Rektor Universitas Gajah Putih 

Drs. Amirudin, MM 

 

Dewan Penyunting Senat Univ. Gajah Putih 

Dekan Fakultas Ekonomi 

Abd. Jalil. M, SE, M.Si 

Senat Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih 

Kepala Bagian Tata Usaha 

Rahmadi, SE 

Staf Tata Usaha 

Fanedi, SE 

 

Bendahara 

Ruhdiansyah, SE 

di EKM 
 

Staf Kebersihan 

Lismawati, S.Sos 

Penjaminan Mutu Fakultas 

Prodi EKM 

Syarifudin, SE, M.M 

Sekertaris Prodi EKM 

Ramiati, SE 

 

Staf EKM 

Firmansyah, SE, M.S.M 

 

Staf EKM 

Ika Hidayati, SE 

 

Staf EKM 

Ibrahim, S.Inf 

 

KELOMPOK DOSEN 

FAKULTAS EKONOMI 

Universitas Gajah Putih Takengon 

POJOK BACA 

 

Staf Kepustakaan 

Fikri Anshar, SE 

Staf Kepustakaan 

Siti Suarni, SE 

Wakil Dekan 

Masri Ramadhan, SE, M.Si 

akilDekan 

Penunjang Akademik 
 

PelaksanaAdministrasi 

Prodi EKP 

Syahidin, SE, M.Si 

Staf Prodi EKP 

Sabri, SE 

Staf Lab. Komputer 

Alfitra, ST 

Staf Lab Bahasa 

Amru Bin As, M.Pd 
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TUGAS POKOK 
DEKAN 

1. Menetapkan/Mengajukan Program Kegiatan Fakultas setiap Tahun Akademik 
kepada Senat Fakultas Ekonomi untuk di sahkan dan di laksanakan. 

2. Merencanakan program pengembangan Fakultas. 
3. Menetapkan/Mengajukan Anggaran setiap Tahun Akademik kepada Senat 

Fakultas Ekonomi untuk di sahkan dan di laksanakan. 
4. Memimpin dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan administrasi 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

5. Menandatangani surat atau dokumen untuk keperluan internal maupun 
eksternal. 

6. Memberikan pelimpahan/wewenang pada bawahan sesuai dengan peraturan 
dan Statuta Universitas Gajah Putih Takengon. 

7. Menciptakan suasana kondusif di lingkungan Fakultas Ekonomi. 
8. Merencanakan, mengkoodinir, mengawasi dan mengevaluasi kinerja untuk 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.  
9. Memberikan teguran, sanksi atau penindakan terhadap semua pelanggaran 

disiplin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
10. Membuat laporan proses penyelenggaraan akademik, keuangan dan personalia 

serta bagian kemahasiswaan. 
11. Merencanakan kerumahtanggaan Fakultas Ekonomi. 
12. Bertanggungjawab kepada Senat Fakultas Ekonomi dan Rektor Universitas 

Gajah Putih Takengon. 
 

TUGAS POKOK 
WAKIL DEKAN 

( Bidang Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, Personalia ) 
A. Bidang Akademik 

1. Melaksanakan tugas Dekan bila berhalangan, dan dengan menerima 
pendelegasian tugas (Nota Dinas). 

2. Melaksanakan tugas akademik : 
a. Merencanakan pengembangan program studi Manajemen dan Ekonomi 

Pembangunan. 
b. Merencanakan pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan Fakultas Ekonomi. 
c. Mengarahkan proses pelaksanaan seminar judul, seminar proposal skripsi,  

sidang skripsi mahasiswa dan ujian komprehensif. 
d. Mengarahkan proses pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. 
e. Mengarahkan proses pelaksanaan perkuliahan Kewirausahaan setiap 

semester ganjil. 
f. Menganalisa fluktuasi jumlah mahasiswa masing-masing Program Studi 

sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan. 
g. Merencanakan pendataan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap. 
h. Mengarahkan dan memberikan penugasan kepada dosen untuk melengkapi, 

memproses dan melaksanakan perangkat pembelajaran agar sesuai dengan 
aturan DIKTI yang meliputi : Kontrak Perkuliahan, Silabus, SAP dan Hand 
Out / Bahan Ajar. 

i. Mengesahkan transkrip nilai mahasiswa dari masing-masing Program Studi. 
j. Mengarahkan dan menetapkan penentuan dosen wali untuk mahasiswa 

setiap tahun akademik. 
k. Merencanakan, mengkoordinir dan menetapkan penugasan dosen setiap 

semester. 
3. Melaksanakan penilaian prestasi kerja serta membuat laporan proses 
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penyelenggaraan tugas. 
 

B. Bagian Keuangan, Personalia dan Administrasi 

1. Melaksanakan tugas di bidang keuangan : 
a. Menyiapkan rencana di bidang keuangan. 
b. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Ekonomi. 

2. Melaksanakan tugas di bidang personalia : 
a. Menyiapkan data personalia 
b. Merencanakan  job description dan job specification tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi. 
3. Melaksanakan tugas di bidang administrasi: 

a. Mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan administrasi 
pada setiap bagian (sisipkan pada seluruh bidang). 

 
C. Bagian Kemahasiswaan 

1. Melaksanakan tugas membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan : 
a. Pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan minat bakat, sikap dan 

organisasi serta kegiatan mahasiswa dalam bidang akademik, seni budaya, 
olah raga dan kegiatan yang lain selama tidak bertentangan dengan norma 
kaidah Fakultas Ekonomi dan Syari’at Islam. 

b. Pembinaan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa. 
c. Pembinaan kerjasama dengan semua pihak dibidang kemahasiswaan, 

pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjang. 
d. Pembinaan suasana akademis dan iklim kampus dalam kerangka persatuan 

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 

2. Pengembangan IPTEK dan suasana akademik yang bermuara pada kreatifitas, 
inovasi dan daya saing mahasiswa.  

3. Merencanakan pembuatan database alumni, kegiatan dan menjalin hubungan 
yang harmonis dengan alumni Fakultas Ekonomi. 

4. Menyelesaikan masalah yang timbul di bidang akademik, keuangan dan 
personalia serta bagian kemahasiswaan. 

5. Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh dan 
bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi. 

 
 

TUGAS POKOK 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI/UMUM 

1. Penyusunan rencana program kerja dan melaksanakan administrasi Fakultas 
Ekonomi. 

2. Pembinaan pelaksanaan tata usaha. 
3. Pelaksanan seluruh administrasi surat menyurat dan SK di Fakultas Ekonomi. 
4. Mengagendakan, mendisposisi, mendistribusikan dan mengarsipkan seluruh 

surat masuk dan surat keluar. 
5. Merencanakan, melaksanakan, menjaga, memberdayakan dan melaporkan 

inventaris Fakultas Ekonomi.  
6. Menginventarisir seluruh asset Fakultas Ekonomi. 
7. Merencanakan, membuat, melaksanakan dan mengawasi absensi kerja tenaga 

kependidikan. 
8. Membuat dan mengawasi absensi shift sore. 
9. Membuat dan mengawasi absensi piket kelas D. 
10. Merencanakan dan Melaksanakan Pengadaan perlengkapan Kantor (ATK) 

Pada Setiap Bagian Tenaga Kependidikan, Pengajaran, Perkuliahan, 
Perpustakaan, Laboratotium, dan Perlengkapan Mengajar Dosen. 

11. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan tata arsip surat  
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menyurat, dokumen, SK Fakultas Ekonomi.  
12. Merencanakan dan melaksanakan dan menyelesaikan masalah tata ruang di 

Fakultas Ekonomi. 
13. Membuat surat aktif kuliah mahasiswa dan melayani seluruh keperluan 

mahasiswa baik bidang akademik, umum dan keuangan. 
14. Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh kepada Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi. 
 

TUGAS POKOK 
KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS DAN 

STAF PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

1. Membuat jadwal kuliah setiap awal semester. 
2. Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) pada setiap mahasiswa baru. 
3. Menyelengarakan rapat dosen pada setiap awal semester dan rapat lain yang di 

perlukan. 
4. Mengumpulkan perangkat pembelajaran dosen, yang meliputi: SAP, GBPP, 

kontrak kuliah dan Hand Out/Diktat. 
5. Mengkoordinir  dosen masuk, membuat dan mengawasi resume dosen 

termasuk absen mahasiswa Program Studi EKM dan EKP. 
6. Mengawasi disiplin dosen mengajar baik melalui resume maupun terjun 

kelapangan secara langsung setiap harinya.  
7. Melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 
8. Menerima nilai mahasiswa dari dosen melalui DPNA masing-masing dosen. 
9. Membuat KHS mahasiswa setiap akhir ujian semester. 
10. Membuat transkrip  nilai sementara setiap mahasiswa yang membutuhkan.  
11. Membuat konversi nilai mahasiswa lanjutan dan pindahan sesuai kurikulum. 
12. Menyediakan kelengkapan akademik mahasiswa, registrasi mahasiswa. 
13. Menjaga dan bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi program studi. 
14. Mengarsipkan seluruh KHS, KRS, DPNA dan Absensi Mahasiswa. 
15. Memberi sanksi (denda) administrasi kepada mahasiswa yang menghilangkan 

KHS. 
16. Menerima, memproses, membuat database dan menyeminarkan judul skripsi 

mahasiswa. 
17. Menentukan dosen pembimbing skripsi mahasiswa. 
18. Memeriksa kesiapan berkas mahasiswa yang akan seminar dan sidang. 
19. Menerima pendaftaran mahasiswa seminar judul, seminar proposal, sidang 

skripsi dan ujian komptehensif. 
20. Menyelenggarakan seminar proposal, sidang skripsi dan ujian komprehensif. 
21. Membuat berita acara sidang skripsi dan ujian komprehensif. 
22. Membuat abstrak dan membuat Ijazah mahasiswa Program Studi EKM dan 

EKP. 
23. Menyelenggarakan administrasi yudisium. 
24. Mengusulkan berkas pembuatan ijazah. 
25. Membuat Transkrip Nilai Akhir mahasiswa Setelah Sidang dan ujian 

komperhenshif  (Transkrif nilai akhir). 
26. Membuat buku induk mahasiswa Fakultas Ekonomi pada setiap tahunnya. 
27. Mendata mahasiswa aktif dan non aktif program studi EKM dan EKP setiap awal 

dan akhir semester. 
28. Meregestrasi/melaporkan nama-nama mahasiswa/I peserta KKN dan Wisuda 

(Program Studi). 
29. Menyampaikan/mensosialisasikan PIN/Pasword Alumni kepada alumni Fakultas 

Ekonomi (Program Studi). 
30. Menyiapan berkas fisik keperluan esbet. 
31. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan tata arsip surat  menyurat, 

dokumen, SK setiap program studi EKM dan EKP. 
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32. Ketua Program Studi bertanggungjawab penuh kepada Wakil Dekan. 
 

TUGAS POKOK 
STAF LABORATORIUM KOMPUTER 

1. Melaksanakan tugas pada Laboraturium dalam bentuk program kerja, 
eksperimen, pengembangan pengetahuan di bidang komputer dan implikasi 
terhadap mata kuliah yang lain. 

2. Mengevaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan. 
3. Meningkatkan produktivitas Laboraturium computer sebagai saran usaha 

Fakultas Ekonomi. 
4. Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh kepada Dekan  

Fakultas Ekonomi. 
5. Mengelola tata arsip laboraturium komputer Fakultas Ekonomi. 
6. Memelihara, Menjaga dan mendata seluruh peralatan yang berada dalam 

Laboraturium Komputer. 
Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh kepada Wakil Dekan 
Fakultas Ekonomi. 
 

TUGAS POKOK 
STAF PERPUSTAKAAN 

1. Melaksanakan Tugas : 
a. Mengelola dan memelihara Perlengkapan dan peralatan perpustakaan 
b. Memberikan pelayanan dan pendayagunaan pustaka. 
c. Membuat tata tertib perpustakaan yang di setujui oleh Dekan 
d. Menginventarisir buku yang di kembalikan oleh dosen dan mahasiswa 
e. Membuat laporan inventaris buku per judul dan per program studi serta buku 

yang di butuhkan oleh dosen dan mahasiswa. 
f. Membuat Catalog 
g. Membuat daftar buku pinjaman dan daftar pengembalian buku. 
h. Membuat kartu pustaka. 
i. Membuat daftar hadir pada perpustakaan 
j. Mendata buku yang belum dikembalikan. 
k. Mengelola sumbangan buku dari mahasiswa Fakultas Ekonomi. 
l. Menjalin kerja sama antara perpustakaan Penerbit. 
m. Mengembangkan perpustakaan 
n. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran perpustakaan setiap bulan. 
o. Mengelola tata arsip perpustakaan. 
 

2. Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh kepada Wakil Dekan  
Fakultas Ekonomi. 

 
 

TUGAS POKOK 
BENDAHARA 

1. Melaksanakan Tugas : 
a. Mempertanggungjawabkan bukti-bukti pembayaran pengeluaran dan 

menyampaikannya kepada wakil dekan. 
b. Mempersiapkan administrasi keuangan atau mengamprah ke rektororat 

UGP. 
c. Merencanakan dan mempersiapkan telaahan sekaligus membayar 

honorarium Pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan biaya 
lainnya atas persetujuan Wakil Dekan dan Dekan.  

d. Menandatangani CEK dan semua kwitansi bersama Dekan. 
e. Setiap Pengeluaran harus di ketahui oleh Dekan. 
f. Membuat dan melaporkan pengeluaran dan pembayaran yang belum atau 
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yang telah direalisasikan. 
2. Membantu wakil dekan dalam penyusunan anggaran. 
3. Merencanakan data penyusunan laporan keuangan (bendahara). 
4. Membuat Laporan keuangan ( penerimaan dan Pengeluaran ) secara lengkap 

dan terinci setiap akhir bulan, semester dan akhir tahun. 
5. Mengecek segala pembayaran dan pungutan lainnya pada setiap awal dan akhir 

semester. 
6. Membagi nomor ujian. 
7. Mengarsipkan semua bukti penerimaan dan pengeluaran serta laporan 

keuangan. 
8. Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh kepada Dekan. 

 
TUGAS POKOK 

STAF KEBERSIHAN 

1. Melaksanakan Tugas : 
a. Membersihkan ruangan kantor, Perpustakaan, Laboraturium Komputer dan 

Ruangan Kuliah. 
b. Membersihkan halaman kantor dan halamam kampus. 
c. Menyiapkan dan membersihkan ruangan seminar proposal dan sidang/ujian 

komprehensif. 
d. Membersihkan meja, lemari pimpinan dan staf Fakultas Ekonomi. 

2. Menyiapakan konsumsi Pimpinan, staf dan dosen.  
3. Menyiapkan tempat rapat, kuliah umum dan acara lainnya. 
4. Mengawasi peminjaman ruangan dan isinnya oleh lembaga lain. 
5. Semua kegiatan tersebut harus bertanggungjawab penuh kepada Kepala 

Bagian Administrasi/Umum. 
 

TUGAS DAN KEWAJIBAN  
DOSEN 

Tugas dan kewajiban dosen mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012  pasal 12 tentang pendidikan, pasal 45 tentang penelitian 

dan pasal 47 tentang pengabdian kepada masyarakat. 

 

4. Mahasiswa dan Lulusan 

a. Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi selama 5 tahun terakhir 2015-
2019) sebanyak 425 mahasiswa sesuai daya tampung Fakultas untuk 
masing-masing tahun ajaran, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 
2015 sebanyak 52 mahasiswa, tahun 2016 sebanyak 88 mahasiswa, 
tahun 2017 sebanyak 96 mahasiswa, tahun 2018 sebanyak 93 
mahasiswa, tahun 2019 sebanyak 96 mahasiswa. 

b. Lulusan 

Jumlah lulusan Fakultas Ekonomi selama 4 tahun terakhir (2013—
2016) sebanyak 477 lulusan, dengan rincian sebagi berikut : Tahun 
2013 sebanyak 85 lulusan, tahun 2014 sebanyak 109 lulusan, tahun 
2015 sebanyak 140 lulusan, tahun 2016 sebanyak 143 lulusan. Rata-
rata jumlah lulusan dibandingkan dengan mahasiswa yang diterima 
setiap tahunnya lebih dari 60 % Jumlah mahasiswa dan lulusan 
Fakultas Ekonomi selama beberapa tahun terakhir memang 
perkembangannya mengalami fluktuasi  

c. Kualitas masukan  
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Setiap penerimaan mahasiswa baru selalu diadakan proses seleksi, 
yang terdiri dari dua (2) versi. Versi pertama untuk proses seleksi 
penerimaan mahasiswa yang bersifat umum yang dianggap memenuhi 
criteria nilai dengan opsi lulus. Sedangkan untuk versi yang kedua 
diadakan proses seleksi kembali untuk mendapatkan beasiswa 
Bidikmisi. 

d. Prestasi monumental 

Banyak prestasi monumental yang dicapai mahsiswa dan lulusan serta 
kinerja lulusan program studi manajemen, terutama bidang non 
akademik mahasiswa Program Studi manajemen telah banyak 
mendirikan berbagai jenis usaha baik bidang jasa dan perdagangan. 
Bidang akademik mengikuti even olah raga dan debat bahasa inggris. 

 
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Jumlah tenaga pendidik (dosen) di Fakultas Ekonomi sebanyak 12 orang 
dosen, dan rata-rata mempunyai strata pendidikan magister (S2). Jumlah 
tenaga kependidikan sebanyak 11 orang dan rata-rata telah berpendidikan 
strata S1. Jika dilihat dari sisi kecukupan dan kinerja : 

a. Tenaga pendidik (dosen), dapat dikatakan cukup memadai antara 
rasio dosen dan mahasiswa (sebutkan rassio mh dng dosen) 

b. Tenaga kependidikan juga dapat dikatagorikan cukup dalam 
melakukan kegiatan pelayanan pada mahasiswa atau stakeholder 

c. Sedangkan kemampuan prestasi monumental masih perlu 
ditingkatkan. 

 

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

a. Keuangan  

Untuk menjalankan sebuah Unit Pengelolaan Prograam Studi perguruan 
tinggi dibutuhkan dana yang memadai, sesuai Renstra dan Renop yang 
telah dibuat. Sumber keuangan/dana Fakultas Ekonomi Universitas 
Gajah Putih  meliputi : SPP. Secara umum dapat dikatakan dari sumber 
pembiayaan ini memenuhi kriteria cukup untuk mendanai biaya 
operasional dan tridarma Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih. 
Namun demikian jika dianalisa dari sisi kelayakan sumber dana ini, tentu 
masih perlu kuncuran dana yang lebih besar terutama dalam 
peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang dianggap masih perlu ditingkatkan dari keadaan saat ini. 
Selanjutnya dari sisi kualitas sumber keuangan katagori cukup, karena 
sumber pendapatan ini dapat terealisasi secara berkelanjutan dan terjadi 
proses ketercapaian (aksesibilitas) dalam rencana strategi yang telah 
ditetapkan. 

b. Sarana dan prasarana 

Dalam rangka penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, FE-
UGP  menyediakan sarana dan prasarana yang cukup, seperti ruang 
kantor administrasi, ruang dosen, ruang kelas (laptop-infokus)), ruang 
laboraturium (computer), dan ruang perpustakaan (laptop dan tv), ruang 
serba guna, menasyah, lapangan volly Untuk melaksanakan kegiatan 
proses belajar mengajar pada setiap program studi, FE-UGP juga harus 
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menyediakan berbagai sarana peralatan utama yang diperlukan. 

Sarana dan prasarana  yang dimiliki meliputi : 

- Ruang kuliah berkapasitas 40-50 orang mahasiswa sebanyak 5 unit  

- Satu unit Laboratorium komputer kapasitas 25 mahasiswa. 

- Satu unit ruang baca Fakultas Ekonomi 

- LCD terdiri dari 6 Unit.  

- Lingkungan Universitas Gajah Putih tersedia jaringan internet yang 
dapat diakses oleh mahasiswa melalui web.www.ugp.c.id dan sistem 
pelayanan akademik berebasis online 

- Ruang aula digunakan untuk mata kuliah umum dan berbagai 
kegiatan sebanyak 1 ruang. 

- Perpustakaan Universitas untuk menunjang proses belajar mengajar  

- Bus Mahasiswa Universitas Gajah Putih sebanyak 2 Unit. 

- Khusus Internet digunakan pada ruang kantor administrasi dan 
perpustakaan dan internet Universitas Gajah Putih Takengon yang 
bisa dipakai oleh semua elemen. 

- Ruang  Dekan dan Wakil Dekan 

- Ruang Tata Usaha, ketua Program Studi manajemen, Program Studi 
pembangunan, akademik dan bendahara.  

 
7. Sistem Penjaminan Mutu 

Sistem penjamin mutu dalam pelaksanaan proses pengajar mengajar pada 
program studi sarjana didasarkan pada unit penjamin mutu Fakultas yang 
dibangun secara terintegrasi kedalam system penjamin mutu (SPM) di 
universitas. Ditingkat fakultas, system monitoring akademik dan unit kendali 
mutu dilakukan oleh unit penjamin mutu. Penjamin mutu universitas untuk 
melaksanakan aktivitas penjamin mutu akademik, berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan yang di aktualisasikan 
melalui dua hal : 

a. Menetapkan standar kualitas menyangkut visi misi dan implementasi 
program pendidikan. 

b. Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dunia kerja dan 
profesi. 

Penetapan standar kualitas. 

Standar kualitas ditetapkan berdasarkan rencana kerja, kurikulum, proses 
belajar mengajar, system penilaian, penyediaan sarana dan prasara serta 
aksesibilitas terhadap pusat informasi secara online. 

Secara husus manajemen mutu secara internal ditingkat program studi 
dilakukan dengan beberapa pedoman sebagai berikut : 

a. Penetapan dosen pengajar sesuai dengan kompetensi pada bidangnya 

b. Penetapan pedoman akademik yang  didalamnya berisi kepada dosen 
diberikan kebebasan untuk melakukan pengembangan baik terkait 
materi, pariasi/model maupun metode pembelajaran 

c. Monitoring secara berkelanjutan terhadap proses pembelajaran dengan 
mengevaluasi kinerja dosen atas dasar frekuensi kehadiran perkuliahan, 
ketepatan jam mengajar, tingkat penyelesaian target materi, bahan 
kuliah (literature, modul dan tugas) dan masukan dari sebagian besar 
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mahasiswa 

d. Menjamin kelancaran proses pembelajaran dalam hal, ketersediaan 
ruang kuliah, kebutuhan bahan perkuliahan (untuk bahan diskusi) 

e. Monitoring secara berkelanjutan tentang tingkat kehadiran mahasiswa 
dalam perkuliahan, penyediaan sarana dan bahan informasi. 

f. Pariasi metode pembelajaran  dalam bentuk : tatap muka, diskusi, tugas 
mandiri, studi kasus seminar dan penelitian 

g. Penyelenggaraan evaluasi studi pada setiap jenjang secara terjadwal 

h. Pemberian pelayanan akademik dan administrative secara cepat, tepat 
dan ramah 

i. Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan akademik dan 
pengembangan ilmu pengetahuan seperti : perpustakaan, laboratorium 
dan internet. 

 
8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi 

Capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari UPPS adalah setiap 
lulusan Fakultas Ekonomi- UGP mempunyai kemampuan kerja baik dalam 
instansi pemerintahan maupun swasta secara mandiri. Selanjutnya dari sisi 
program studi, terutama program studi manajemen,telah mampu 
meluluskan sarjana yang mampu menciptakan lapangan kerja dengan 
melalui kegiatan kewirausahaan. 

 

 

C. KRITERIA 
C.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 

1. Latar Belakang 

a. Tujuan visi secara umum melalui aktivitas tridarma Perguruan Tinggi 

dapat meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. 

b. Ada tiga (3) kata kunci di dalam substansi visi yakni berdaya saing, 

berjiwa wirausaha, dan bertaqwa. Dari ketiga filar pertama bertujuan 

agar terciptanya daya saing dalam pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran. Yang kedua agar terciptanya sumber daya dalam 

kegiatan penelitian. Dan yang ketiga terciptanya daya saing 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. Kata kunci kedua, berjiwa wirausaha. Kata kunci ini merupakan tujuan 

utama yang harus mendapat skala peroritas di Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih. Harapan lembaga ini melalui kegiatan 

kewirausahaan kesejahteraan akan dapat dicapai. 

d. Kata kunci ketiga, bertaqwa. Artinya dalam proses pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat tetap menjunjung tinggi norma agama, etika dan 

berkeadilan. 

Pertimbangan rasional yang diambil selama ini berdasarkan pada kajian 

atau analisa dari tim. Artinya visi yang disampaikan kepada forum dalam 
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rapat tidak terlalu muluk memungkinkan dari ketiga kata kunci tersebut 

untuk dicapai. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan dan strategi 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih diawali dari sebuah pertemuan 

kecil informal di Fakultas Ekonomi, lalu membuat draf visi dan misi secara 

sederhana. Selanjutnya mengundang dari berbagai unsur : Pimpinan 

Universitas dan Fakultas, dosen, dunia usaha atau industry, dan 

stakeholder  

Visi, misi, tujuan dan strategi yang dibuat sudah memenuhi dan 

mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan 

program studi yang di akreditasi serta rencana strategi.  

 

2. Kebijakan 

Kebijakan Fakultas Ekonomi dalam penyusunan, penetapan, evaluasi, 

soaialisasi, dan implementasi dalam program pengembangan UPPS dan 

program studi : 

a. Pada tingkat UPPS, kebijakan pengembangan didasarkan pada 

Renacana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Gajah Putih, yang 

dituangkan Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Operasional 

(Renop) Universitas Gajah Putih. Selanjutnya adanya standar 

operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan penyusunan, penetapan, 

evaluasi dan implementasi. 

b. Pada tingkat program studi, kebijakan pengembangan didasarkan pada 

Rencana Strategi (Renstra), dari tahun 2020 sampai dengan 2023 

sesuai dengan SK nomor : 131/02/A/SK/V//2019 dan Rencana 

Operasional (Renop) dengan SK nomor : 132/02/A/SK/V//2019 Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih. Yang didukung adanya standar 

operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan penyusunan, penetapan , 

evaluasi dan implementasi yang bermuara pada Indikator Kinera Utama 

(IKU) dan indicator Kinerja Tambahan (IKT). 

           Penyusunan visi misi Program Studi Manajemen mengacu pada visi 

dan misi Fakultas Ekonomi yang tercantum pada buku pedoman Fakultas 

Ekonomi serta visi dan misi Universitas Gajah Putih sebagai institusi induk. 

Penyusunan visi dan misi sesuai dengan standar yang berlaku dengan 

melibatkan stakeholder internal yaitu pimpinan fakultas, pengelola program 

studi, staf, dosen, alumni, mahasiswa, dan stakeholder eksternal yaitu 

pengguna lulusan. 

 

3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, danTujuan 

Agar tercapianya suatu visi, misi dan tujuan maka beberapa strategi perlu 

dilakukan seperti dijabarkan berikut : 

a. Melakukan sosialisasi ke seluruh civitas akademika 

b. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan seminar, lokakarya, dengan 

mengundang seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), dosen, 
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tenaga kependidikan, alumni. 

c. Meningkatkan partisifasi sivitas akademika secara optimal untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi dengan menegakan 

peraturan secara konsisten 

d. Menyempurnakan tata pamong dan system penjamin mutu 

e. Penataan struktur dan tata organisasi 

f. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 

g. Meningkatkan kompetensi kualitas proses belajar mengajar 

h. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

i. Menyelenggarakan kerjasama dengan swasta dan pemerintah. 

 

Strategi menjaring calon mahsiswa baru dapat dilakukan dengan : 

a.  System promosi melalui pendekatan : 

- Mengunjungi sekolah-sekolah SMA sederajad 

- Penyebaran leaflet atau brosur 

b. Iklan : 

- Radio 

- Internet (webside Fakultas Ekonomi ) 

- Koran 

c. Melalui undangan khusus bagi siswa yang berprestasi di SMA 

d. Menawarkan beasiswa bidikmisi, dan beasiswa mahaiswa yang 

berprestasi ketika sedang kulaih pada semester tertentu. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

Sesuai rencana operasional (Renap) FE-UGP tahun 2015-2019, indikator 

kerja utama (IKU) dibidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan 

pengabdian : 

1. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan pemberdayaan 

dan peningkatan kualifikasi dan kualitas dosen dengan sasaran :  

a. Membangun komitmen sivitas akademika penyempurnaan tata 

pamong dan system penjamin mutu, yang dilaksanakan melalui 

program pokok dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan untuk 

mencapai target. 

b. Memilki SDM dosen yang berkualitas baik, berpengalaman dan 

memiliki kualifikasi yang tinggi 

c. Memiliki SDM dosen yang mempunyai kinerja baik, berdedikasi tinggi 

dan loyal kepada institusinya 

d. Memiliki sumber daya dosen dengan jumlah yang cukup sesuai 

dengan standar yang ada 

e. Memiliki SDM tenaga kepedidikan yang berkemampuan dan 

berketerampilan 

2. Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa sebagai pelanggan dan 

stakeholder dengan sasaran : 

a. Menghasilkan cendekiawan yang kreatif dan inofatif 
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b. Mempersiapkan system pembelajaran yang baik 

c. Meningkatnya fasilitas penunjang pembelajaran dan fasilitas 

ekstrakurikuler mahasiswa 

d. Tersedianya beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi  

e. Pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi mahasiswa 

program studi dalam kegiatan akademik 

f. Peningkatan daya saing dan kemampuan mahasiswa 

g. Peningkatan kerjasama dengan alumni 

3. Meningkatkan kerjasama institusi suasta dan pemerintah serta 

organisasi professional dan lembaga lainnya dengan sasaran : 

a. Pengembangan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan rekrutmen 

tenaga kerja 

b. Meningkatkan kerjasama dengan unifersitas asing 

4. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dharma penelitian 

dan pengabdian sebagai upaya peningkatan mutu pengajaran dengan 

sasaran  

a. Peningkatan produktifitas dan mutu yang tinggi hasil penelitian dosen 

dalam kegiatan penelitian, pelayanan kepada masyarakat 

b. Memperluas jejaring kerjasama penelitian dengan institusi penelitian 

c. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

d. Membangun pengakuan dan reputasi fakultas oleh masyarakat 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Selain indikator utama sebagaimana disebutkan di atas, Fakultas Ekonomi 

dapat juga menambahkan turunan indikator kinerja utama untuk 

penjelasan beberapa indikator kinerja  tambahan (IKT) sebagai berikut  : 

a. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan pemberdayaan 

dan peningkatan kualifikasi dan kualitas dosen :  

1. Perlunya dukungan dan keseriusan dari semua pihak yang terkait 

dengan menanamkan prinsip : transfaransi, akuntabel, kridibel, 

tanggungjawab dan berkeadilan, serta didukung sistem penjamin 

mutu yang optimal.  

2. Untuk mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas dan 

berpengalaman, untuk dari luar lembaga Universitas Gajah Putih 

perlu melakukan seleksi dan penjaringan secara terbuka pada 

publik. 

3. Tenaga pendidik yang mempunayi kinerja yang baik, berdidikasi dan 

loyal adalah cerminan tanggungjawab mereka yang perlu didukung 

lembaga dan piminan fakultas untuk jenjang karier dan 

penghargaan. 

4. Yang diperlukan peningkatan kualifikasi dan strata pendidikan jika 

memang masih strata S2 
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5. Usaha untuk meningkatkan keterampilan tenaga kependidikan 

harus dilakukan sistem pelatihan sesuai kebutuhan teknologi 

informasi saat ini. 

6. Evaluasi Capaian VMTS 

a. Analisa Keberhasilan untuk pencapian VMTS yang telah ditetapkan: 

 Bidang pendidikan dan pengajaran : 

- Kualitas tenaga pendidik  dan kependidikan 

- Kompetansi lulusan 

- Kualitas  pembelajaran 

- Rasio ideal mahasiswa dan dosen 

- Kualitas kurikulum 

 Bidang penelitian : 

- Kualitas penelitian dalam konteks pengembangan IPTEKS 

- Kualitas cruster penelitian dosen dan mahasiswa 

- Kerjasama penelitian dengan pihak lembaga lain 

- Kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industry 

- Publikasi dan informasi hasil penelitian 

- Meningkatkan perolehan hak paten dosen. 

 Bidang pengabdian kepada masyarakat : 

- Meningkatkan peran bagi Fakultas Ekonomi dalam melakukan 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun dan 

membina menuju masyarakat sejahtera 

- Meningkatkan upaya pemberdayaan melalui kegiatan kewirausahaan 

menuju masyarakat yang mandiri. 

- Memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengabdian kepada 

masyarakat 

- Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dalam menggalang 

sumber dana  bagi program pengabdian kepada masyarakat. 

b. Analisa ketidakberhasilan untuk pencapaian standar yang telah 

ditetapkan: 

 Bidang pendidikan dan pengajaran, umumnya tenaga pendidik FE-

UGP, rata-rata masih strata S2 

 Bidang penelitian. Kegiatan penelitian belum dapat dilakukan secara 

optimal 

 Bidang pengabdian kepada masyarakat, masih terkendala 

penggalangan sumber dana untuk program pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Faktor pendukung keberhasilan adalah besarnya dukungan dan komitmen 

pimpinan, yayasan  dan seluruh civitas akdemika untuk mencapai 

keberhasilan, 

d. Faktor penghambat ketercapaian VMTS umumnya menyangkut sarana 

dan prasana serta ketersediaan dana yang belum optimal. 

e. Analisis dan evaluasi yang spesifik tentang program studi manajemen 

yang diakreditasi : 
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- Kemampuan berdaya saing cukup dalam kegiatan tridarma memenuhi 

visi dan misi walaupun tidak maksimal 

- Kemampuan lembaga untuk memberikan dorongan atau motivasi 

terhadap lulusan yang bergerak bidang kewirausahaan, khususnya di 

sektor IKM dan UKM cukup menggembirakan 

- Menanamkan sikap toleransi dan nilai-nilai budaya, agama, nilai moral 

yang religius. 

 

7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut  

        Dengan masih banyaknya ketidakberhasilan pencapaian luaran dan 

tridharma, disamping itu tentunya ada sejumlah keberhasilan pencapaian, 

maka program studi akan melaksanakan revitalisasi mutu luaran dan tridharma 

studi. Revitalisasi difokuskan pada peningkatan mutu proses pendidikan, 

penelitian dan pengabdikan kepada masyarakat. Selain itu difokuskan juga 

pada peningkatan kinerja dosen dan kinerja mahasiswa, serta peningkatan 

mutu layanan program studi. 

        Selanjutnya evaluasi ini juga mencakup apakah target-target yang 

ditetapkan sudah tercapai atau adakah percepatan mencapai target. Jika 

belum tercapai atau percepatan pencapai target maka ada penyesuaian target 

capaian untuk renstra per periode selanjutnya. Penyesuaian ini didasarkan 

pada analisis kondisi internal dan eksternal serta factor-faktor kunci yang 

mempengaruhi ketercapaian visi dan misi dalam target tersebut. 

 

Tindak lanjut ke depan : 

- Peningkatan strata pendidikan tenaga pendidik 

- Peningkatan sarana dan prasarana 

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 

- Mencari sumber pendanaan untuk program penelitian dan pengabian 

kepada masyarakat. 

 
 
C.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA 

1. Latar Belakang 
a. Tata pamong 

Tata pamong adalah suatu system yang dapat menjadikan kepemimpinan, 
system pengelolaan dan penjamin mutu dapat bejalan secara efektip dan 
efisien. Sistem tata pamong yang dibangun di fakultas ekonomi 
berdasarkan nilai luhur serta loyalitas yang tinggi bagi kemajuan fakultas 
ekonomi Universitas Gajah Putih. Hal-hal yang menjadi focus dalam tata 
pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi yang disusun 
sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin (leader) 
dan pengelola fakultas ekonomi yang memenuhi 5 (lima) filar tata pamong 
yaitu :  
- Credible : Adanya mekanisme pengangkatan pimpinan, kepala 

laboraturium, ketua program studi, buku paduan/aturan, buku 
akademik. 
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- Transparency : Adanya Rencana strategis (Renstra), Rencana 
operasional (Renop), semua bentuk kegiatan selalu mengadakan 
rapat, dan semua tenaga kependidikan terlibat. 

- Akuntable : Setiap penyelenggara akademik dilaksanakan melalui 
kegiatan, LP3M, buku pustaka, SOP, Monev, dan audit mutu internal. 

- Bertanggungjawab dan : Adanya laporan semua kegiatan, pelaporan 
evaluasi program studi (Evsbed), laporan ekwivalen waktu mengajar 
penuh, rapat rutin semua staf, evaluasi kinerja dosen, dan 
pertanggungjawaban diakhir jabatan. 

- Menerapkan prinsip-prinsip keadilan : Adanya pemberian kesempatan 
yang sama bagi dosen dan tenaga kependidikan, pelatihan, seminar, 
peningkatan strata pendidikan, penghargaan bagi dosen dan 
mahasiswa yang berprestasi 

b. Tata kelola 
Tata kelola menurut UU no. 12/2012, yaitu fungsi dan feran perguruan 
tinggi harus dilaksanakan melalui kegiatan tridharma (bersinergi).Bidang 
pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
merupakan mata rantai yang takterpisahkan untuk mencapai tujuan 
fakultas ekonomi Universitas Gajah Putih 

c. Kerjasama 
Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga 
pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka mewujudkan 
visi dan melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran FE-UGP 
harus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa institusi 
lembaga lain, baik skala local, provinsi maupun nasional. Kerjasama dalam 
rangka menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. 
Tujuan, sifat dan prinsip kerjasama : 
1. Tujuan kerjasama : 

a. Meningkatkan pengolahan potensi, kualitas akademik dan 
profesionalitas sumberdaya manusia dilingkungan FE-UGP 

b. Meningkatkan jumlah maupun pemanfaatan sarana dan prasarana 
c. Meningkatkan sumber perolehan dan tridharma perguruan tinggi 
d. Meningkatkan kesejahteran tenaga pendidik dan kependidikan 
e. Meningkatkan kontribusi FE-UGP kepada pihak lain sebagai mitra 

dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 
2. Kerjasama yang dilakukan bisa bersifat : 

a. Melembaga 
b. Berkala dan berkelanjutan 
c. Berbasis indicator kinerja 

3. Kegiatan kerjasama didasarkan pada prinsip : 
a. Profesionalisme 
b. Transfaransi 
c. Kebermanfaatan dan 
d. Saling menguntungkan. 

 

2. Kebijakan 

Menjadi perguruan tinggi yang handal dan berdaya saing memerlukan 

peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan 

pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya kebijakan 

dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong sebagai berikut : 
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a. Tata kelola organisasi dan manajemen. Pendidikan dan pengajaran di FE-

UGP harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip manajemen mutu 

dengan struktur organisasi yang efisien, serta tata pamong yang lengkap 

dan fungsi-fungsi yang jelas dan rasional dibawah kepemimpinan yang 

memegang teguh amanat sebagi agen pemberdayaan untuk seluruh 

lapisan masyarakat melalui pendidikan, dan bekerja secara terencana. 

Untuk itu diperlukan kebijakan seperti : 

- Sistem pengelolaan dana yang mampu menjamin kelancaran 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sehingga mampu mendukung 

program pengembangan institusi secara berkelnjutan 

- Monitoring dan evaluasi diri secara konsisten, jujur dan terbuka 

- Sistem dan teknologo informasi yang digunakan cukup handal serta 

mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pengguna, terkait dengan 

kemudahan aksesdan relevansi yang tinggi dari informasi yang 

dihasilkan dalam pemanfaatannya. 

b. Sumberdaya manusia dan infrastruktur 

- Sumberdaya manusia yang professional untuk mengemban amanah 

pengelola tridharma perguruan tinggi diserati bekal dengan 

kemampuan akademiknya 

- Infrastruktur dan sarana akademik yang mampu memenuhi standar 

pelayanan yang berkualitas, mencakup kenyamanan, keamanan, 

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi penggunanya. 

c. Mahasiswa dan lulusan 

- Sistem manajemen seleksi mahasiswa baru yang handal dan 

transfaran, sehingga calon mahasiswa dapat direkrut dengan baik 

- Peraturan akademik yang jelas serta penegakan etika kehidupan 

kampus secara konsisten 

- Pemberian kesempataan seluas-luasnya kepada mahsiswa untuk 

mengembangkan keperibadian melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam 

wadah unit kegiatan mahasiswa 

- Penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik bagi alumni untuk 

membangun jejaring antar mereka. 

d. Kurikulum dan proses pembelajaran 

Kualitas  lulusan FE-UGP harus mampu bersaing ditingkat nasional. Untuk 

mencapai hal ini mutlak diperlukan : 

- Kurikulum merujuk pada standar kurikulum nasional/KKNI  

- Penerapan kurikulum dengan cara yang tepat, melalui manajemen 

pembelajaran yang orientasinya memberdayakan dan menjadikan 

mahasiswa sebagi pembelajar aktif 

- Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara disiplin dan konsisten 

sesuai dengan rencana, dan pencapaian kompetensi spesifikasi 

program studi. 
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3. Strategi Pencapaian Standar 

a. Menjalankan fungsi manajemen yaitu : planning, organizing, staffing, 

leading, dan controlling 

b. Menjalankan tata kelola perguruan tinggi secara : 

- Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan 

kepada bawahan 

- Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama 

- Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk 

melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah 

melakukan analisa 

- Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan 

stakeholder 

c. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya 

tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara 

credible, transfaran, akuntable, bertanggungjawab dan adil 

d. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai 

wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan 

tridharma 

e. Tata pamong dijalankaan dengan menciptakan budaya organisasi yang 

dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika 

mahasiswa, karyawan, system penghargaan dan sanksi serta pedoman 

dan prosedur pelayanan (administarsi, perpustakaan, dan laboraturium) 

yang diformulasikan oleh Universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, 

dilaksanakan oleh semua unsure internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan 

dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas 

f. Menyusun dan menetapkan penjamin mutu internal, input, proses, dan 

output dengan mekanisme kerja yang efektip, serta diterapkan dengan 

jelas.  

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Sistem Tata Pamong 
1. Tata pamong dan tata kelola 

Tata pamong adalah suatu system yang dapat menjadikan 
kepemimpinan, system pengelolaan dan penjamin mutu dapat 
bejalan secara efektip dan efisien. Sistem tata pamong yang 
dibangun di fakultas ekonomi berdasarkan nilai luhur serta loyalitas 
yang tinggi bagi kemajuan fakultas ekonomi Universitas Gajah 
Putih. Hal-hal yang menjadi focus dalam tata pamong termasuk 
bagaimana kebijakan dan strategi yang disusun sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin (leader) dan 
pengelola fakultas ekonomi yang memenuhi 5 (lima) filar tata 
pamong yaitu :  
- Kredible : Adanya mekanisme pengangkatan pimpinan, kepala 

laboraturium, ketua program studi, buku paduan/aturan, buku 
akademik. 

- Transfaransi : Adanya Rencana strategis (Renstra), Rencana 
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operasional (Renop), semua bentuk kegiatan selalu 
mengadakan rapat, dan semua tenaga kependidikan terlibat. 

- Akuntable : Setiap penyelenggara akademik dilaksanakan 
melalui kegiatan, LP3M, buku pustaka, SOP, Monev, dan audit 
mutu internal. 

- Bertanggungjawab dan : Adanya laporan semua kegiatan, 
pelaporan evaluasi program studi (Evsbed), laporan ekwivalen 
waktu mengajar penuh, rapat rutin semua staf, evaluasi kinerja 
dosen, dan pertanggungjawaban diakhir jabatan. 

- Menerapkan prinsip-prinsip keadilan : Adanya pemberian 
kesempatan yang sama bagi dosen dan tenaga kependidikan, 
pelatihan, seminar, peningkatan strata pendidikan, 
penghargaan bagi dosen dan mahasiswa yang berprestasi 

 
2. Tata kelola menurut UU no. 12/2012, yaitu fungsi dan feran 

perguruan tinggi harus dilaksanakan melalui kegiatan tridharma 
(bersinergi).Bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat merupakan mata rantai yang 
takterpisahkan untuk mencapai tujuan fakultas ekonomi Universitas 
Gajah Putih. Perwujudan good governance 5 filar keberlanjutan. 
- Kredible : Adanya mekanisme pengangkatan pimpinan, kepala 

laboraturium, ketua program studi, buku paduan/aturan, buku 
akademik. 

- Transfaransi : Adanya Rencana strategis (Renstra), Rencana 
operasional (Renop), semua bentuk kegiatan selalu 
mengadakan rapat, dan semua tenaga kependidikan terlibat. 

- Akuntable : Setiap penyelenggara akademik dilaksanakan 
melalui kegiatan, LP3M, buku pustaka, SOP, Monev, dan audit 
mutu internal. 

- Bertanggungjawab dan : Adanya laporan semua kegiatan, 
pelaporan evaluasi program studi (Evsbed), laporan ekwivalen 
waktu mengajar penuh, rapat rutin semua staf, evaluasi kinerja 
dosen, dan pertanggungjawaban diakhir jabatan. 

- Menerapkan prinsip-prinsip keadilan : Adanya pemberian 
kesempatan yang sama bagi dosen dan tenaga kependidikan, 
pelatihan, seminar, peningkatan strata pendidikan, 
penghargaan bagi dosen dan mahasiswa yang berprestasi 

 
3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional ditingkat Fakultas 

Ekonomi, meliputi : 
a. Perencanaan (Planning),  
b. Pengorganisasian (Organizing), 
c. Penepatan personil (Staffing), 
d. Pengarahan (Leading) 
e. Pengawasan (Controlling). 
 

b) Kepemimpinan 
Pemimpinan fakultas ekonomi adalah seorang dekan yang berperan menyusun 
strategi penyelenggaraan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 
pengaturan/pengolahan pegawai/staf, pengawasan evaluasi secara sistematis 
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dalam suatu system administrasi yang baik, konsisten dan efisien. 
1. Kepemimpinan operasional 

Dalam hal ini dekan fakultas ekonomi harus mempunyai kemampuan untuk 
menjabarkan visi dan misinya. Ada beberapa harapan yang diinginkan 
lembaga fakultas yakni, visi  yang dibuat secara substansi ada tiga (3) kata 
kunci, berdaya saing, berjiwa wirausaha dan bertaqwa. Selanjutnya visi 
tersebut dapat dicapai melalui  penyelenggaraan misi yang disusun secara 
bertahap kemudian dituangkan dalam program untuk dilaksananakan 
(action). Visi dan misi  serta pelaksanaan program harus bersinergi untuk 
mencapai tujuan. 
Kepemimpinan operasional juga harus mempunyai kemampuan 
mengggerakan seluruh sumber daya internal secara optimal. Seperti tenaga 
kependidikan dan tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan 
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Kepemimpinan organisasional 
Dalam hal ini pimpinan  dibebani tanggungjawab secara formal dalam 
mengelola perguruan tinggi yang diimplementasikan adanya :  

- Surat keputusan pengelola 
- Keputusan Rektor untuk jabatan tertentu 
-  Keterlibatan pimpinan yang berhubungan kegiatan formal 
- Pimpinan melakukan sosialisasi tentang aturan dan kebijakan akademik 

dan stakeholder. 
3. Kepemimpinan publik 

Dalam hal ini tugas kepemimpinan berhubungan dengan : 

- Kemampuan untuk melakukan kerjasama sesuai bidang 
- Organisasi profesi lintas sektoral 
- Kerjasama yang bersifar eksternal  
- Kegiatan dosen menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan 

 

c) Sistem Penjaminan Mutu 

Sistem penjamin mutu dalam pelaksanaan proses pengajar mengajar pada 

program studi sarjana didasarkan pada unit penjamin mutu Fakultas yang 

dibangun secara terintegrasi kedalam system penjamin mutu (SPM) di 

universitas. Ditingkat fakutas, system monitoring akademik dan unit kendali mutu 

dilakukan oleh unit penjamin mutu. Penjamin mutu unifersitas untuk 

melaksanakan aktivitas penjamin mutu akademik, berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan para pemangku kepentingan yang di aktualisasikan melalui dua hal : 

a. Menetapkan standar kualitas menyangkut visi misi dan implementasi program 

pendidikan. 

b. Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dunia kerja dan profesi. 

 

d) Kerjasama 
Tujuan manfaat, sifat dan prinsip kerjasama : 
1. Tujuan manfaat kerjasama : 

a. Meningkatkan pengolahan potensi, kualitas akademik dan profesionalitas 
sumberdaya manusia dilingkungan FE-UGP 

b. Meningkatkan jumlah maupun pemanfaatan sarana dan prasarana 
c. Meningkatkan sumber perolehan dan tridharma perguruan tinggi 
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d. Meningkatkan kesejahteran tenaga pendidik dan kependidikan 
e. Meningkatkan kontribusi FE-UGP kepada pihak lain sebagai mitra dalam 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 
2. Kerjasama yang dilakukan bisa bersifat : 

a. Melembaga 
b. Berkala dan berkelanjutan 
c. Berbasis indicator kinerja 

3. Kegiatan kerjasama didasarkan pada prinsip : 
a. Profesionalisme 
b. Transfaransi 
c. Kebermanfaatan dan 
d. Saling menguntungkan. 

 
Bentuk, ruang lingkup dan jenis kerjasama 
1. Kegiatan kerjasama dilakukan oleh FE-UGP atas dasar kepentingan bersama 
2. Kegiatan kerjasama dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
3. Kegiatan kerjasama berlangsung atas dasar kesepakatan untuk bersama-

sama mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana, prasarana atau dana 
4. Ruang lingkup kegiatan kerjasama tidak menyimpang darai tridharma 

perguruan tinggi, yaitu : kerjasama dibidang pendidikan pengajaran, 
penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

 
       Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, kerjasama prgram 
studi manajemen, meliputi : 
1. The Rain Forest Coffe 
2. Bank Indonesia 
3. KBQ Baburrayan 
4. Fakultas Ekonomi Universitas Malikul Saleh 
5. Universitas Jabal Ghafur 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 
1. Indikator tata kelola 

Tata kelola yang baik dibutuhkan untuk mengukur dan mengendalikan 
hubungan antara pihak managerial organisasi dengan pihak yang 
berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak dan kewajiban mereka 
sesuai dengan visi-misi organisasi. Agar organisasi dapat berjalan dengan 
baik, maka seluruh pihak perlu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola 
organisasi yang baik : 
a. Kewajaran, yakni menjunjung tinggi prinsip kewajaran kinerja akan 

membuat seluruh pihak dalam organisasi terjamin dalam memperoleh hak 
dan kewajibannya. 

b. Keterbukaan (transfaransi), yakni keterbukaan atas informasi pencapaian 
kinerja organisasi. 

c. Akuntabel (berkaitan dengan pencatatan laporan kinerja organisasi yang di 
keluarkan secara resmi. 

d. Pertanggungjawaban (responsibility) yakni menuntut pimpinan organisasi            
melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab. 

e. Kemandirian (independensi) yaitu menuntut pengelola organisasi agar 
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bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang diembannya tanpa 
tekanan.  

 
2.    Tata pamong 

        Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan 
kepemimpinan, system pengelolaan dan penjamin mutu dapat bejalan secara 
efektip dan efisien. Sistem tata pamong yang dibangun di fakultas ekonomi 
berdasarkan nilai luhur serta loyalitas yang tinggi bagi kemajuan fakultas 
ekonomi Universitas Gajah Putih. Hal-hal yang menjadi focus dalam tata 
pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi yang disusun sedemikian 
rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin (leader) dan pengelola 
fakultas ekonomi yang memenuhi 5 (lima) filar tata pamong yaitu :  
- Kredible : Adanya mekanisme pengangkatan pimpinan, kepala 

laboraturium, ketua program studi, buku paduan/aturan, buku akademik. 
- Transfaransi : Adanya Rencana strategis (Renstra), Rencana operasional 

(Renop), semua bentuk kegiatan selalu mengadakan rapat, dan semua 
tenaga kependidikan terlibat. 

- Akuntable : Setiap penyelenggara akademik dilaksanakan melalui 
kegiatan, LP3M, buku pustaka, SOP, Monev, dan audit mutu internal. 

- Bertanggungjawab dan : Adanya laporan semua kegiatan, pelaporan 
evaluasi program studi (Evsbed), laporan ekwivalen waktu mengajar 
penuh, rapat rutin semua staf, evaluasi kinerja dosen, dan 
pertanggungjawaban diakhir jabatan. 

- Menerapkan prinsip-prinsip keadilan : Adanya pemberian kesempatan 
yang sama bagi dosen dan tenaga kependidikan, pelatihan, seminar, 
peningkatan strata pendidikan, penghargaan bagi dosen dan mahasiswa 
yang berprestasi 

3. Kerjasama 
Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga 
pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka mewujudkan visi 
dan melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran FE-UGP harus 
berupaya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa institusi lembaga lain, 
baik skala local, provinsi maupun nasional. Kerjasama dalam rangka 
menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Tindak lanjut yang akan dilakukan UUPS : 
- Peningkatan strata pendidikan tenaga pendidik 

- Peningkatan starta  tenaga kependidikan 
- Peningkatan sarana dan prasarana 

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 

- Mencari sumber pendanaan untuk program pengabian 
 

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 
a. Penajamin mutu tata pamong 

Implementasi system penjamin mutu di FE-UGP merupakan siklus yang 
bergulir sacara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dimulai dari penetapan 
standar mutu, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang secara periodek dilakukan 
monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan memberikan 
masukan untuk melaksanakan evaluasi diri sebagai umpan balik dalam 



35 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

penetapan standar untuk siklus berikutnya. Inti dari kegiatan penjamin mutu 
adalah peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Program kerja PPM  dalam 
menerapkan system penjamin mutu harus mengantisifasi isu yang meliputi :  
- Peningkatan daya saing 
- Kepemimpinan dan tata kelola yang baik 
- Optimaliasasi fungsi system 
- Pencapain standar global 
Sasaran dari program penjamin mutu melingkupi bidang tridharma perguruan 
tinggi ( pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat ), sumberdaya manusia, dan manajemen. Program disusun 
berdasarkan urutan prioritas dalam suatu siklus penetapan standar, 
pemenuhan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara 
berkelanjutan. Semua ini harus dilakukan memenuhi tata pamong good 
govenmance dengan prinsip : credible, transfaran, akuntablen, bertanggung 
jawab, dan berkeadilan. 

b. Tata kelola 
Tata kelola menurut UU no. 12/2012, yaitu fungsi dan feran perguruan tinggi 
harus dilaksanakan melalui kegiatan tridharma (bersinergi).Bidang pendidikan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan mata 
rantai yang takterpisahkan untuk mencapai tujuan fakultas ekonomi Universitas 
Gajah Putih 

c. Kerjasama 
Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga 
pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka mewujudkan visi 
dan melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran FE-UGP harus 
berupaya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa institusi lembaga lain, 
baik skala local, provinsi maupun nasional. Kerjasama dalam rangka menjamin 
mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. 

 
Tujuan, sifat dan prinsip kerjasama : 
1. Tujuan kerjasama : 

a. Meningkatkan pengolahan potensi, kualitas akademik dan 
profesionalitas sumberdaya manusia dilingkungan FE-UGP 

b. Meningkatkan jumlah maupun pemanfaatan sarana dan prasarana 
c. Meningkatkan sumber perolehan dan tridharma perguruan tinggi 
d. Meningkatkan kesejahteran tenaga pendidik dan kependidikan 
e. Meningkatkan kontribusi FE-UGP kepada pihak lain sebagai mitra 

dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 
2. Kerjasama yang dilakukan bisa bersifat : 

a. Melembaga 
b. Berkala dan berkelanjutan 
c. Berbasis indicator kinerja 

3. Kegiatan kerjasama didasarkan pada prinsip : 
a. Profesionalisme 
b. Transfaransi 
c. Kebermanfaatan dan 
d. Saling menguntungkan. 
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8. Kepuasan Pengguna 
a. Selama ini ada beberapa metode yang dilakukan untuk  pengukuran 

mengenai kepuasan mahasiswa, yakni : 

- Instrument quesioner yang disebarkanluaskan kepada mahsiswa tanpa 

menyebutkan identitas mahasiswa yang bersangkutan 

- Kotak saran yang disampaikan mahasiswa secara tertutup 

- Bimbingan akademik (PA) 

b. Secara betahap dengan melalui pendekatan biasanya idialisme mahaiswa 

akan lebih terbuka untuk menyampaikan komplin atau saran kepada lembaga 

termasuk tentang system pelayanan serta komplin terhadap dosen-dosen 

tertentu. 

c. Pengalaman selama ini, jika ada terindikasi system pelayanan akademik yang 

kurang memberikan kenyamanan, mahasiswa akan memberikan protes 

beberapa orang pada tenaga kependidikan termasuk tenaga pendidik. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Ringkasan  dari pemosisian : 

Masalah dan akar masalah dari tinjauan tridarma perguruan tinggi adalah : 

- Bidang pendidikan dan pengajaran, yakni perlu peningkatan strata 
pendidikan dari S2 ke S3, 

pembenahan sarana dan prasarana dan pendanaan yang memadai. Nilai 
akriditasi sebagian program studi masih C. 

- Bidang penelitian, yakni belum dilakukan secara kontinyu, baik yang bersfat 
mandiri maupun kelompok. Jurnal penelitian masih terbatas yang 
terakriditasi, terutama skala nasional, dan secara umum juga masih perlu 
dukungan dana penelitian. 

- Bidang tanggungjawab sosial pengabdian kepada masyarakat, juga belum 
dapat terprogram secara tepat dan rutin dilaksanakan oleh tenaga pendidik. 

 

Rencana perbaikan dan pengembangan. 

Seiring dengan kebijakan universitas, kebijakan pengembangan fakultas ekonomi 
UGP dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pendidikan adalah 
sebagai berikut : 

- Dalam rangka efesiensi pengelolaan dan produktipitas institusi fakultas 
ekonomi secara rutin melakukan evaluasi diri dengan tujuan untuk 
mengetahui potensi dan hambatan pengembangan, hususnya yang berkaitan 
dengan angka efiseinsi edukasi dan produktivitas 

- Isu strategis dijadikan dasar pengembangan kapasitas meliputi 
perkembangan SDM, manajemen keuangan, akriditasi, kelembagaan 
(kepemimpinan, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan) serta mutu 
penelitian. 

- Ditengah-tengah perubahan lingkungan pendidikan tinggi fakultas 
ekonomi terus berupaya untuk mereformasi untuk mengembangkan diri. 
Arah pengembangan institusi harus focus dan bisa mendukung 
universitas. 

- Peningkatan status akriditasi program studi. 
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C.3 MAHASISWA 

1. Latar Belakang 

        Mahasiswa merupakan orang yang sedang belajar pada suatu perguruan 

tinggi atau seseorang yang sendang menuntut ilmu pengetahuan pada bidang 

yang ada dalam suatu perguruan tinggi. Baik pada perguruan tinggi negeri 

ataupun perguruan tinggi swasta maupun lembaga yang lain yang setingkat 

dengan perguruan tinggi tersebut. 

       Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga 

penunjang akademik. Dosen merupakan seseorang yang berdasarkan 

pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara Yayasan dengan 

tugas utama mengajar pada perguruan tinggi Yayasan. 

Yayasan Universitas Gajah Putih memiliki Dosen tetap yang berjumlah 12 orang 

Dosen untuk Program Studi  Manajemen. Dilihat dari kepangkatan akademik 

maka 7 orang Dosen telah memiliki kepangkatan akademik yang terdiri dari 

jenjang jabatan akademik dosen yang terdiri dari asisten, lector dan lektor 

kepala.  

        Untuk memenuhi kebutuhan belajar serta  minat bakat bagi mahasiswa 

disediakan oleh perguruan tinggi difasilitasi oleh organisasi mahasiswa. 

Organisasi mahasiswa adalah merupakan tempat / suatu kegiatan diluar jam 

belajar yang bermanfaat bagi masyarakat. 

          Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, mahasiswa ditentukan dengan 

indek prestasi dalam belajar (IP) yang harus diselesaikan 150 sks (KKNI) yang 

diukur dengan seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan 

matakuliah dalam perguruan tinggi. Hal ini tentu didukung oleh dorongan yang 

kuat dari berbagai kalangan. Sehingga  pencapaian prestasi belajar tercapai 

dengan baik oleh mahasiswa, sehingga dengan segala bentuk prestasi yang 

didapat dalam kegiatan perkuliahan nantinya dapat dipergunakan sebagai salah 

satu bentuk pengabdian kepada masyarakat atau bekerja dalam suatu instansi 

negeri ataupun swasta, bahkan nantinya mampu mendirikan suatu usaha yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam menanggulangi 

pengangguran dengan dibuktikan penyelesaian keseluruhan matakuliah yang 

berjumlah 150 sks yang tersedia pada Program Studi manajemen fakultas 

ekonomi. 

          Program studi manajemen merancang sasaran yang akan di capai oleh 

mahasiswa dalam penyelesaian perkuliahan adalah berjiwa wira usaha yang 

nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan hidup 

dan memadukan segala disiplin ilmu pengetahuan yang telah di dapat selama di 

bangku perkuliahan. Sesuai dengan visi dan misi universitas serta fakultas. 

Sekaligus ketersediaan mata kuliah yang mendukung pencapaian jiwa 

berwirausaha bagi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi. 

         Segala bentuk kebutuhan dan permasalah terkait dengan kemahasiswaan 

difasilitasi dari berbagai bagian, antara lain ketersediaan pelayanan pada bagian 

kemahasiswaan biro rektorat universitas dan fakultas, sehingga apa yang 

menjadi kebutuhan mahasiswa dapat dijangkau dari berbagai bagian yang ada 
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pada universitas dan fakultas. Antara lain : 

1. Kartu tanda mahasiswa (KTM) 

2. Kartu peserta asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi 

PT.Asuransi Umum Bumiputera  1967 dan 

3. Almamater  

           Proses pembelajaran merupakan hal yang mengikat dosen dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran  pada program studi manajemen Fakultas 

Ekonomi mengacu pada standar mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh 

lembaga penjamin mutu di tingkat Universitas yang merupakan suatu acuan 

kebutuhan dalam memenuhi pendidikan dan pengajaran. Sehingga dengan 

acuan tersebut nanti mampu mencapai program visi dan mini Universitas dan 

Fakultas antara lain : 

1. Kurikulum berbasis KKNI 

2. Pembimbingan akademik 

3. Kalender akademik 

4. Program Studi/fakultas membuat perencanaan proses perkuliahan 

5. Pelaksanaan proses perkuliahan 

6. Penilaian hasil proses perkuliahan 

7. Pengawasan proses pembelajaran/perkuliahan 

 

2. Kebijakan 

Sistem seleksi yang dilakukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

bermuara pada Biro Rektor. Setelah melewati beberapa tahap seleksi yang 

dilakukan oleh Biro Rektor dan dinyatakan lulus. setelah dinyatakan lulus dalam 

tahap seleksi pihak Biro Rektor menyerahkan berkas atau dokumen mahasiswa 

tersebut kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan diteruskan dari Dekan Fakultas 

Ke Bagian Program Studi serta Akademik Fakultas Ekonomi Unversitas Gajah 

Putih. Tata cara dalam pelaksanaan pelayanan yang disediakan oleh Fakultas 

Ekonomi kepada mahasiswa melalui beberapa tahapan antara lain : 

1. Mahasiswa melakukan pembayaran Administrasi keuangan pada Bagian Biro 

Akademik Universitas Gajah Putih guna untuk mengikut kegiatan perkuliahan 

pada semester berikutnya. 

2. Pihak Program Studi mengeluarkan jadwal kegiatan perkuliahan setelah 

mendapat persetujuan dari lembaga penjamin mutu Universitas Gajah Putih 

yakni (LPPM) Unversitas. 

3. Mahasiswa mengisi kartu rencana studi (KRS) secara online melalui web 

yang tersedia pada Unversitas Gajah Putih (siakad.ugp.ac.id). sesuai dengan 

jadwal yang telah disahkan oleh LPPM  tingkat Universitas Gajah Putih. 

4. Mahasiswa wajib mencari dosen pembimbing akademik untuk penanda 

tanganan Kartu Rencana Studi yang tujuanya adalah memastikan rencana 

matakuliah yang akan di ambil pada semester berikutnya dan menerima 

arahan dari dosen masing-masing. 

5. Setelah dokumen KRS di tanda tangani oleh dosen dan mahasiswa, 

Mahasiswa wajib menyerahkan 1 lembar KRS kepada Dosen pembimbing 
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pada setiap semester. 

6. Kemudian mahasiswa wajib menyampaikan 2 (dua) lembar KRS tersebut 

kepada pihak Program Studi pada Fakultas Ekonomi Unversitas Gajah Putih. 

7. Pihak akademik melakukan pengarsipan dokumen mahasiswa kedalam map 

gantung atau letter file  sesuai dengan tahun masuk mahasiswa (stambuk). 

8. Mahasiswa mengkuti kegiatan perkuliahan kedalam kelas, sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Universitas atau Fakultas Ekonomi 

Unversitas Gajah Putih minimal 12 X tatap muka dan maksimal sebanyak 16 

X tatap muka setiap mata kuliah. 

         Untuk membangun salah satu minat dan bakat bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Unverstas Gajah Putih, mencakup tentang mahasiswa pencinta alam 

(MAPALA), olah raga dan kegiatan-kegitan yang lain yang sesuai dengan 

program yang dajukan oleh mahasiswa pada Fakultas Ekonomi universitas 

Gajah Putih. Pada pelaksanaanya mahasiswa mengikuti kegiatan perlombaan 

olah raga di berbagai daerah. Debat mahasiswa menggunkan bahasainggrisdi 

luar daerah dan kegitan yang lain yang sesuai dengan minat dan bakat 

mahasiswa. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Strategi yang dibangun dalam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih tentang 

kemahasiswaan yang berada dalam Fakultas adalah Fakultas Ekonomi/ 

Program Studi Manajemen mengacu pada ketentuan standar yang ditetapkan 

oleh Universitas Gajah Putih tentang kemahasiswaan terutama dalam bidang: 

a. Sistem Pendidikan.  

- System pendidikan yang dipakai pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Putih yakni Sistem Kredit Semester (SKS) dimana system ini 

mempunyai tiga pengertian yaitu system kredit semester dan satuan 

kredit semester (SKS) 

Sistem kredit adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dimana 

beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban 

penyelenggaraan program oleh lembaga pendidikan yang dinyatakan 

dalam jumlah nilai kredit. 

Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 12 sampai 

16 minggu perkuliahan dan kegiatan penilaian. 

Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dan besarnya pengakuan 

atas keberhasilan mahasiswa, keberhasilan usaha penyelenggaraan 

pendidikan yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gajah 

Putih dengan bantuan dari tenaga pengajar yang berada dalam 

Universitas Gajah Putih.  

- Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 8 (delapan) 

semester dan maksimal 14 (empat belas) semester atau selama 7 tahun. 

- Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus diselesaikan adalah 150 

sks 
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b. Tujuan Sistem Kredit Semester 

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencapaian tuntutan pembangunan. 

System ini memungkinkan penyajian program pendidikan yang beraneka 

ragam dan luas, sehingga membuka kesempatan yang lebih luas kepada 

mahasiswa untuk memenuhi program studi yang menghasilkan jenjang 

profesi tertentu yang dituntut oleh dunia kerja.  

c. Pencapaian Pendidikan Mahasiswa 

Dalam menyelesaikan kegiatan perkuliahan, mahasiswa dibimbing oleh 

Dosen Pembimbing (dosen tetap) pada setiap semester. Tujuanya adalah 

memudahkan bagi diri mahasiswa untuk dapat berkonsultasi tentang 

penyelesaian mata kuliah pada setiap semesternya maupun kegiatan yang 

lain terkait dengan kegiatan perkuliahan. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kualitas Input Mahasiswa 

1. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Gajah Putih dalam 

melakukan perekrutan calon mahaiswa yang akan menempati jurusan 

pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah 

Putih adalah dengan  melakukan system penerimaan pendaftaran 

mahasiswa baru di Universitas Gajah Putih melengkapi seluruh berkas 

yang telah tercantum dalam brosur pendaftaran dan panitia penerima 

pendaftaran mahasiswa  baru melihat hasil ujian yang diraih oleh 

masing-masing peserta calon mahasiswa. 

2. Berdasarkan hasil analisis dari data jumlah pendaftar calon mahasiswa 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih bahwa calon pendaftar 

pada setiap tahunnya semakin meningkat, kendati demikian tidak semua 

dapat diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Putih, dikarenakan oleh jumlah kapasitas yang tersedia sangat 

terbatas, yakni sebesar 120 mahasiswa pada setiap tahunnya. Hal ini 

dikarenakan banyak sarana dan prasarana tidak sepenuhnya dapat 

memadai. 

- Permasalahan yang terjadi pada lulusan rendah adalah kurang 

aktifnya mahasiswa menggunakan dosen wali sebagai tempat 

konsultasi mahasiswa pada tiap semester, sehingga banyak kendala 

yang dihadapi oleh mahasiswa ketika hendak menyelesaikan 

kegiatan perkuliahan maupun tugas akhir dari mahasiswa tersebut. 

Selain itu juga mahasiswa kurang mengertahui informasi yang 

tersedia di kampus, baik secara online maupun secara madding. 

 

b) Daya Tarik Program Studi 

1. Salah satu yang menjadi daya tarik mahasiswa pada program studi 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih adalah 
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matakuliah yang menjurus pada kewirausahaan dan penekanan pada 

setiap mata kuliah untuk tetap berwirausaha yang mandiri bagi diri 

mahasiswa tersebut, disamping itu juga, mahasiswa tertarik karena 

akreditasi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih adalah memiliki 

akreditasi B pada jurusan Manajemen. 

Hal ini menjadi salah satu syarat utama bagi diri mahasiswa untuk         

mengambil jurusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih. 

Karena tuntutan dunia kerja saat ini. Dimana setiap lulusan harus memiliki 

sertifikasi akreditasi kampus minimal B, hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas kampus sudah sangat baik dan layak dijadikan sebagai tempat 

menuntut ilmu pengetahun. Maka berdasarkan hal tersebut, mahasiswa 

tertarik untuk ikut mengambil kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih. 

2. Untuk mahasiswa Asing pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

belum ada, dikarenakan banyak hal terkait dengan minat mahasiswa 

Asing ikut mengambil kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih salah satunya adalah ketersediaan mata kuliah 

yang ada pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih mungkin tidak 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan stakeholder di daerah mereka masing-

masing atau karena tidak adanya mata kuliah yang menarik bagi diri 

mereka atau bahkan karena tidak adanya ilmu baru yang berkembang 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih atau pihak Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih tidak melakukan promosi keluar daerah 

sehingga mahasiswa asing kurang memahami informasi yang ada pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih. 

 

c) Layanan Kemahasiswaan 

- Untuk tingkat pelayanan terhadap mahasiswa pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih dilakukan mulai dari pihak kemahasiswaan di biro 

rektorat sampai kepada pelayanan yang ada pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih. Terkait dengan pelayanan yang ada pada diri rektor. 

Pihak biro rektorat menganggarkan pada setiap semesternya dana sebesar 

Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) diperuntukan untuk kegiatan mahasiswa 

baik tentang kegiatan penalaran, minat dan bakat bagi mahasiswa pada 

setiap semester. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengawasan penggunaan 

anggaran, artinya setiap anggaran yang disediakan harus sesuai dengan 

rancangan penggunaan anggaran atau harus melalui tahapan-tahapan 

penggunaan anggaran, sebagai contoh BEM (badan eksekutif mahasiswa ) 

harus membuat proposal penggunaan anggaran dengan jelas dan telah 

melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rektor 

Universitas Gajah Putih, sehingga dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 

6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut dicairkan. 

- Proses bimbingan terkait tentang karir maupun kewirausahaan, hal ini 

dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa yang terdiri dari berbagai bentuk 
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kegiatan diantaranya, kegiatan penjualan minuman dalam bentuk taxi coffee, 

kuliner dan jasa. 

- Dalam pencapaian kesejahteraan bagi diri mahasiswa, Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih dan pihak Biro Rektor melakukan penjaringan 

penerimaan mahasiswa Bidik Misi,mapun prestasi. hal ini bertujuan untuk 

membantu mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi untuk 

melanjutkan kegiatan perkuliahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah 

Putih maupun pada univeritas yang lain yang berada pada Universitas Gajah 

Putih. Disamping itu juga pihak Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

melakukan kerjasama dengan instansi kepemerintahan yakni dengan BKKBN 

(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terutama dalam 

program PIK (pusat informasi konseling) bagi diri mahasiswa. Kegiatan ini 

dibimbing oleh Dekan, ketua Program Studi dan staf bagian kemahasiswaan. 

Ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja yang saat ini 

sangat mengkhawatirkan masyarakat bahkan keseluruhan dunia saat ini 

lewat program (NAPZA) (narkotika, psikotropika dan zat aditif). Dengan 

berbagai bidang atau bagian. 

- Terkait dengan bimbingan dan koseling terhadap mahasiswa, Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih menyediakan ruangan khusus untuk 

melayani mahasiswa yang akan bimbingan tentang kegiatan perkuliahan dan 

hal-hal lain terkait dengan kebutuhan mahasiswa. 

- Untuk kesehatan mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

melakukan kerjasama dengan Puskesmas terdekat, segala bentuk keluhan 

terkait dengan kesehatan mahasiswa, mahasiswa dapat menggunakan jasa 

Puskesmas terdekat sebagai tempat berobat, tempat berkonsultasi, 

disamping itu juga mahasiswa memiliki kartu asuransi kecelakaan pada kartu 

KTM mereka masing-masing. 

 

5. Indikator KinerjaTambahan 

setiap mahasiswa yang berada pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

dalam melaksanakan aktivitas belajar memiliki hak dan kewajiban antara lain : 

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester menghadiri perkuliahan 

sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan yang telah dijadwalkan pada setiap 

semester. 

2. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian berkala, ujian tengah semester, dan 

ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian 

susulan. 

3. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan praktek maupun kerja lapangan, 

serta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berhak mendapatkan 

nilai kewirausahaan dan KKN 

4. Mahasiswa yang memperoleh nilai kelulusan, selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan setelah yudisium, berhak mendapat pelayanan dari dosen untuk 

melengkapi semua persyaratan yang belum terpenuhi sampai yang 

bersangkutan mendapat nilai yang sah. 
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5. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai. 

Dalam pelaksanaan kewirausahaan, mahasiswa berkewajiban untuk melengkapi : 

1. Persyaratan administrasi akademik 

2. Mengurus surat-surat perjanjian kewirausahaan 

3. Mengikuti pembekalan di kampus 

4. Melaksanaka orientasi dan observasi di institusi mitra 

5. Melaksanakan kewirausahaan baik di tempat usaha sendiri maupun pada 

institusi mitra yang lain. 

6. Mengumpulkan data 

7. Menyusun laporan akhir 

8. Mengikuti ujian pertanggungjawaban laporan akhir. 

9. Menanggung semua kerusakan atau kehilangan atas peralatan dalam 

pelaksanaan kerirausahaan. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

        Evaluasi yang dilakukan dalam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

tentang kemahasiswaan adalah Melakukan analisis dari semua program yang ada 

pada bagian kemahasiswaan pada semua bidang, dengan melihat langsung pada 

keberhasilan atas program yang telah dirancang dan dilaksanakan. Bagian 

kemahasiswaan melakukan kunjungan langsung atas seluruh pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan dalam setiap semester.dan bagian kemahasiswaan 

tingkat fakultas menerima masukan terhadap kelemahan-kelemahan atau segala 

permasalah terkait dengan kebutuhan mahasiswa yang terdapat dilapangan pada 

saat program yang dijalankan, sebagai suatu contoh program Pusat Informasi 

Konseling (PIK) dan lain sebagainya.  

         Semua permasalahan yang muncul, bagian kemahasiswaan melakukan 

koordinasi dengan pihak rektorat Universitas pada bagian kemahasiswaan terkait 

dengan tentang permasalah mahasiswa tersebut dan mencari solusi pemecahan 

permasalahan. Dengan cara bermusyawarah antara mahasiswa dan pimpinan 

yang ada dalam lingkungan Universitas Gajah Puti, Khususnya Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih. 

 

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih khususnya bagian 

kemahasiswaan melakukan penelusuran langsung terhadap segala bentuk 

program yang di jalankan pada setiap semesternya antara lain : 

1. Memastikan terealisasinya penggunaan kebebasan akademik untuk menuntut 

dan mengkaji ilmu 

2. Memperoleh pengajaran dan pelayanan akademik yang sesuai dengan minta, 

bakat, kemampuan, dan kegemarannya 

3. Memanfaatkan fasilitas Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih dalam 

rangka kelancaran proses belajar 

4. Mendapatkan bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi 
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5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya. 

6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

7. Memanfaatkan sumber daya Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih untuk 

mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. 

8. Melayani proses perpindahan ke perguruan tinggi atau program studi lain 

sesuai dengan peraturan yang berlaku 

9. Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ekonimi Universitas Gajah 

Putih 

10. Memperoleh pelayan yang khusus bagi mahasiswa penyandang cacat. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Instrument yang dipergunakan dalam lingkungan Universitas Gajah Putih khusus 

Fakultas Ekonomi Program studi manajemen adalah mengacu pada buku 

pedoman tentang kemahasiswaan yang merupakan hasil turunan dari ketentuan 

atau pedoman dari Univeritas Gajah Putih. Dan melakukan umpan balik dari 

mahasiswa secara langsung dan menerima segala bentuk keluhan terkait dengan 

mahasiswa tersebut. kemudian mengevaluasi dan menindak lanjuti segala 

keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa, sehingga permasalahan tersebut 

dapat diselesaikan baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

         Unit Pengelola Program Studi melakukan peningkatan pengembangan 

terhadap hak maupung segala bentuk program yang telah disusun yang terkait 

dengan bagian kemahasiswaan 

         Hal ini mengacu pada seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga 

perguruan tinggi dalam lingkungan Universitas Gajah Putih maupun peraturan 

yang ada dalam lingkungan Fakultas. 

         Tujuan akhir dari semua evaluasi adalah mendapatkan solusi dari 

permasalahan yang ada dengan keterlibatan semua unsur yang ada dalam 

lingkungan Universitas. Sehingga dapat dibuktikan bahwa, mahasiswa tidak 

mendapat keluhan dalam melakukan segala bentuk program sesuai dengan hak 

dan kewajibannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih Takengon dan 

mahasiswa merasa puan dengan tingkat pelayan yang ada pada Fakultas 

Ekonomi universaitas Gajah Putih. 

 

 

C.4 SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Latar Belakang 
         Sumber daya manusia yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Program Studi 
Manajemen baik tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan pada 
umumnya sudah sesuai atau bahkan lebih dari standar nasional (SN-Dikti). 
Dalam hal ini Fakultas Ekonomi mengutamakan mutu dari tenaga pendidik/dosen 
dan tenaga kependidikan. Adapun yang perlu diperhatikan Fakultas Ekonomi dari 
mutu dosen seperti kualifikasi dosen wajib S-2, kualitas dosen, linieritas dosen 
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terhadap Program Studi Manajemen atau mata kuliah yang diampu dosen, 
sekaligus adanya aturan/pedoman tentang pendidik. Sedangkan yang perlu 
diperhatikan   Fakultas Ekonomi dari mutu tenaga pendidikan seperti kualifikasi 
ilmunya wajib Strata-1, keilmuan, keahlian, kesesuaian pendidikan dengan 
pekerjaannya dan Fakultas Ekonomi juga memiliki aturan dan pedoman tentang 
tenaga kependidikan. 
        Pada saat ini Fakultas Ekonomi memiliki tenaga pendidikan berjumlah 19 
orang yang terdiri dari 12 dosen di Program Studi Manajemen dan 7 dosen di 
Program Studi Ekonomi Pembangunan yang kesemua dosen tersebut memiliki 
kualifikasi ilmu S-2 dan S-3. Sedangkan tenaga kependidikan yang melayani 
mahasiswa pada Fakultas Ekonomi berjumlah 16 pegawai dan 9 pegawai di 
tingkat Universitas yang juga melayani mahasiswa Fakultas Ekonomi. 

 
a. Tujuan. 

Standar Mutu SDM baik tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Fakultas 
Ekonomi mengacu pada pedoman perekrutan, kualifikasi keilmuan, 
penempatan dan pemberhetian tenaga pendidik dan pendidikan yang 
dikeluarkan oleh Universitas Gajah Putih. Dimana buku pedoman tersebut 
dijalankan baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Tujuan 
standar mutu  SDM juga yang dijalankan pada Fakultas dan program studi 
dengan cara menerapkan siklus mutu yang dimuli dari perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pengendaliaan dan peningkatan. Dengan standar 
mutu sumber daya manusia baik tenaga pendidik dan kependidikan 
diharapkan mampu : 
1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja baik tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam hal untuk mencapai visi, misi, tujuan dan 
sasaran Fakultas dan Program Studi. 

2. Meningkatkan mutu kerja tenaga pendidik dan kependidikan  secara 
sistematis, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan 
dan ketersedian tenaga pendidik dan kependidikan yang ada lingkungan 
Universitas, Fakultas dan Program Studi. 

3. Mempermudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendaliaan dan peningkatan mutu dari tenaga pendidik dan 
kependidikan. 

 
b. Rasional atas strategi pencapaian standar 

       Tenaga pendidik merupakan tenaga propesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan pendidikan baik proses pembelajaran, 
penilaian hasil, melakukan pembimbingan serta pelatihan, serta 
melaksanakaan tugas penelitian dan pengabdian. Dimana kesemua tugas 
tersebut sesuai dengan beban kerja tenaga pendidik. 
       Tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Ekonomi mengacu pada SK 
Rektor tentang ketersediaan dan struktur baku. Dimana struktur yang 
ditetapkan tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pelaksanaan akademik 
dan pelaksana administrasi. Beban kerja tenaga kependidikan juga tertuang 
dalam buku panduan sekaligus SOP palaksanaannya. 
       Berdasarkan hal tersebut maka penetapan standar baik tenaga pendidik 
dan kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi para 
pemangku kepentingan/pimpinan dalam hal perencaanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu dari sumber daya manusia 



46 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

yang dimiliki Fakultas dan Program Studi. 
 
c. Profil Dosen 

1. Kualifikasi 
Kualifikasi ilmu dosen yang dimiliki Fakultas Ekonomi berjumlah 19 dosen 
yang terdiri dari 17 dosen memiliki kualifikasi strata-2 dan 1 dosen memiliki 
kualifikasi strata-3 dan 1 dosen sedang lanjut S-3. Dari sisi jabatan 
fungsional/jabatan dosen Fakultas Ekonomi memiliki 2 dosen dengan 
jabatan lektor kepala, 6 dosen dengan jabatan lektor, 6 dosen dengan 
kepangkatan asisten ahli dan sisanya sedang mengusulkan kepangkatan . 

2. Kompetensi 
Kompetensi yang dimiliki dosen pada Fakultas Ekonomi sesuai dengan PS 
Manajemen / ahli manajemen (khusus manajemen sumber daya manusia, 
pemasaran dan operasional) dang sesuai dengan PS Ekonomi 
Pembangunan (khusus kosentrasi Ekonomi publik, moneter, pertanian, 
regional dan ekonomi internasional).  

3. Proporsi. 
Proporsi dosen terhadap mahasiswa (1 : 35) hal ini masih sesuai dengan 
SN-Dikti, begitu juga proporsi dosen terhadap jumlah mata kuliah ( 1 : 4,1) 
hal ini menunjukkan bahwa pada Fakultas Ekonomi khususnya Program 
Studi Manajemen masih dalam katagori cukup. 

4. Beban Kerja 
Beban kerja tenaga pendidik / dosen pada Fakultas Ekonomi dan Program 
Studi Manajemen dalam hal melaksanakan proses pendidikan, penelitian, 
pengabdian dan penunjang tertuang dalam SK Rektor No. 
14/UGP/SK/00/012/II/2016 tentang beban kerja dosen (BKD) dan 
peraturan Rektor Universitas Gajah Putih tentang standar Mutu Pendidikan 
tahun 2014. 

d. Kinerja dosen (kepakaran, kinerja dan prestasi di bidang penelitian dan PkM). 
Kinerja dosen pada Fakultas Ekonomi khusunya dibidang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian sesuai dengan aturan Kemeristekdikti yaitu 16 SKS 
per-semester. Dimana pendidikan 12 SKS, Penelitian 3 SKS, dan pengabdian 
1 SKS. Disamping itu ada beberapa dosen yang duduk disebuah jabatan pada 
Lembaga baik Universitas, Fakultas dan Program Studi, khusus bagi yang 
menjabat maka beban pendidikan/pengajaran yang akan dikurangi sesuai 
dengan SKS jabatan yang didudukinya. 

e. Pengembangan Dosen. 
Pengembangan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi meliputi 
pengembangan peningkatan pendidikan formal S-3 sebanyak 2 dosen. 
Sedangkan pendidikan non-formal seperti pelatihan, seminar-seminar, 
workshop dan lainnya sering dilakukan baik dalam lingkup kopertis, maupun 
nasional (kemenristekdikti). 

f. Tenaga Kependidikan 
Tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi seluruhnya memiliki kualifikasi ilmu 
strata-1 dan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Adapaun jumlah tenaga 
kependidikan pada Fkultas Ekonomi berjumlah 16 orang. Adapun beban kerja 
tenaga pendidikan juga tertuang dal Job diskription dan job spesifikasi yang 
tertuang di buku panduan di tingkat Fakultas. 

g. Pengelolaan SDM 
Sistem pengelolaan Fakultas Ekonomi berdasarkan struktur organisasi dan 
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tata kelola yang telah disusun dan mengacu pada standar pengelolaan yang 
tertera dalam Dokumen mutu UGP dengan SK Rektor No : 
293.B/UGP/SK/XII/2014. Tentang standar mutu UGP dan juga mengacu pada 
Statuta Universitas Gajah Putih Takengon. 

 

2. Kebijakan 
           Penetapan standar perguruan tinggi dalam pengelolaan SDM (dosen dan 
tenaga kependidikan) yang diterapkan pada Fakultas Ekonomi sesuai STATUTA 
Universitas Gajah Putih, dokumen peraturan kepegawaian UGP SK Nomor 
106.a/UGP/00/006/SK/I/2014, dokumen tentang standar dosen dan tenaga 
kependidikan Fakultas Ekonomi, kode etik dan tata krama dosen. Dimana 
dokumen tersebut mengatur tentang standar dosen dan tenaga kependidikan 
yang terkait perencanaan, penempatan, pemberhentian, pengembangan karir, 
penghargaan dan sanksi.  

Sesuai dengan peraturan dan pedoman tentang pengelolaan sumber daya 
manusia baik tenaga pendidik dan kependidikan dimulai dari :  
a. Perencanaan 

Sistem perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berpedoman 
kepada aturan yang dibuat oleh Universitas Gajah Putih. Perencanaan 
kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara bertahap 
menyesuaikan dengan kebutuhan sekaligus pembagian beban kerja sumber 
daya manusia baik dilakukan di lingkungan, Fakultas dan Program Studi. 
Kebutuhan perencanaan ini juga mengacu pada Statuta Universitas Gajah 
putih Takengon. 

b. Rekrutmen 
Proses Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan diatur dalam Statuta 
UGP dan dokumen ketenagakerjaan berdasarkan dokumen peraturan 
Kepegawaian Universitas Gajah Putih Takengon dengan SK Rektor No : 
106.a/UGP/00/006/SK/I/2014 tentang peraturan kepegawaian tenaga 
kependidikan dalam lingkungan Universitas Gajah Putih Takengon. 

c. Penempatan 
Proses dan tata cara penempatan pegawai di lingkungan Universitas, 
Fakultas dan Program Studi, diaur dengan peraturan yayasan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 43 ayat 33 dalam 
STATUTA UGP dimana ayat tersebut berbunyi : 
1. Tenaga kependidikan pada lingkungan Universitas diangkat dan ditetpkan 

oleh Yayasan universitas Gajah Putih. 
2. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan oleh yayasan 

berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Pemberhentian 
Proses pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependiddkan di 
lingkungan Universitas Gajah Putih diatur dalam Statuta diantaranya : 
1. Pemberhentian tenaga pendidik diatur dalam Statuta Univeritas Gajah 

Putih Takengon pasal 64 ayat 1 s/d 3 tentang pemberhentian tenaga 
pendidik. 

2. Pemberhentian tenaga kependidikan diatur dalam Statuta Univeritas 
Gajah Putih Takengon pasal 69 ayat 1 s/d 3 tentang pemberhentian 
tenaga kependidikan. 
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e. Pengembangan 
Program pengembangan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan mutu 
Fakultas Ekonomi dan Program Studi manajemen baik dari tenaga pendidikan 
dan kependidikan. Adapun pengembangannya sebagai berikut: 
1. Pengembangan tenaga pendidikan 

Adapun kegiatan pengembangan yang dilakukan untuk tenaga pendidikan 
diantaranya sebagi berikut : 
a. Meningkatkan jenjang pendidikan formal bagi tenaga pendidik dari S-2 

ke S-3 melalui anggaran Universitas, beasiswa pemda dan beasiswa 
pemerintah provinsi dan pusat yang kesemuanya diatur dalam Statuta 
Universitas Gajah Putih. 

b. Meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar melalui 
peningkatan pelatihan penelitian dan pengabdian, workshop, pelatihan 
pembuatan RPS, pembuatan modul bahan ajar dan lainnya. 

c. Mengirimkan tenaga pendidik untuk mengikuti seminar, symposium 
yang diselenggarakan baik oleh tingkat universitas, fakultas dan 
program studi, perguruan tinggi lain, maupun oleh instasi pemerintah 
dan swasta, baik didalam mauun luar negeri sesuai dengan 
kemampuan Fakultas. 

d. Pelatihan managerial untuk menyiapkan tenaga pendidik yang akan 
ditempatkan pada jabatan structural. 

2. Pengembangan tenaga kependidikan 
Kegiatan pengembangan yang dilakukan untuk tenaga kependidikan 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Pelatihan peningkatan pelayanan (Manajemen) 
b. Mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi para pimpinan, seperti Ka. 

Program Studi, KTU, Kabag Umum, Ka perpustakaan, Ka. 
Laboraturium dan lainnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 
meningkatkan karir dan keilmuannya sesuai dengan tuntutan 
kelembagaan. 

d. Jenjang karir melakukan promosi jabatan, sekaligus merotasi pimpinan 
dan staf. 

e. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk 
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 
 

3. Strategi Pencapaian Standar 
a. Strategi Fakultas Ekonomi dalam pencapaian standar dosen sebagai pendidik 

sebagai berikut : 
1. Melalui perekrutan dosen, dimana Fakultas Ekonomi menerapkan standar 

penerimaan dosen khusus memiliki kualifikasi keilmuan S-2. 
2. Melalui kesesuaian, linieritas dan rumpun keilmuan keilmuan dosen 

terhadap program studi. 
3. Melalui peningkatan karir pendidikan dosen secara formal ke jenjang 

strata-3 atau doctor. 
4. Melalui sosialisasi dan pengembangan keilmuan dosen baik seminar, 

lokakarya symposium dan pelatihan lainnya. 
5. Melalui pengukuran kinerja dosen yang dilakukan setiap semesternya 

yang dilakukan oleh penjaminan mutu tingkat Fakultas. 
6. Menyelenggarakan pelatihan internal atau sering tingkat Fakultas. 
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7. Memberikan penghargaan bagi dosen teladan. 

b. Strategi Fakultas Ekonomi dalam mencapai standar penelitian diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Mewajibkan kepada dosen untuk meneliti di setiap semester minimal 1 

penelitian dan terhitung dalam beban kerja dosen stara 3 SKS, hal ini 
tertuang dalam peraturan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM). 

2. Memberikan dana penelitian bagi dosen yang ingin melakukan penelitian 
semester berjalan dengan ketentuan nominal berpariasi sesuai dengan 
penelitiannya. 

3. Memberikan pelatihan-pelatihan menulis atau meneliti bagi dosen dan 
diwajibkan bagi dosen pemula (baru). 

4. Mensosialisasikan kepada dosen tentang kewajiban meneliti bagi dosen 
dan efeknya bagi dosen dan lembaga.  

5. Mengukur kinerja dosen melalui umpan balik khusus dibidang penelitian. 

c. Strategi Fakultas Ekonomi dalam mencapai standar pengabdian sebagai 
berikut : 
1. Mewajibkan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada 

masyarakat setiap semester 1 pengabdian dan hitung dalam beban kerja 
dosen stara 3 SKS, hal ini tertuang dalam peraturan Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 

2. Memberikan dana pengabdian kepada dosen yang akan mengabdi 
semester berjalan dengan ketentuan biaya sesuai dengan jenis 
pengabdiannya. 

3. Mensosialisasikan jenis-jenis pengabdian, sekaligus memberikan 
pemahaman tentang kewajiban dosen dalam hal pengabdian. 

4. Mengukur kinerja dosen melalui umpan balik khusus dibidang pengabdian. 

d. Strategi Fakultas Ekonomi dalam mencapai standar tenaga pendidikan 
melalui : 
1. Perekrutan tenaga kependidikan yang stara dengan S-1. 
2. Menyesuaikan keilmuan tenaga kependidikan dengan bidang pekerjaan. 
3. Malatih skill tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan, seminar dan 

lokakarya. 
4. Mengembangkan keilmuan tenaga kependidikan sesuai dengan 

pekerjaannya. 
5. Melalui pengukuran kinerja tenaga kependidikan yang dilakukan di setiap 

bulannya. 
6. Memberikan reward atau penghargaan kepada tenaga kependidikan yang 

berprestasi. 
e. Sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar dosen dan tenaga 

kependidikan meliputi : 
1. Dosen 
2. Tenaga kependidikan 
3. Organisasinya (Pimpinan dan unit penjaminan mutu Fakultas) 
4. Keuangan 
5. Sarana dan prasana 

f. Mekanisme control ketercapaiannya 
1. Mekanisme control ketercapaian standar dosen selaku tenaga pendidik, 
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peneliti dan pengabdian melalui laporan beban kerja dosen yang 
diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Program Studi untuk 
dikumpulkan. Dan oleh Program Studi diserahkan kepada lembaga 
penjaminan mutu Fakultas setiap akhir semerter untuk diaudit kesesuaian 
beban kerjanya sekaligus sebagai bahan evaluasi setiap dosen dalam 
melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian. 

2. Mekanisme control ketercapaian standar tenaga kependidikan melalui 
laporan kinerja tenaga pendidik setiap bulannya melalui pengecekan 
atasannya langsung untuk diserahkan kepada Dekan Fakultas sebagai 
bahan untuk menentukan ketercapaian dan evaluasinya. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Profil Dosen 
1. Kecukupan jumlah dosen tetap, terdiri atas: 

a. Kecukupan jumlah dosen PS dalam pengampu mata kuliah di Program 
Studi Manajemen yang diakreditasi. 

 
Grafik 1.  Jumlah dosen tetap pada tingkatan perguruan tinggi, Fakultas dan Program Studi 

Tahun Akademik 2019/2020  

          Berdasarkan grafik 1 diatas ketersedian jumlah dosen tetap pada 
tingkat Fakultas, Program Studi dan dosen tidak tetap dinilai sudah 
memenuhi kriteria kecukupan dalam mengampu mata kuliah. Hal ini 
dapat dilihat dari pembagian beban kerja dosen tetap sekaligus 
pembagian mata kuliah inti dalam program studi bisa sepenuhnya 
diampu oleh dosen tetap program studi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
dosen tetap di tingkat Fakultas berjumlah 19 dosen yang terdiri dari 12 
dosen di Program Studi Manajemen, 7 dosen di Program Studi Ekonomi 
Pembangunan dan 1 dosen tidak tetap. 

b. Kecukupan jumlah dosen PS dalam mengampu mata kuliah inti Program 
Studi Manajemen. 
Berdasarkan (Tabel 3.a.1 LKPS) menunjukkan bahwa jumlah dosen 
tetap Program Studi Manajemen masuk dalam katagori cukup untuk 
pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi inti program studi. 
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Grafik. 1
Jumlah Dosen Tetap Fakultas, Program Studi dan Dosen Tidak Tetap
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2. Kualifikasi Akademik Dosen Tetap 
                                                
                                               Grafik. 2 

                Kualifikasi Akademik Dosen Fakultas dan Program Studi 

 
 
Grafik 2. Kualifikasi akademik dosen pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dan Ekonomi 

pembangunan Tahun Akademik 2019/2020 

Kualifikasi akademik dosen Program Studi Manajemen berdasarkan grafik 2 
diatas kesemuanya atau 100% memiliki kualifikasi pendidikan Magister 
(Strata-2). 
 

3. Dosen yang memiliki sertifikat pendidik propesional 
                                                 Grafik 3 
             Dosen Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Propesional 
 

 

Perbandingan terhadap dosen yang memiliki sertifikat pendidik propesional 
dan tidak memiliki sertifikat pendidik propesional pada Program Studi 
Manajemen stara dengan 4 : 8. Jika dipersentasikan sebesar 0,33 persen.  
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4. Jabatan Akademik Dosen Tetap 
                                                        

Grafik. 4 
                        Jabatan Akademik Dosen Fakultas dan Program Studi 

 
Grafik 4. Jabatan Akademikk dosen pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dan Ekonomi 

pembangunan Tahun Akademik 2019/2020 

 
Grafik. 4 diatas menunjukkan ratio dosen tetap pada Program Studi 
Manajemen memiliki kepangkatan Lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan 
staf pengajar adalah 2 : 5 : 3 : 3. Dengan persentase lektor kepala sebesar 
8,33%, Lektor 41,67, asisten ahli 25,00 dan staf pengajar 25,00. 

5. Beban kerja dosen tetap, terdiri atas: 
a. Jumlah mahasiswa aktif pada PS Manajemen adalah sebanyak 391 

mahasiswa, sedangkan jumlah dosen tetap PS Manajemen sebanyak 
12 dosen. Sehingga ratio mahasiswa terhadap dosen sebesar 1 : 32. 
Melihat ratio tersebut PS Manajemen sangat memperhatikan ratio guna 
menunjang terciptanya suasana pendidikan yang layak dan 
berkuaalitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Staf pengajar

Fakultas

Prodi Manajemen

Prodi Eko Pembangunan



53 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

b. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama. 
                                                                    Grafik. 5 

      Jumlah Bimbingan dan Rata-Rata Pembimbing Utama Program Studi Manajemen 

 
      Grafik 5. Penugasan dosen tetap dalam membimbing utama tugas akhir mahasiswa 

 
Grafik 5 diatas menunjukkan bahwa rata-rata membimbing dalam tugas 
akhir mahasiswa untuk pembimbing utama pada TS sebesar 9,83 
mahasiswa, pada TS-1 sebesar 6 mahasiswa dan pada TS-2 sebesar  
7,17 mahasiswa.  

c. Dosen tetap Program Studi Manajemen memiliki rata-rata Ekuivalensi 
Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dalam bidang pendidikan sebesar 10 
SKS, Penelitian sebesar 3 SKS, PkM sebesar 1 SKS dan penunjang 
sebesar 2,08 SKS. Secara keseluruhan rata-rata beban kerja dosen 
baik pendidikan, penelitian, Pkm, dan Penunjang adalah sebesar 16 
SKS. 
 

6. Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) dalam proses pembelajaran. 
Keterlibatan dosen tidak tetap pada Program Studi Manajemen sebanyak 2 
dosen yang khusus mengajar MKDU. Adapun persentase penggunaan 
dosen tidak tetap terhadap dosen tetap adalah sebesar 16,67 %.  
 

7. Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam proses pembelajaran. 
Program Studi Manajemen pada saat ini belum mengunakan dosen 
industri/praktisi direkrut melalui kerjasama dengan perusahaan/industry. Hal 
ini dikarenakan Fakultas Ekonomi masih membuat sebuah aturan tentang 
penggunaan dosen industri atau praktisi tersebut. 
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b) Kinerja dosen 

Kinerja Dosen 
1. Pengakuan / rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja PDTPS 

 
Grafik 6. Pengakuan / Rekoknisi atas kepakaran / prestasi / kinerja Dosen Tetap Program Studi Manajemen 

Dosen tetap PS Manajemen memiliki pengakuan rekoknisi atas kepakaran / 
prestasi / kinerja dosen berjumlah 21 pengakuan dengan rincian 4 di tahun 
2017, 3 di tahun 2018 dan 14 di tahun 2019. Adapun pengakuan tersebut 
baik yang bersifat wilayah. 
 

2. Penelitian DTPS 
                                             Grafik 7 
        Penelitian dan Pengabdian Dosen Tetap PS Manajemen 

 
Grafik 7. Data penelitian dan pengabdian dosen tetap PS manajemen Tahun 2017 s/d 2019 

Data penelitian dosen tetap setiap tahunnya yaitu tahun 2017 sebanyak 15 
penelitian, tahun 2018 sebanyak 4 penelitian dan tahun 2019 sebanyak 6 
penelitian. 

3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen tetap 
Program Studi Manajemen dapat dilihat dari grafik 7 diatas yaitu tahun 
2016 sebanyak 10 pengabdian, 2017 sebanyak 10 pengabdian dan tahun 
2018 sebnayak 10 pengabdian. 
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4. Publikasi Ilmiah 

 
Grafik 8. Publikasi karya ilmiah dosen tetap Program Studi Manajemen 

Publikasi karya ilmiah dosen tetap pada Program Studi Manajemen pada 
tahun 2016 berjumlah 15 publikasi, tahun 2017 berjumlah 4 publikasi  dan 
tahun 2018 berjumlah 6 publikasi. Adapun penelitian tersebut dipublikasi 
pada seminar internasional sebanyak 1 publikasi, pada seminar nasional 
sebanyak 14 publikasi, dan jurnal penelitian tidak terakreditasi sebanyak 11 
publikasi. 

 

5. Produk/Jasa DTPS yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat 
Ada beberapa produk/jasa yang dihasilkan oleh Program Studi Manajemen yang 
diadopsi oleh industry atau masyarakat diantaranya Produk barang Jamur Tiram, 
pembibitan dan perabotan aluminium. Sedangkan produk jasa yang dihasilkan 
dan diadopsi oleh industry dan masyarakat seperti : Desainer dan percetakan.  
 

6. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh DTPS. 
Ada beberapa luaran baik penelitian maupun pengabdian yang dihasilkan 
dosen tetap PS Manajemen diantaranya : 
a. Luaran Penelitian atau pengabdian yang dihasilkan oleh dosen tetap 

Program Studi Manajemen dan memperoleh HKI (Paten, Paten 
sederhana) berjumlah 4 penelitian. 

b. Luaran Penelitian atau pengabdian yang dihasilkan oleh dosen tetap 
Program Studi Manajemen dalam menciptakan Teknologi Tepat Guna, 
Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial adalah sebanyak 6 teknologi 
tepat guna produk, karya seni, rekayasa sosial. Adapun teknologi yang 
dihasilkan tersebut seperti : mobil coffe kampus, kopi celup, kopi madu, 
border kerrawang gayo, tari guel dan pembibitan kopi. 

c. Luaran Penelitian atau pengabdian yang dihasilkan oleh dosen tetap 
Program Studi Manajemen dalam menciptakan Buku Ber-ISBN dan 
Book Chapter adalah sebanyak 1 buku ber-ISBN yang diterbitkan pada 
tahun 2019. 

 

c) Pengembangan Dosen 
Salah satu rencana strategis Fakultas Ekonomi adalah merencanakan 
pengembangan dosen  atau tenaga pendidik, diantaranya sebagai berikut : 
1. Meningkatkan jenjang pendidikan formal bagi tenaga pendidik dari S-2 

ke S-3 melalui anggaran Universitas, beasiswa pemda dan beasiswa 
pemerintah provinsi dan pusat yang kesemuanya diatur dalam Statuta 
Universitas Gajah Putih. 
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2. Meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar melalui 
peningkatan pelatihan penelitian dan pengabdian, workshop, pelatihan 
pembuatan RPS, pembuatan modul bahan ajar dan lainnya. 

3. Mengirimkan tenaga pendidik untuk mengikuti seminar, symposium 
yang diselenggarakan baik oleh tingkat universitas, fakultas dan 
program studi, perguruan tinggi lain, maupun oleh instasi pemerintah 
dan swasta, baik didalam mauun luar negeri sesuai dengan 
kemampuan Fakultas. 

4. Pelatihan managerial untuk menyiapkan tenaga pendidik yang akan 
ditempatkan pada jabatan struktural.  
 

d) Tenaga Kependidikan 
1. Aspek kecukupan tenaga kependidikan pada Fakultas Ekonomi ini 

sangat dipengaruhi oleh pemamfaatan sistem informasi (SIAKAD UGP) 
yang dimiliki Fakultas. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dapat 
mengurangi jumlah dari tenaga kependidikan. Adapun jenis pekerjaan 
yang ada di Fakultas Ekonomi beserta tenaga kependidikan sebagai 
berikut : 
a. Tenaga administrasi yang ada di Universitas, Fakultas dan Program 

Studi yang melayani mahasiswa langsung sebanyak 6 karyawan. 
b. Tenaga penunjang akademik baik yang ada di Universitas, Fakultas 

dan Program Studi yang juga melayani mahasiswa langsung 
sebanyak 7 karyawan. 

c. Tenaga administrasi atau karyawan perpustakaan dan pojok baca 
yang melani mahasiswa langsung adalah sebanyak 4 karyawan. 

d. Tenaga teknisi atau operator sistem siakad yang melayani 
mahasiswa langsung sebaanyak 2 karyawan. 

e. Tenaga administrasi laboraturium yang dimiliki Fakultas Ekonomi 
dan melayani mahasiswa secara langsung berjumlah 3 karyawan. 

2. Kesemuanya kualifikasi keilmuan tenaga kependidikan baik Universitas, 
Fakultas dan Program Studi yang melayani mahasiswa ekonomi secara 
langsung  berijazah Strata-1 (S-1). Hal ini juga sesuai dengan syarat 
perekrutan tenaga kependidikan guna untuk memaksimalkan 
penggunaan sistem SIAKAD yang dimiliki lembaga. 

3. Teknologi imformasi yang dimiliki lembaga Fakultas Ekonomi sebagai 
pusat impormasi dan administrasi, diharapkan mampu memenuhi 
kecukupan tenaga kependidikan. Adapun pelayanan di sistem SIAKAD 
terebut diantaranya seperti : pengisian KRS, Cetak KHS, Transkrip Nilai, 
pengimputan nilai oleh dosen, sosialisasi informasi dan lainnya. 
 
 



57 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

1. Indikator Kinerja Tambahan 
a. Indikator Kinerja Tambahan SDM Dosen 

Ada beberapa indikaator kinerja tambahan untuk tenaga pendidik atau 
dosen diantaranya ssebagai berikut : 
1. Jumlah tenaga pendidik / dosen yang di SN-Dikti diwajibkan 6 

dosen sesuai dengan keilmuan Program Studi. Dalam prakteknya  
PS Manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki 12 
dosen yang linier dan rumpun dengan PS Manajemen. Hal ini 
diukur melalui kuantitas dosen tetap yang ada di PS Manajemen 
dan peraturan dikti tentang jumlah minimum dosen tetap. 

2. Kualifikasi keilmuan tenaga pendidikan yang berdasarkan SN-Dikti 
hanya minimum bergelar Strata-2 untuk Program Studi Sarjana, 
berdasarkan datanya ada 1 dosen yang bergelar doctor(S-3) dan 
yang sedang lanjut studi ke S-3 sebanyak 2 dosen. 

3. Dalam hal penelitian dosen SN-Dikti hanya mewajibkan setiap 
dosen untuk meneliti 1 penelitian setiap semesternya dan di 
publikasi secara nasional. 

4. Dan luaran penelitian dan pengabdian dalam memproduksi buku 
ber-ISBN pada Fakultas Ekonomi sebanyak 1 buah, ini juga tidk 
diwajibkan oleh SN-Dikti. 

b. Indikator Kinerja Tambahan SDM Tenaga Kependidikan 
Adapun indikator tambahan untuk tenaga kependidikan seperti 
mewajibkan kualifikasi tenaga kependidikan berhelar sarjana S-1, 
sebagai syarat mutlak dalam menunjang terciptanya kualitas SDM yang 
lebih baik. Selain itu tidak luput juga bahwa tenaga kependidikan 
tersebut diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, pelatihan baik formal 
seperti pendidikan propesi, maupun pendidikan non-formal seperti ikut 
pelatihan, seminar, lokakarya dan lainnya. hal ini dilakukan dengan 
tujuan menciptakan tenaga kependidikan yang professional.  

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

1. Evaluasi capaian kinerja tenaga pendidik/dosen dari sisi kualifikasi 

keilmuan dan kesesuaian ilmu dengan PS Manajemen dimonitoring oleh 

personalia sekaligus di evaluasi sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi kepangkatan akademik, 

sertifikat pendidik professional, beban kerja dosen dan pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi di evalusi di tingkat unit penjaminan mutu 

internal Fakultas Ekonomi. 

             Adapun hasil evaluasi tenaga pendidik yang dilakukan baik dari 

penjaminan mutu internal dan personalia akan diserahkan kepada 

pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ketua Program Studi Manajemen 

tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja tenaga 

pendidik. Adapun tingkat keberhasilan Fakultas Ekonomi dalam 

mengelola SDM dosen diantaranya : jumlah dosen dari sisi kualifikasi, 

kesesuaian dengan PS, proporsi jumlah BKD dosen, jumlah penelitian 
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dan pengabdian dosen, publikasi karya ilmiah dosen baik penelitian dan 

PkM. Sedangkan yang belum berhasil dilakukan Fakultas Ekonomi 

dalam mengelola SDM diantarnya seperti : mengundang dosen 

Praktisi/industry untuk terlibat langsung dalam proses pendidikan, 

meningkatkan kepakaran dosen, menciptakan HKI (Hak Cipta, desain 

produk industri dan karya ilmiah dosen yang disitasi. Ketidakberhasilan 

capaian kinerja tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran dalam 

membuat program meningkatkan mutu SDM tenaga pendidik. Sehingga 

hal ini perlu ditidak lanjuti di tingkat pimpinan Fakultas dalam 

meningkatkan sumber penerimaan demi terprogramnya hal tersebut. 

2. Evaluasi Capaian Kinerja Tenaga Kependidikan. Begitu juga dengan 

hasil evalusi tenaga kependidikan mulai dari keilmuannya, keahliannya 

sampai ke beban kerja pada Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen 

yang dilakukan oleh unit personalia Universitas untuk melihat 

ketercapaian atau ketidaktercapaian kinerja tenaga kependidikan. 

     Adapun ketercapaian kinerja tenaga kependidikan seperti, kualifikasi 

keilmuannya minimal Strata-1 dan beban kerja tenaga pendidik. 

Sedangkan ketidaktercapaiannya seperti : mendapatkan sertifikat 

pengakuan kepakaran/keahlian. Adapun akar permasalahan dalam 

mencapai kinerja tersebut sebagai akibat kurangnya anggaran 

pengembangan karir tenaga kependidikan. Hal ini juga perlu menjadi 

bahan evaluasi bagi pimpinan Fakultas Ekonomi untuk mencari sumber-

sumber penerimaan, agar program tersebut dapat tercapai. 

7. Penjaminan Mutu SDM 
A. Implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait SDM tenaga pendidik. 
1. Penetapan 

Penetapan standar yang dierapkan pada Fakultas Ekonomi 
khususnya PS Manajemen dalam mengimplementasikan sistem 
penjaminan mutu tenaga pendidik atau dosen, diantaranya sebagai 
berikut : 
a. Fakultas Ekonomi memiliki manual mutu sumber daya manusia 

tenaga pendidik/dosen. 
b. Fakultas Ekonomi memiliki jumlah, kualifikasi, dan jabatan 

fungsional dosen yang sudah mencukupi sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

c. Fakultas Ekonomi menetapkan beban kerja dosen baik itu 
pendidikan, penelitian, pengabdian atau tridarma perguruan 
tinggi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Fakultas Ekonomi memiliki peraturan dan kode etik tenaga 
pendidik. 

e. Fakultas Ekonomi memiliki tenga pendidik yang sudah 
tersertifikasi. 

2. Pelaksanaan 
Tenaga pendidik pada umumnya bekerja pada unsur akademik dan 
unsur penunjang akademik. Kesemua unsur tersebut sesuai dengan 
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tugas dan fungsinya masing-masing didalam struktur organisasi baik 
di Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam pelaksanaan 
langkah-langkah untuk pemenuhan standar tenaga pendidik, 
substansi standar, serta upaya pencapaian standar secara 
konsisten. 
      Selanjutnya standar SDM tenaga pendidik mencakup : 
a. Kecukupan jumlah dosen, kualifikasi keilmuannya dan jabatan 

akademik yang dimiliki. 
b. Ratio jumlah dosen tetap dan jumlah manusia yang juga masuk 

kedalam katagori cukup. 
c. Dosen tetap memiliki kualifikasi keilmuan minimal strata-2 atau  

Magister. 
d. Adanya penyebaran angket untuk mengukur tingkat kepuasaan 

tenaga pendidik. 
e. Adanya panduan kode etik untuk tenaga pendidik. 
f. Tersedianya dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik. 

 
3. Evaluasi 

Evaluasi tenaga pendidik yang diterapkan di Fakultas Ekonomi dan 
PS Manajemen dilakukan dengan cara : 
a. Melakukan evalusi dari sisi proses belajar mengajar yang 

pedomannya tertuang dalam pedoman PBM. 
b. Evaluasi yang dilakukan dari laporan beban kerja tenaga 

pendidik baik bidang pendidikan, penelitiaan dan pengabdian 
yang dilakukan oleh unit penjaminan mutu Fakultas Ekonomi. 

c. Evaluasi juga dilakukan secara berkala oleh unit penjaminan 
mutu melihat dari perubahan aturan atau perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

4. Pengendalian 
Pengendalian yang tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan 
baik di tingkat Program Studi yang dilaksanakan oleh Ketua Program 
Studi Manajemen dan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi 
Manajemen, di tingkat fakultas oleh Dekan dan Unit Penjaminan 
Mutu Fakultas Ekonomi, sedangkan di tingkat universitas oleh 
Rektor dan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Gajah putih. 
 

5. Perbaikan 
Sama halnya dengan pengendalian tenaga pendidik dan 
kependidikan dilakukan oleh program Studi Manajemen, Fakultas 
Ekonomi dan Universitas Gajah Putih. 
 

B. Implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait SDM tenaga 
kependidikan. 
1. Penetapan 

Penetapan standar tenaga kependidikan yang diterapkan pada 
Fakultas Ekonomi khususnya PS Manajemen, diantaranya sebagai 
berikut : 
a. Pakultas Ekonomi menetapkan kebutuhan tenaga kependidikan 
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sesuai dengan keilmuannya. 
b. Fakultas Ekonomi memiliki manual mutu sumber daya manusia 

tenaga kependidikan 
c. Fakultas Ekonomi memiliki peraturan ketenagakerjaan. 
d. Fakultas Ekonomi memiliki peraturan dan kode etik tenaga 

pendidikan. 
e. Fakultas Ekonomi memiliki beban kerja tenaga kependidikan 

sesuai dengan pedoman beban kerja tenaga kependidikan. 
2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu tenaga kependidikan 
dilakukan dengan cara : 
a. Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di Fakultas 

Ekonomi disesuaikan antara formasi dengan keilmuan yang 
dibutuhkan.  

b. Perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan paraturan 
ketenagakerjaan tentang tata cara, syarat, seleksi dan penetapan 
hasilnya. 

c. Tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dibekali dengan 
jobdiskription dan job sfesifikasi sesuai dengan bidangnya. 

d. Untuk meningkaatkan mutu SDM tenaga kependidikan juga 
dibelaki dengan pedoman SOP yang ada di Fakultas Ekonomi. 

3. Evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga 
kependidikan dilakukan setiap sebulan sekali melalui laporan hasil 
beban kerja tenaga kependidikan. Dan apabila terdapat kelebihan 
dan kekurangan beban kerja tenaga kependidikan maka akan 
diberikan penghargaan sekaligus sangsi sesuai dengan ketentuan 
peraturan ketenagakerjaan. 

4. Pengendalian 
Adapun pengedalian tenaga kepedidikan untuk meningkatkan 
kualitas SDM dilakukan dengan mengevaluasi hasil dari laporan 
kerja tenaga kependidikan di akhir bulan dan hasil dari kehadiran 
sesuai dengan pringerprint untuk tenaga kependidikan.  

5. Perbaikan 
Perbaikan dilakukan secara rutin yaitu sebulan sekali dilihat dari 
hasil laporan tenaga kependidikan baik secara individu maupun 
secara kelompok/bidang. Haal ini dilakukan guna untuk 
meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan yang lebih baik 
lagi. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

A. Pengukuran kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan terhadap 

layanan pengelolaan dan pengembangan SDM yang terdapat pada 

PS Manajemen yang memenuhi aspek-aspek berikut: 

1. Instrumen yang digunakan  
Instrument yang digunakan pada PS Manajemen dalam 
mengukur kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan 
diantaranya : 
a. Instrumen pengembangan kompetensi 
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b. Instrumen pengembangan karir dan jabatan 
c. Instrumen tugas pokok 
d. Instrument tugas tambahan 
e. Instrument job diskription dan SOP 

2. Pelaksanaan. 
Tahap pelaksanaan untuk mengukur tingkat kepuasan tenaga 
pendidik dan kependidikan pada PS Manajemen dimulai dari : 
a. Pembentukan Tim/Panitia sesuai dengan SK Dekan Fakultas 

Ekonomi. 
b. Tim membuat kuisioner/angket sesuai dengan instrument 

yang digunakan. 
c. Tim/panitia memperbanyak kuisioner yaitu 12 kuisioner untuk 

tenaga pendidik dan 15 kuisioner untuk tenaga kependidikan. 
Jadi total kuisioner yang diperbanyak sejumlah 27 kuisioner. 

d. Tim/panitia menyebarkan kuisioner/angket kepada tenaga 
pendidik dan kependidikan, baik secara langsung dan tidak 
langsung. 

e. Tim/panitia mengumpulkan kembali quisioner/angket yang 
sudah diisi oleh tenaga pendidik dan kependidikan, sejumlah 
27 kuisioner. 

f. Tim/Panitia merekapitulasi hasil dari kuisioner baik untuk 
tenaga pendidik dan kependidikan. 

3. Perekaman 
Perekaman tingkat pengukuran kepuasan tenaga pendidik dan 
kependidikan dilakukan mulai dari : 
a. Pemilahan kuisioner baik kuisioner untuk tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. 
b. Rekapitulasi hasil kuisioner baik tenaga pendidik dan 

kependidikan 
c. Tabulasi hasil kuisioner berdasarkan hasilnya. 
d. Merekapitulasi berdasarkan hasil rata-ratanya sesuai dengan 

instrument. 
4. Analisis datanya. 

a. Menganalisis data rekapitulasi hasil kuisioner sesuai dengan 
kelima instrument baik tenaga pendidik dan kependidikan. 

b. Menyimpulkan hasil kuisioner sesuai dengan instrument yang 
dientukan. 

 
B. Pelaksanaan pengukuran pelaksanaan kepuasan tenaga pendidik 

dan kependidikan 
1. Konsistensi pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pegukuran tingkat kepuasan tenaga pendidik 
dan kependidikan dilakukan setiap tahun atau setahun sekali. 
Dimana pelaksanaannya dilakukan diakhir semerter genap atau 
sebelum dilakukan tahun akademik yang baru. 

2. Tindak lanjut secara berkala dan tersistem. 
Adapun tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan tenaga 
pendidik dan kependidikan dijadikan sebuah kebijakan dalam 
pengembangan yang dilakukan secara berkala dalam artian 
setiap setahun sekali, dan tersistem melalui alur pengukuran. 
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9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

9.a   Pemosisian 

1. Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik 

No Uraian Keterangan 

1. Jumlah Dosen Jumlah Dosen tercukupi, hal ini 
dapat dilihat dari ratio dosen dan 
mahasiswa, serta terpenuhinya 
beban kerja dosen. 

2. Kualifikasi 
Pendidikan dosen 

Kualifikasi pendidikan dosen pada 
PS manajemen rata-rata S-2.  

3. Bidang Keahlian Bidang keahlian dosen pada PS 
Manajemen terdiri dari 11 memiliki 
keahlian manajemen dan 1 memiliki 
keahlian hukum. Sedangkan 1 
orang sedang lanjut ke jenjang S-3. 

4. Kesesuaian dengan 
kompetensi inti PS 
Manajemen 

Kesemuanya dosen pada PS 
Manajemen memiliki kompetensi 
yang sesuai dengan kepetensi 
pada Program Studi Manajemen. 

5. Jabatan Akademik Jabatan akademik yang dimiliki 
oleh PS Manajemen diantaranya : 1 
dosen dengan kepangkatan Lektor 
Kepala, 5 dosen dengan 
kepangkatan Lektor, 3 Dosen 
dengan kepangkatan Asisten Ahli, 
dan 3 Dosen belum mengajukan 
kepangkatan. 

6. Sertifikat Pendidik Dari ke 12 Dosen pada PS 
Manajemen, hanya 4 dosen yang 
telah tersertifikasi. 

7. Kesesuaian Bidang 
Keahlian dengan 
Mata Kuliah yang 
Diampu 

Kesemuanya dosen pada PS 
Manajemen memiliki bidang 
keahlian yang sesuai dengan mata 
kuliah yang diampu. 

 
Dari table diatas dapat dilhat bahwa sumber daya manusia khususnya 
tenaga pendidik pada Program Studi Manajemen sudah dapat 
dikatagorikan baik. Hal ini dilihat dari katagori jumlah, kualifikasi 
pendidikan, bidang keahlian, Kesesuaian dengan kompetensi inti PS 
Manajemen, Jabatan Akademik, Sertifikat Pendidik, Kesesuaian 
Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu. 

2. Pemosisian SDM Tenaga Kependidikan 

Adapun pemosisian SDM tenaga kependidikan pada Program Studi 
Manajemen sudah mencukupi dan memadai, hal ini terlihat dari 
struktur organisasi yang lengkap dan sesuai dengan Statuta UGP, 
ketersedian jobdiskription dan job spesifikasi, ketersedian pedoman 
perekrutan tenaga kependidikan, ketersedian aturan ketenaga 
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kependidikan dan ketersedian Standar Operasional Prosedur disetiap 
bidang. Dari kesemua panduan dan pedoman yang dikhususkan untuk 
tenaga kependidikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
SDM tenaga kependidikan pada Program Studi Manajemen. 

 

9.b Masalah sumber daya manusia 

1.   Masalah sumber daya manusia Tenaga Pendidik 

Adapun masalah SDM tenaga pendidik yang dimiliki oleh Program 
Studi Manajemen diantaranya, masih kurangnya minat dosen untuk 
meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, masih adanya 
dosen yang belum memiliki kepangkatan akademik dan masih 
adanya dosen yang belum tersertifikasi. 

2. Masalah sumber daya manusia Tenaga kependidikan 

Adapun masalah SDM tenaga kependidikan diantaranya adalah 
masih kurangnya peningkatan pengetahuan baik secara formal dan 
non-formal untuk tenaga kependidikan.  

 

9.c Akar masalah sumber daya manusia 

1.   Akar masalah sumber daya manusia tenaga pendidik 

Akar masalah SDM tenaga pendidikan terletak pada kurangnya 
pengetahuan dan masih disibukkannnya tenaga pendidik dalam 
proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian. 

2. Akar masalah sumber daya manusia tenaga pendidik 

Akar masalah SDM tenaga kependidikan terletak pada kurangnya 
sosialisasi dan minat daripada tenaga kependidikan untuk 
meningkatkan kualitas SDMnya. Baik dalam peningkatan keilmuan 
secara formal dan non-formal. 

 

9.d Rencana perbaikan sumber daya manusia 

1.  Rencana perbaikan SDM tenaga pendidik/dosen 

Rancana perbaikan SDM dosen dapat dilakukan dengan cara 
mengurangi beban kerja dosen baik dalam proses belajar mengajar. 
Serta mempermudah alur dalam proses pelaksanaan penelitian dan 
pengabdian. 

2. Rencana perbaikan SDM tenaga kependidikan 

Rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas tenaga 
kependidikan dengan melakukan lebih banyak sosialisai dan 
memberikan motivasi agar tenaga kependidikan lebih aktif dalam 
meningkatkan keilmuannya baik formal dan non-formal. 

 

9.e Pengembangan sumber daya manusia 

1.  Pengembangan SDM Tenaga Pendidik 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan SDM 
SDM tenaga pendidik melalui : 

a. Peningkatan anggaran pengembangaan SDM baik beasiswa 
pendidikan formal maupun peningkata kuantitas seminar-seminar. 
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b. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri khusus untuk 
meningkatkan keilmuan formal SDM tenaga pendidik dosen.  

2. Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan 

Adapun langkah yang ditempuh sebagai berikut : 

a. Meningkatkan sosialisasi tentang adanya pendidikan non-formal, 
seperti pelatihan-pelatihan, seminar dan lainnya. 

b. Meningkatkan anggaran pengembangan SDM tenaga 
kependidikan baik formal dan non-formal. 
 

 
C.5 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA 

1. Latar Belakang 

Keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin 

keberlanjutan sebuah Perguruan Tinggi dan sekaligus menjadi salah satu 

indikator kualitas perguruan tinggi tersebut.  Sebagai salah satu Fakultas di 

lingkungan Universitas Gajah Putih, Fakultas Ekonomi terlibat secara aktif 

dalam pengelolaan dana untuk menjamin terselenggaranya proses 

pembelajaran dengan tetap melakukan koordinasi dan menjalankan 

pengelolaan keuangan sesuai standar dan aturan yang telah di tetapkan 

Universitas Gajah Putih. Proses pengelolaan dana tersebut meliputi empat 

tahap kegiatan dimulai dari perencanaan, pengalokasian, realisasi dan 

pertanggungjawaban. 

Tahap awal dalam pengelolaan keuangan merupakan tahap 

perencanaan, perencanaan keuangan pada sebuah universitas harus 

mencakup dua unsur yaitu perencanaan penerimaan dan perencanaan 

pengeluaran, Fakultas Ekonomi dalam hal ini selalu merencanakan sumber-

sumber penerimaan dan pengeluaran dengan baik sebelum memulai tahun 

akademik berikutnya, Kegiatan ini pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah 

Putih dilakukan di bawah koordinasi Dekan  dengan memperhatikan 

kebutuhan yang terjadi setahun kedepan, perencanaan harus di desain 

mendekati dengan kenyataan melalui perencanaan yang komprehensif.  

Setelah perencanaan keuangan direncanakankan dengan matang dan 

akuntabel tahap selanjutnya Fakultas Ekonomi mengalokasikan dana sesuai 

dengan kebutuhan prioritas dan sesuai dengan renstra Fakultas Ekonomi. 

Pengalokasian untuk operasional pendidikan harus lebih diutamakan karena 

operasional pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah 

perguruan tinggi. 

Realisasi anggaran terdapat dua prosedur yang dilakukan, yaitu 

prosedur penerimaan dana, dan prosedur belanja. Prosedur penerimaan 

dana dan prosedur belanja untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti biaya 

seminar, biaya sidang, biaya praktek dan kebutuhan-kebutuhan Program 

Studi berskala kecil dilaksanakan langsung oleh Program Studi, sementara 

prosedur penerimaan dana dan prosedur belanja untuk kebutuhan Program 

Studi seperti gaji dosen, gaji tenaga kependidikan, biaya penelitian, biaya 

pengabdian masyarakat, kebutuhan sarana dan kebutuhan prasarana 
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dilaksanakan oleh pihak Universitas dengan mengacu pada angaran yang 

telah di sepakati antara Program Studi, Dekan dan pihak Rektorat. Kemudian 

bendahara akan membuat laporan keuangan yang ditantangani oleh Dekan 

untuk disampaikan ke bagian Keuangan Universitas Gajah Putih.  

Tahap pertanggungjawaban dilakukan melalui prosedur audit. Audit 

pada Fakultas Ekonomi UGP dilakukan oleh auditor internal dan auditor 

eksternal. Auditor internal biasanya di lakukan oleh bagian keuangan 

universitas berdasarkan laporan keuangan bendahra Fakultas sementara 

audit eksternal biasanya di lakukan oleh yayasan dengan mengundang 

akuntan publik. Audit dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan dan 

memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. 

Dalam hal sarana dan prasarana Fakultas Ekonomi berusaha dengan 

dukungan Universitas untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup, 

berkualitas serta  mampu memenuhi kebutuhan segenap civitas akademika 

guna mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajah Putih telah memiliki beberapa fasilitas yang cukup 

menunjang untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. 

Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam fasilitas yang akan terus 

menerus dibenahi, hal ini sangat diperlukan guna untuk peningkatan sarana 

dan prasarana kedepan.  

Pengelolaan sarana dan prasarana Fakultas Ekonomi telah 

mengacu kepada prosedur yang berlaku baik di tingkat Universitas maupun 

Fakultas terkait dengan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. 

  

2. Kebijakan 

A. Keuangan 

Dokumen formal keuangan yang di terbitkan olah Universitas Gajah 

Putih antara lain: 

1. Statuta Universitas Gajah Putih pasal bab XIII pasal 80 s/d 87 

mengatur tentang pembiayaan universitas gajah putih  

2. Surat keputusan Rektor nomor 005/UGP/00/006/III/2016 tentang 

pembagian tugas dan beban kerja penghasilan dosen tetap dan 

honorarium dosen tidak tetap dalam lingkungan Universitas Gajah 

Putih Takengon 

3. Surat Keputusan Rektor nomor 143/UGP/00/009/SK/VI/2015 tentang 

penetapan perhitungan gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan 

dan kenaikan pangkat tenaga kependidikan dilingkungan UGP. 

4. Surat keputusan Dekan nomor 116/FE.02/SK/XI/2017 tentang surat 

keputusan tentang perubahan penetapan dan penggunaan biaya 

administrasi akademik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Putih Takengon 
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Dokumen formal keuangan diatas mengatur tentang peraturan 

berkaitan dengan pengalokasian anggaran dari penerimaan Universitas. 

Pengalokasian dana berupa pengeluaran anggaran yang terdiri dari: 

1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran untuk memenuhi hak-

hakperorangan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk pengadaan barang atau jasa 

tertentu termasuk investasi. 

3. Belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk keperluan 

pemeliharaan materiil dan sarana prasarana. 

4. Belanja perjalanan, yaitu pengeluaran untuk mendukung pelaksanaan 

tugas/kegiatan ke luar daerah kedudukan unit organisasi. 

5. Anggaran cadangan, yaitu anggaran yang dicadangkan untuk 

pengeluaran yang akan ditentukan kemudian atas ijin Biro Administrasi, 

Umum dan Keuangan terutama untuk pengembangan Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih 

 

Tahap realisasi anggaran diawali dengan telah disetujuinya Rencana 

Anggaran dan Belanja oleh Yayasan. Pelaksanaan anggaran dalam hal 

pencairan anggaran melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Fakultas mengajukan permohonan pencairan danasesuai dengan 

kebutuhan kepada Universitas, surat permohonan ditanda-tangani 

oleh pimpinan Fakultas 

2. Usulan pencairan dana yang diajukan oleh Fakultas diverifikasi oleh 

biro administrasi, umum dan keuangan terkait dengan alokasi 

anggaran yang tercantum dalam RKPA. 

3. Wakil Rektor non akademik menyetujui permohonan pencairan dana 

yang diajukan oleh Fakultas setelah diverifikasi oleh biro administrasi, 

umum dan keuangan.  

4. Selanjutnya Fakultas dapat mencairkan dana yang telah disetujui oleh 

Wakil Rektor non akademi untuk digunakan. 

 

B. Sarana dan Prasarana 

Manajemen sarana dan prasarana di lingkungan UGP dilandasi oleh 

keinginan bahwa sarana dan prasarana selalu tersedia, mengalami 

perbaikan dan peningkatan kualitas pemanfaatannya. Pengelolaan sarana 

dan prasarana dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan: 

1. Menjadi akselerator dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang 

handal dan professional; 

2. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan sarana 

prasarana akademik untuk kepentingan pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi; 

3. Mengacu pada perkembangan mutakhir teknologi informasi; 

4. Mengarah kepada kebutuhan Universitas, dunia kerja dan masyarakat; 

5. Memantapkan terciptanya suasana akademik yang berkualitas, kondusif 
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dan berkembang bagi seluruh insan akademik; 

6. Mempertimbangan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, 

kenyamanan, pemanfaatan beban, kekuatan fisik dan kemudahan; 

7. Mengedepankan pelayanan prima, berkualitas dan maju bagi seluruh 

mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan maupun semua pihak 

yang terkait dengan sarana dan prasarana; 

8. Mampu menghadirkan pengelolaan sarana dan prasarana akademik 

yang baik dengan upaya perbaikan berkelanjutan. 

 

Adapun dasar kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sarana 

dan prasarana akademik adalah sebagai berikut: 

1. Statuta Universitas Gajah Putih; 

2. Rencana strategis Universitas Gajah Putih; 

3. Rencana strategis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih; 

4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Gajah Putih; 

5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Putih Takengon; 

6. Surat Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi Pengelola Sarana 

dan Prasarana; 

7. Surat Keputusan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa di 

Lingkungan Universitas Gajah Putih; 

8. Surat Keputusan Rektor tentang Inventaris Barang; 

9. Surat Keputusan Rektor tentang Pengawasan, Pengendalian, 

Pengalihan, Penghapusan Sarana dan prasarana. 

 

Sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh Fakultas sangat beragam, 

berikut disajikan ruang lingkup mengenai perencanaan, pengadaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. 

 

Perencanaan 

Dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan 

meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik bersifat 

rutin dan pengembangan. Setiap unit/bagian wajib melakukan 

penganggaran dengan memasukan rincian kebutuhan akan sarana dan 

prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana akademik harus mengacu 

kepada Rencana Induk Pengembangan dan Dokumen Renstra baik 

ditingkat Universitas maupun Fakultas. 

 

Pengadaan 

Pengadaan barang dan jasa (sarana dan prasarana) merupakan kegiatan 

yang bersumber dari APBU Universitas Gajah Putih. Proses pengadaan 

barang dan jasa tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kegiatan pengadaan dilakukan mulai dari persiapan hingga barang/jasa 

tersebut diserahkan kepada pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi 
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prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. 

 

Pemanfaatan 

Penggunaan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan sebagai 

kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. 

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana mencakup seluruh aktivitas 

yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana dan 

prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana dan prasarana harus 

menerapkan prinsip prosedur penggunaan antara lain aman dan nyaman, 

jelas/paham, efisien dan efektif. 

 

Pemeliharaan 

Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menjaga dan 

memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana agar dapat digunakan 

dan berfungsi dengan baik. Adapun memperbaiki bermakna melakukan 

upaya agar sarana dan prasarana kembali kedalam kondisi siap untuk 

digunakan kembali setelah terjadi kerusakan atau karena adanya 

penurunan kualitas sarana dan prasarana bersangkutan. Pemeliharaan 

tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki: 

1. Prasarana bangunan 

2. Prasarana umum 

3. Sarana pembelajaran 

4. Sarana sumber belajar 

5. Sarana pendukung. 

 

Penghapusan 

Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menjual, 

menghibahkan atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari 

Universitas Gajah Putih/ Fakultas Ekonomi kepada pihak lain, atau 

memusnahkan seluruh/sebuah unit dari sarana dan prasarana yang dimiliki. 

Setiap kegiatan penghapusan sarana dan prasarana harus memenuhi 

prinsip efisien dan efektif, transparan dan terbuka, adil serta akuntabel. 

 

4. Strategi Pencapaian Standar 

Strategi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih dalam pencapaian 

standar-standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait hal-hal di bawah ini : 

a) Keuangan  

1. Rektor memberi wewenang kepada dekan untuk menyelenggarakan 

koordinasi yang baik dengan seluruh dosen dan tenaga kependidikan 

dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban 

seluruh penerimaan dan pengeluaran dana; 

2. Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah 

direncanakan oleh pimpinan Fakultas Rencana Pendapatan dan 

Belanja Tahunan; 
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3. Fakultas Ekonomi mengambil langkah efisiensi pengeluaran dan 

optimalisasi penerimaan untuk memenuhi standar pembiayaan; 

4. Meningkatkan dana pendidikan secara siginifikan minimal 10% per 

tahun; 

5. Mengupayakan pembayaran biaya operasional dilakukan tepat waktu; 

6. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka mencari 

sumber dana lain; 

7. Meningkatkan perolehan dana Hibah Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat dari Instansi Pemerintah atau Swasta. 

 

           Dalam pengelolaan sarana dan prasarana UGP memiliki kebijakan 

mutu yang menjadi dasar pengelolaan sarana dan prasarana sehingga tujuan 

manajemen sarana dan prasarana dapat tercapai dengan baik, berkualitas 

dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. 

 

           Secara umum pengelolaan sarana dan prasarana UGP memiliki 

kebijakan mutu sebagai standar utama pengelolaan sebagai berikut: 

1. Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan 

yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan akademik penelitian 

benar-benar efektif, efisien dan produktif dalam memberikan dukungan 

yang optimal dalam proses pembelajaran dan penelitian; 

2. Pengembangan sarana dan prasarana berorientasi pada infrastruktur 

utama penunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

(gedung, ruang kuliah, infocus, dsb) serta kebutuhan teknologi 

informasi dalam pembelajaran; 

3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan system 

manajemen asset fisik sarana dan prasarana sebagai berikut: 

a. Pengadaan dan inventarisasi sarana dan prasarana 

b. Audit sarana dan prasarana 

c. Penilaian sarana dan prasarana 

d. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

e. Pengawasan, pengendalian, pengalihan dan penghapusan sarana 

dan prasarana. 

           

         Untuk menjamin ketercapaian standar-standar sarana dan prasarana 

yang telah ditetapkan, UGP memiliki alur manajemen berupa tahapan-

tahapan dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang terdiri dari lima 

tahapan sebagai berikut:  

1. Pengadaaan dan inventarisasi sarana dan prasarana 

2. Legal audit sarana dan prasarana 

3. Penilaian sarana dan prasarana 

4. Operasi dan pemeliharaan (optimalisasi) sarana dan prasarana 

5. Pengendalian, pengalihan dan penghapusan sarana dan prasarana. 
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         Setiap pengadaan barang/jasa atau sarana dan prasarana dimulai dari 

perencanaan yang dilakukan masing-masing unit untuk kemudian diteruskan 

dalam rapat anggaran di tingkat Universitas. Setelah disetujui anggaran 

pengadaan barang/jasa akan dicairkan dan ditindaklanjuti pengadaannya 

oleh unit pengelola. Barang/jasa selanjutnya akan diinventarisir. Proses legal 

audit dilaksanakan oleh tim yang dibentuk pihak Rektorat untuk selanjutnya 

dinilai kelayakan sarana dan prasarana tersebut untuk digunakan, apabila 

ditemukan ketidaklayakan maka akan dikembalikan kepada pihak pengadaan 

untuk diperbaiki atau diganti. Barang/jasa yang memenuhi kelayakan 

selanjutnya diserahkan kepada pengguna untuk digunakan sesuai rencana 

pengadaan. Kegiatan pemeliharaan barang/jasa atau sarana dan prasarana 

wajib dilakukan pengguna sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 

Pengalihan dan penghapusan sarana dan prasarana akan dilaksanakan 

apabila barang/jasa telah mencapai umur ekonomis. 
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5. Indikator Kinerja Utama 

a. Keuangan 

1) Rata-rata alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional 

pendidikan (Tabel 4 LKPS) di tingkat Fakultas Ekonomi adalah 

sebesar Rp 1.632.275.667, sementara ditingkat program studi 

manajemen Rp 858.097.333 

 

 
 

2) Rata-rata penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap: 

rata- rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel4 

LKPS)  di tingkat Fakultas Ekonomi adalah sebesar Rp 72.000.000, 

sementara ditingktat program studi manajemen Rp 32.000.000 
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3) Rata-rata penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap: rata-

rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4LKPS)  di 

tingkat Fakultas Ekonomi adalah sebesar Rp 49.666.667, sementara 

ditingktat program studi manajemen Rp 42.666.667 

 

 
 

4) Rata-rata penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana dan  

prasarana) dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4 LKPS)  di tingkat Fakultas 

Ekonomi adalah sebesar Rp 1.632.275.667 sementara ditingkat 

program studi manajemen Rp 858.097.333 
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c) Sarana 

1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan 

Sarana yang ada pada Program Studi Manajemen merupakan sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas dengan penggunaan bersama 

Program Studi yang ada pada Fakultas Ekonomi.  

Fakultas Ekonomi menjamin terlaksananya proses belajar mengajar 

yang aman, nyaman dan suasana akademik yang kondusif di semua 

Program Studi dalam lingkungan Fakultas. Oleh karena itu Fakultas terus 

membenahi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti media 

pembelajaran, peralatan pembelajaran dan perlengkapan lainnya guna 

mendukung proses belajar mengajar.  

Setiap tenaga pengajar yang ada memiliki akses yang cukup luas 

terhadap sarana pendidikan berupa infocus, mikrofon, speaker dan 

maupuan bahan habis pakai lainnya seperti spido, penghapus, papan tulis, 

alat-alat tulis dan kertas. Fakultas Ekonomi terus menerus  

mengembangkan sarana pendidikan yang miliki dengan dukungan penuh 

Yayasan dan Universitas. Ketersediaan akses internet yang cepat dan 

stabil juga terus menerus dimantapkan untuk akses mahasiswa, dosen 

dan segenap civitas akademika lainnya dalam memperoleh data dan 

informasi juga sebagai sumber belajar. 

 

2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi terus 

dikembangkan demi tercapainya keluasan akses, kecepatan dan akurasi 

informasi data pendidikan. Sistem informasi akademik digunakan 

mahasiswa dan bagian akademik Program Studi Manajemen dalam 

pengolahan data pendidikan yang dapat diakses melalui wide area 

network melalui alamat www.siakad.ugp.ac.id. Data yang dapat diolah 

melalui SIAKAD tersebut antara lain data Mahasiswa, Dosen/Staf, Wisuda, 

dan Alumni. 

 

c) Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana 

Fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 

mengikuti fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan Gajah Putih dengan 

pengelolaan Universitas. Lahan Universitas Gajah Putih yang saat ini 

tersedia sebanyak ± 30 hektar (300.000 M2) dengan status kepemilikan 

milik sendiri. Lokasi kampus terletak di kampung Simpang Kelaping 

Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (jarak lokasi 7.5 Km dari 

pusat kota Takengon dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dari pusat 

kota). Luas lahan yang dikelola Universitas saat ini tersedia cukup untuk 

menampung kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan seluruh kegiatan 

pembelajaran pendidikan tinggi yang dilaksanakan Universitas. Lahan 

http://www.siakad.ugp.ac.id/
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efektif yang dimiliki saat ini tersedia cukup untuk kebutuhan prasarana 

gedung, infrastruktur, tempat parkir dan taman untuk menjamin suasana 

akademik yang berkualitas. Kemiringan lahan lokasi Universitas Gajah 

Putih kurang dari 2%, artinya lokasi Universitas datar untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. Disamping itu juga lokasi lahan Universitas Gajah 

Putih cukup terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air, 

pencemaran udara dan jauh dari kebisingan sehingga proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan di Universitas Gajah Putih termasuk 

didalamnya Fakultas Ekonomi cukup nyaman, aman dan berkualitas. 

Fakultas Ekonomi saat ini memiliki 7 unit ruang kuliah yang digunakan 

bersama antara Program Studi Manajemen dan Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. Gedung pusat administrasi pelayanan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi mencakup beberapa ruang yaitu ruang pimpinan, ruang dosen, 

ruang pelayanan akademik, dan ruang tata usaha. Setiap ruang yang 

tersedia menjamin keluasan akses pelayanan bagi setiap mahasiswa dan 

civitas akademika. Masing-masing bagian memiliki perabot dasar 

pelayanan antara lain meja, lemari, komputer PC/laptop, lemari arsip dan 

kursi pelayanan. Gedung Fakultas Ekonomi memenuhi persyaratan dasar 

kesehatan yang wajib dimiliki antara lain penghawaan, pencahayaan, 

sanitasi yang baik, serta menggunakan material bangunan yang tidak 

berbahaya bagi kesehatan pengguna. 

Ruang baca Fakultas tergabung dengan fasilitas BI Corner yang 

terletak disebelah ruangan pusat pelayanan akademik. Saat ini ruang baca 

Fakultas Ekonomi UGP telah memiliki 1.392 judul buku dengan jumlah 

eksemplar sebanyak 2.510 eksemplar, yang setiap saat dapat diakses 

dengan mudah oleh setiap mahasiswa. Fasilitas yang tersedia juga cukup 

untuk pengguna ruang baca Fakultas antara lain, meja baca, sofa, televisi, 

komputer pelayanan dan fasilitas BI Corner sebagai penunjang kebutuhan 

pustaka mahasiswa. 

Ruang laboratorium yang digunakan oleh Fakultas Ekonomi terdiri dari 

laboratorium komputer dan laboratorium bahasa dengan penggunaan 

bersama program studi lain di lingkungan Universitas Gajah Putih. Fasilitas 

olahraga yang dapat dimanfaatlan mahasiswa diantaranya adalah 

lapangan bola voli, badminton dan lainnya yang juga tergabung dengan 

gedung serba guna yang miliki dan dikelola oleh Universitas. 

 

6. Indikator Kinerja Tambahan 

Berikut capaian kinerja tambahan bidang sarana prasarana Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih yang sudah di peroleh selama tiga tahun 

terakhir. 

1. Ketersediaan Pojok Galeri Investasi yang dimaksimalkan untuk 

mengajarkan kepada mahasiswa mengenai seluk beluk investasi 

saham, reksadana, obligasi dan investasi kertas lainnya; 

2. Ketersediaan Televisi dengan saluran pendidikan yang berguna untuk 
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meningkatkan akses pengetahuan mahasiswa; 

3. Ketersediaan akses internet berkecepatan tinggi dengan sebaran 

lingkup yang luas didalam Fakultas Ekonomi guna untuk meningkatkan 

akses mahasiswa terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. 

 

7. Evaluasi Capaian Kinerja 

Capaian kinerja bidang keuangan Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Putih setelah di evaluasi di dapat keberhasilan sangat memuaskan 

hal tersebut di buktikan dengan terpenuhinya standar keuangan yang telah 

di tetapkan Universitas Gajah Putih, dibidang biaya operasional pendidikan 

Fakultas Ekonomi telah mampu merealisasikan atau memenuhi kebutuhan 

operasional pendidikan dengan baik. Keberhasilan tersebut dapat kita lihat 

pada pemenuhan biaya gaji dosen (tenaga pendidik) dan tenaga 

kependidikan sesuai atau bahkan melebihi upah minimum regional, begitu 

juga dengan biaya-biaya lainnya  seperti biaya operasional 

kemahasiswaan, biaya penelitian, biaya PkM, biaya investasi SDM, biaya 

investasi sarana dan biaya investasi prasarana Fakultas Ekonomi telah 

mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cukup baik. 

Ketersediaan sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih untuk sementara dirasa sudah 

mencukupi, namun kedepan akan terus ditingkatkan sehingga kebutuhan-

kebutuhan mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika dalam 

mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dipenuhi sesuai dengan 

SN-DIKTI. 

 

8. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Implementasi penjaminan mutu pada bidang keuangan Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih terlaksana dan tercapai sesuai dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan perguruan tinggi yaitu keuangan yang 

transparan, terbuka, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan, 

pertanggung jawaban keuangan di lakukan setiap akhir tahun akademik dan 

dilakukan audit oleh pihak yayasan.  

Sistem penjaminan mutu sarana dan prasarana pada Fakultas Ekonomi 

UGP mengikuti Buku Manual Mutu Sarana dan Prasarana UGP yang 

berisikan kebijakan, pedoman, pengaturan, SOP (Standar Operasional 

Prosedur) Sarana dan Prasarana dilingkungan UGP. Manajemen Sarana 

dan Prasarana fisik dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan: 

a. Sesuai dengan visi, misi Universitas dan Fakultas; 

b. Mendorong terjadinya integrasi pengelolaan dan penggunaan sarana 

dan prasarana demi tercapainya kepentingan akademik; 

c. Selaras dengan kebutuhan lingkungan internal Fakultas, kebutuhan 

industri dan masyarakat. 

Adapun gambaran-gambaran proses yang berlangsung mengenai 
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manajemen sarana prasarana sebagaimana tersebut dalam diagram 

berikut ini: 

 
           Untuk menjamin penyelenggaraan mutu sarana dan prasarana 

Fakultas Ekonomi menetapkan Manual PPEPP Sarana Prasarana, pihak 

yang melakukan PPEPP sarana dan prasarana meliputi pimpinan dan 

bagian Umum Fakultas sebagai unit khusus yang menangani sarana dan 

prasarana Fakultas, adapun pelaksanaannya dilakukan sebagaimana 

penjelasan sebagai berikut: 

 

Penetapan 

Penetapan standar sarana dan prasarana dilakukan melalui prosedur 

sebagai berikut: 

1. Menjadikan visi dan misi Universitas Gajah Putih sebagai titik tolak dan 

tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar; 

2. Mengumpulkan dan mempelajari aspek hukum dan perundang-

undangan yang sesuai dengan lingkup sarana dan prasarana; 

3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT; 

4. Melaksanakan studi pelacakan terhadap kepentingan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi; 

5. Mermuskan draft awal standar; 

6. Melakukan uji publik terhadap standar yang telah ditetapkan dengan 

melakukan seminar dan sosialisasi di lingkungan Fakultas; 

7. Menyempurnakan kembali standar dengan memperhatikan masukan 

yang diterima dari berbagai kalangan; 

8. Mengesahkan standar dengan Keputusan Dekan. 
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Pelaksanaan 

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi yang 

ditetapkan dalam penyelenggaran pendidikan tinggi di lingkungan 

Universitas dan Fakultas serta program studi. Berdasarkan penetapan 

standar sarana dan prasarana maka seluruh isi standar harus 

dimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di 

lingkungan Universitas dan Fakultas dengan memenuhi prinsip tanggung 

jawab, disiplin dan etos kerja tinggi. 

 

Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan melakukan pengukuran atas suatu proses 

atau suatu kegiatan atas suatu proses atau kegiatan untuk diketahui apakah 

proses atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar 

sarana dan prasarana. Adapun prosedur evaluasi sarana dan prasarana 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap pencapaian isi standar 

sarana dan prasarana; 

2. Mencatat/rekam semua penyimpangan yang terjadi terhadap 

pelaksanaan standar; 

3. Mencatat/rekam bila terdapat ketidaklengkapan dokumen seperti 

formulir, prosedur kerja dan lainnya; 

4. Pelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau bila isi standar gagal 

dicapai; 

5. Buat laporan tertulis terhadap semua pengukuran yang sudah dilakukan 

diatas; 

6. Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan disertai dengan saran dan 

rekomendasi pembenahan. 

 

Pengendalian 

Kegiatan pengendalian standar diperklukan untuk mengendalikan 

pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana sehingga isi standar sarana 

dan prasarana dapat tercapai/terpenuhi. Prosedur pengendalian sarana dan 

prasarana dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memeriksa rekam hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan mempelajari alasan dan penyebab munculnya penyimpangan 

dan kegagalan pencapaian isi standar; 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian standar; 

3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah diberikan; 

4. Memantau secara kontinu pelaksanaan tindakan korektif yang telah 

diberikan kemudian memantau terus-menerus apakah pelaksanaannya 

sesuai standar; 

5. Melaporkan hasil pemantauan kepada pimpinan. 
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Perbaikan 

Perbaikan standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin 

kesinambungan mutu sarana prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi, 

kegiatan peningkatan dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Bagian Umum 

Fakultas dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana, 

bisa dengan  melaksanakan seminar, rapat dsb; 

2. Mengevaluasi isi standard sarana dan prasarana; 

3. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana sehingga menjamin 

isi standar yang baik kedepannya; 

4. Menyampaikan laporan perbaikan kepada pimpinan Universitas untuk 

ditindaklanjuti. 

 

9. Kepuasan Pengguna 

Setelah dilakukan pengukuran terhadap terhadap kepuasan sivitas 

akademika terhadap layanan pengelolaan keuangan Fakultas Ekonomi di 

dapatkan hasisil yang cukup bagus, pengukuran tersebut dilakukan 

dengan penyebaran kuisioner kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Dosen (tenaga pendidik), para tenaga pendidik telah merasa puas 

dengan jumlah upah yang mereka terima setiap bulannya, proses 

pembayaran yang dilakukan secara langsung ke rekening masing-

masing setiap awal bulan dan ketepatan pembayaran yang di lakukan 

setiap awal bulan dianggap sudah cukup memuaskan para Dosen 

yang mengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih; 

2. Tenaga Kependidikan (Karyawan) para karyawan pada Fakultas 

Ekonomi setelah di pertanyakan mengenai kepuasan di bidang 

layanan penegelolaan keuangan merasa sangat puas hal tersebut 

karena jumlah gaji sesuai upah minimum regional dan pembayaran 

tepat waktu; 

3. Mahasiswa, beberapa mahasiswa yang di ambil sebagai sample 

penyebaran kuisioner tentang pelayanan keuangan menjawab cukup 

puas dikarenakan jumlah SPP yang tidak begitu besar, pembayaran 

SPP bisa dilakukan secara bertahap dan pelayanan bidang keuangan 

yang sangat ramah, mudah dan cepat. 

Berdasarkan atas pengukuran kepuasan civitas akademika secara umum 

terlihat bahwasanya pengguna cukup puas terhadap sarana dan 

prasarana Fakultas, hal tersebut terlihat dari hasil pengolahan data survey 

internal menyatakan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa 

sarana dan prasarana cukup baik dan memuaskan.  
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10. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Simpulan hasil evaluasi pada bidang keuangan Fakultas Ekonomi 

yaitu, keuangan dirasa masih cukup memadai membiayai kebutuhan 

keuangan yang di butuhkan selama tiga tahun terakhir dan juga di prediksi 

akan mampu membiayai beberapa tahun kedepan karenan Fakultas 

Ekonomi dalam hal ini dibawah naungan Universitas Gajah Putih sedang 

berupaya memaksimalkan sumber penerimaan lain selain dari mahasiswa 

yaitu seperti dari penerimaan badan usaha yang di jalankan oleh 

Universitas Gajah Putih seperti usaha perkebunan dan investasi modal 

yang di investasikan kepada pihak ketiga. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan Fakultas Ekonomi di bidang 

keuangan adalah tetap menjaga capaian keuangan yang sudah di raih 

selama ini dan selau mengupayakan sumber-sumber penerimaan lain 

selain yang didapat dari mahasiswa. 

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan sarana dan 

prasarana telah dituangkan secara lebih rinci dalam Renstra dan Renop 

Fakultas, hal tersebut akan terus dievaluasi dan ditingkatkan kedepannya. 

 

 

 

C.6 PENDIDIKAN 

1.a  Latar Belakang 
Standar pendidikan perguruan tinggi Universitas Gajah Putih tidak luput 

dari standar pendidikan yang ditetapkan oleh permenristekdikti Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Standar ini juga 
menjadi bahan ajuan/pedoman/standar bagi Universitas Gajah Putih untuk 
membuat sebuah peraturan bagi Fakultas dan Program Studi dalam 
melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, sekaligus berintegrasi terhadap 
penelitian dan pengabdian. Sesuai dengan standar pendidikan tersebut Fakultas 
Ekonomi dan PS Manajemen menerapkan standar pendidikan tersebut diawali 
dari standar kompetensi lulusan yang memiliki standar isi, proses, penilaian, 
standar dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan 
pembelajaran dan pembiayaan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan dan proses pendidikan Fakultas 
Ekonomi dan PS Manajemen juga mendesain/memperbaharui kurikulum setiap 
4 tahun sekali. Adapun kurikulum yang digunakan Fakultas Ekonomi dan PS 
manajemen sudah selaras dengan KKNI yang dirumuskan oleh para pimpinan, 
dosen, pengguna lulusan/stakeholder dan alumni sesuai dengan visi, misi, 
tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen. Kurikulum yang 
digunakan PS Manajemen memiliki profil lulusan menjadi wirausaha, peneliti 
pemula bidang manajemen sumberdaya manusia, manajemen pemasaran dan 
manajemen produksi. Begitu juga dengan ketersediaan RPS di setiap mata 
kuliahagar proses pembelajaran dapat terarah untuk mencapai VMTS Fakultas 
dan Program studi. 
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1.b  Tujuan 
        Beberapa tujuan standar pendidikan dan proses pendidikan yang dijalankan 
Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen diantaranya : 
1. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggara pendidikan dan pembelajaran 

pada Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen yang sesuai dengan VMTS. 
2. Menjamin terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang 

diselenggarakan pada Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen. 
3. Menjamin mutu Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan 

pengabdian serta penujang) pada Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen, 
yang mengacu pada standar minimum SN-Dikti. 

 
1.c  Rasional 

         Standar pendidikan dan pembelajaran yang diterapkan pada Fakultas 
Ekonomi mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 
proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar 
sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar 
pembiayaan. Standar tersebut disusun untuk memberikan pedoman 
mengenai strategi pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan didalam 
ruangan seperti : 
1. Bahwa proses pendidikan dan pembelajaran yang baik merupakan 

jaminan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran baik Fakults Ekonomi 
maupun Program Studi Manajemen. 

2. Bahwa proses pendidikan dan pembelajran yang baik akan menciptakan 
lulusan yang bertaqwa, memiliki daya saing dan memiliki jiwa 
kewirausahaan. 

3. Bahwa standar proses pendidikan dan pembelajaran harus bersifat 
transparan, akuntabilitas terhadap pengelolaan pendidikan dan 
pengajaran. 

 
1.d. Perencanaan proses pembelajaran. 

           Perencanaan dalam proses pembelajaran dalam Fakultas Ekonomi 
dan PS Manajemen mengacu pada permenristekdikti No 44 tahun 2015 
pasal 12 disusun dalam setiap mata kuliahyang disajikan dalam RPS. RPS 
dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok kahlian suatu 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi dan wajib 
ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
           Pengembangan dan penyusunan kurikulum pada Fakultas Ekonomi 
dan PS Manajemen mengacu pada pedoman atau aturan yang tercantum 
dalam aturan yang dijalankan pada Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen. 
Adapun penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagai berikut : 
1. Menentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran 
2. Mengembangkan kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan 

eksternal 
3. Membuat RPS. 
4. Mengembangkan bahan ajar 
5. Sosialisasi dan diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan pemaangku 

kepentingan lainnya. 
6. Pemberlakuan dan implemientasi kurikulum. 
7. Pemuktahiran kurikulum secara berkala.  
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2. Kebijakan 
a. Kebijakan pendidikan. 

Ada beberapa kebijakan pendidikan yang diterapkan di Fakultas Ekonomi 
seperti diantaranya : 
1. Kebijakan penyusunan Kurikulum 
2. Kebijakan proses pembelajaran 
3. Kebijakan mutu penelitian 
4. Kebiajakan mutu pengabdian 
5. Kebijakan mutu kemahasiswaan 
6. Kebijakan mutu lulusan, 
7. Kebijakan mutu bidang penunjang akademik. 

 
b. Standar. 

Standar mutu pendidikan yang diterapkan atau dijalankan diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Standar kompetensi lulusan 
2. Standar isi pembelajaran 
3. Standar proses pembelajaran 
4. Standar penilaian pembelajaran 
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
6. Standar pengelolaan pembelajaran 
7. Standar pembiayaan pembelajaran 
8. Standar penelitian dimulai dari hasil s/d pembiayaan 
9. Standar pengabdian dimulai dari hasil sampai dengan pembiayaan 

c. Panduan akademik 
Beberapa buku/kebijakan panduan akademik yang dijalankan di Fakultas 
Ekonomi dan PS Manajemen diantaranya sebagai berikut : 
1. Buku panduan akademik 
2. Buku bimbingan akademik 
3. Buku pedoman pelaksanaan praktek kewirausahaan 
4. Buku pedoman pelaksanaan KKN 
5. Buku pedoman penulisan skripsi 

d. Tujuan pendidikan 
       Tujuan pendidikan yang diterapkan pada Fakultas Ekonomi dan PS 
Manajemen sebagai berikut : 
1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya untuk kepentingan bangsa.  

2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 
peningkatan daya saing bangsa.  

3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 
kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 
manusia. 

4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan 
karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  
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e. Sasaran pendidikan yang memuat tujuan, sasaran pendidikan, strategi, 
metode dan instrument untuk mengukur efektifitasnya 
1. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran. 

a. Menghasilkan lulusan yang memilki kualitas kompetensi, berdaya 
saing dan berjiwa wirausaha mandiri yang relevan dengan 
kemajuan IPTEK, berwawasan global dan berbasis iman dan 
taqwa. 

b. Secara bertahap melaksanakan pendidikan dengan kurikulum 
berbasis kompetensi (KKNI) pada  semua mata kuliah yang 
spesifik lokasi (sesuai potensi daerah). 

c. Meningkatkan kualitas tenaga  pendidik dan kependidikan sesuai 
mekanisme tofoksi pekerjaan. 

d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidik dan 
kependidikan yang memadai. 
 

2. Tujuan Penelitian. 
a. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat dalam 

pengembagan ilmu ekonomi dan bisnis. 
b. Menghasilkan berbagai penelitian yang berkualitas, terpublikasi 

dan terdiseminasi kepada pemangku kepentingan secara luas. 
c. Meningkatkan kualitas dan relvansi pelaksanaan penelitian. 
d. Mengoptimalkan peran pusat studi yang ada di Fakultas Ekonomi 

untuk mendukung kegiatan penelitian. 
 

3. Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat. 
a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan sosial 

yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam 
pemberdayaan masyarakat. 

b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat. 

c. Mengoptimalkan peran pusat studi Fakultas Ekonomi untuk 
mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran 
dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan 
kesejahteraan umum. 
 

f. Sasaran Pendidikan dan Pengajaran 
1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan kebutuhan dana yang 

memadai. 
3. Meningkatkan mutu pelayanan akademik. 
4. Tersusun dan terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi. 
5. Meningkatnya keterampilan mahasiswa. 
6. Meningkatkan porsentase kelulusan mahasiswa (waktu, jumlah, dan  

predikat). 
7. Meningkatnya program beasiswa. 
8. Meningkatnya kerjasama pelayanan akademik dengan pemerintah dan 

swasta termasuk didalamnya donasi untuk pengembangan Fakultas. 
9. Peningkatan mutu Akreditasi. 
10. Meningkatanya peran alumni. 
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11. Meningkatkan kualitas mahasiswa baru melalui seleksi. 

g. Sasaran Penelitian 
1. Meningktkan hasil penelitian dosen. 
2. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal hasil penelitian dosen dan 

mahasiswa. 
3. Meningkatkan dukungan dana penelitian oleh lembaga  LPM. 
4. Terjalinnya kerjasama penelitian baik dengan institusi pemerintah 

maupun swasta. 
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelian dosen. 

h. Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat. 
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kemasyarakat yang 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 
2. Melibatkan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat 

yang didampingi oleh dosen. 
3. Adanya standar program kerja mahasiswa dalam melaksanakan 

pengabdian masyarakat. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 
          Strategi Pencapaian Standar pendidikan, isi pembelajaran, standar 
pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 
a. Jadikan visi dan misi Universitas Gajah Putih, Fakultas Ekonomi dan PS 

Manajemen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga 

menetapkan standar isi pembelajaran. 

b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 

c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 

eksternal. 

f. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan saran. 

g. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 

h. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam 

bentuk keputusan. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 
a. Kurikulum Program Studi Manajemen 

1. Keterlibatan pemangku kepentingan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 
         Berdasarkan aturan standar SN-DIKTI tentang standar kurikulum 
berbasis KKNI, maka Fakultas Ekonomi dan PS Manajemen menyesuaian 
kurikulum yang sebelumnya Kurikulum Berbasik Kompetensi (KBK) ke 
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun 2017. Dalam 
hal ini proses terbentuknya kurikulum berbasis KKNI pada PS Manajemen 
melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya : 
a. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan PS Manajemen. 
b. Para Dosen dalam lingkup Fakultas dan PS Manajemen. 
c. Stakholder. 
d. Pemerintah : Bupati dan Sekertaris Kab Aceh Tengah, Disperindakkop 

Kab Aceh Tengah dan Bener Meriah, Badan Kepegawaian Daerah Kab 
Bener Meriah). 

e. Swasta : Koperasi Baburayan, Koperasi Ketiari, 
f. Para pengusaha dibidang produksi barang dan jasa. 
g. Para Alumni 

         Sedangkan dalam proses terbentuknya kurikulum pada PS 
manajemen mengacu pada buku pedoman penyusunanan kurikulum yang 
keluarkan oleh Universitas Gajah Putih tahun 2017. Dimana dalam buku 
panduan tersebut memiliki alur seperti berikut : 
a. Pembuatan SK yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi 

tentang susunan panitia penyusunan kurikulum PS Manajemen yang 
diketuai langsung oleh Ketua Program Studi. 

b. Panitia merumuskan kegiatan, pembagian jobdiskription dan jadwal 
dalam penyunan kurikulum sekaligus mengundang rapat para 
pemangku kepentingan. 

c. Terlaksananya rapat penyusunan inti-inti dari kurikulum, sekaligus 
tujuan pembelajaran yang ingin di capai sesuai kebutuhan 
stakeholder. 

d. Penyesuaian inti-inti kurikulum yang ingin di capai sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ke dalam kurikulum baku. 

e. Setelah kurikulum PS Manajemen selaras dengan KKNI  sudah jadi 
melalui tahap sebelumnya evaluasi, maka akan diserahkan ke Dekan 
Fakultas Ekonomi. 

f. Dekan Fakultas Ekonomi akan membawa kurikulum tersebut kerah 
Senat Fakultas untuk mempertimbangkan hasil dari struktur kurulum 
yang baru yang berbasis KKNI. 

g. Setelah melalui tahap pertimbangan Senat akan maka Dekan akan 
mengesahkan kurikulum yang baru. 

h. Panitia penyusunan kurikulum akan mensosialisasikan kurikulum yang 
baru ke pada para mahasiswa dan para pemangku kepentingan. 

 
2) Dokumen kurikulum. 

Profil lulusan pada Program Studi Manajemen diantaranya sebagai berikut 
: 

a. Manajemen operasional 
b. Manajemen Sumber Daya Manusia 
c. Manajemen Pemasaran 
d. Manajemen Keuangan 
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Tabel 
Unsur Kemampuan dan Capaian Pembelajaran lulusan 

Program Studi Manajemen 

UNSUR 
KEMAMPUAN 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

SIKAP 
(S) 

S 1 
 

S 2 
 
 

S 3 
 
 

S 4 
 

 
S 5 

 
 

S 6 
 

S 7 
 

S 8 
 

S 9 
S 10 

 
S 11 

 
S 12 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius. 

 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 

 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain. 

 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap 

 masyarakat dan lingkungan. 

 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara 

 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 

 Memahami dirinya secara utuh sebagai Entrepreneur. 

KETERAMPILAN 

UMUM 

(KU) 

KU 1 
 
 
 
 

KU 2 
 

KU3 
 
 
 
 
 

KU4 
 
 
 

KU5 
 

 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur. 

 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 
tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi. 

 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
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KU6 

 
 

KU7 
 
 
 
 

KU8 
 
 
 

KU9 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya. 

 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan melakukan supervisi serta 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah 
tanggung jawabnya. 

 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri. 

 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Keterampilan 
Khusus 

(KK) 

KK1 
 
 
 

KK2 
 

KK3 

 Mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen 
dan organisasi (antara lain: pemasaran, operasional, 
sumberdaya manusia, keuangan, dan stratejik) 
dengan kaidah yang berlaku. 

 Mampu merumuskan dan mengimplementasikan 
rencana stratejik kedalam rencana operasional 

 Mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam 
bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah 

Pengetahuan 
(P) 

P1 

 

 

 

P2 

 

P3 

 Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan 

menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik 

bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, 

nasional dan global. 

 Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu 

manajemen. 

 Menguasai prinsip kepemimpinan 
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Tabel 
Data Kurikulum, Capaian Pembelajaran, Dan Rencana Pembelajaran 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 1
4 

1
5 

1 I EKU 100 Pengantar Ekonomi   4 0 0 3   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

2 I EKU 101 Pengantar Bisnis   3 0 0 2,25     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

3 I UGP 105 Matematika   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

4 I UGP 103 Bahasa Indonesia   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

5 I UGP 102 PPKN   3 0 0 2,25 V       
RPS, Bahan 

Ajar 
Uiversitas 

6 I UGP 104 Bahasa Inggris I   2 0 0 1,5   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

7 I UGP 101 Pendidikan Agama   3 0 0 2,25 V       
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

8 II EKU 202 Manajemen   3 0 0 2,25     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

9 II EKU 203 Pengantar Akuntansi   2 0 2 3   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

10 II EKU 204 Pengantar Hukum Bisnis   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

11 II EKU 205 Statistika Ekonomi I   2 0 1 2,25 V       
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

12 II UGP 206 Bahasa Inggris Lanjutan   2 0 0 1,5     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

13 II UGP 207 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 



88 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

14 III EAK 301 Akuntansi Biaya   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

15 III EKU 306 Ekonomi Pembangunan   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

16 III EKU 307 Statistika Ekonomi II   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

17 III EKU 308 Pengantar Aplikasi Komputer   2 0 1 1,5   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

18 III EMM 301 Manajemen Keuangan   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

19 III EMM 302 Ekonomi manajerial   3 0 0 2,25     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

20 III EMM 303 Manajemen Pemasaran   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

21 IV EAK 402 Akuntansi Manajemen   3 0 0 2,25   V     
RPS, bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

22 IV EKU 401 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah   2 0 0 1,5       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

23 IV EKU 409 Perekonomian Indonesia   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

24 IV EMM 404 Manajemen Operasional   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

25 IV EMM 405 Manajemen Sumber Daya Manusia   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

26 IV EMM 406 Manajemen Resiko Usaha   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

27 IV EMM 407 
Manajemen Portofolio & Analisis 
Investasi 

  3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

28 V EKU 502 Bank dan Lembaga Keuangan Lainya   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

29 V EMM 501 Sistem Informasi Manajemen   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

30 V EMM 502 Operation Reseach   3 0 0 2,25     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

31 V EMM 503 Perilaku Konsumen   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

32 V EMM 504 Penganggaran Perusahaan   3 0 0 2,25     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

33 V EMM 505 Komunikasi Bisnis   3 0 0 2,25   V     
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

34 V EMM 506 
Manajemen Distribusi dan 
Pengangkutan 

  3 0 0 2,25     V   
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

35 V EMM 507 Sistem Pengendalian Manajemen   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 
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36 VI EKU 610 Metode Penelitian   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

37 VI EMM 609 Perilaku Keorganisasian   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

38 VI EMM 610 Studi Kelayakan Bisnis   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

39 VI EMM 612 Manajemen Mutu    3 0 0 2,25 V       
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

40 VI EMM 615 Komunikasi Pemasaran   3 0 0 2,25 V       
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

41 VI EMM 617 Pemasaran Jasa   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

42 VI EKU 611 Ekonomi Islam   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

43 VI UGP 608 K3LH   2 0 0 1,5       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

44 VII EMM 701 Manajemen Strategi   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

45 VII EMM 703 Teori Pengambilan Keputusan   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

46 VII EMM 704  Manajemen Proyek   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

47 VII EMM 705 Riset Bisnis   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

48 VII  EMM 706 Manajemen Kinerja   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Program 
Studi 

49 VII UGP 709 Kewirausahaan   0 0 3 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

50 VIII UGP 810 Keluah Kerja Profesi (KKP)   0 0 3 2,25 V       
RPS, Bahan 

Ajar 
Universitas 

51 VIII EKU 812 Skripsi   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

52 VIII EKU 813 Ujian Komprehensif   3 0 0 2,25       V 
RPS, Bahan 

Ajar 
Fakultas 

Jumlah            
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b) Pembelajaran 
1).  Karakteristik proses pembelajaran 

         Standar proses pembelajaran yang diterapkan pada Fakultas 
Ekonomi dan PS Manajemen sesuai dengan permenristekdikti Nomor : 
44 tahun 2015 pada pasal 10 yang menyatakan bahwa standar proses 
pembelajaran terdiri dari : 
1. Sifat Interaktif yaitu dimana capaian pembelajaran pada lulusan PS 

Manajemen didapat melalui proses interaksi dua arah antara 
mahasiswa dengan tenaga pendidik/dosen. Hal ini dilakukan melalui 
kegiatan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik disetiap 
awal untuk merencanakan dan akhir semester untuk mengevaluasi. 

2. Sifat holistik yaitu proses pembelajaran pada PS Manajemen yang 
mengutamakan terbentuknya pola pikir yang luas dengan 
menginternalisasi keunggulan daerah maupun nasional. Sifat ini 
dapat dilakukan melalui pemberian teori pada kelas, mencontohkan 
studi kasus dan memberikan tugas dalam kasus-kasus tertentu baik 
bersifat daerah maupun nasional. 

3. Sifat integrative yaitu capaian pembelajaran lulusan secara 
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar 
disiplin maupun multidisiplin. Hal ini dilakukan melalui kegiatan 
praktek kewirausahaan, dimana dalam praktek kewirausahaan 
tersebut keseluruhan ilmu baik teori pengantar sampai mata kuliah 
inti untuk dapat dipraktekkan dalam dunia nyata. 

4. Sifat saintifik yaitu capaian pembelajaran yang diraih melalui proses 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah. Sifat ini 
banyak dilakukan dalam mata kuliah umum, seperti agama, 
pendidikan pancasila dan lainnya. sifat ini lebih banyak berinteraksi 
didalam kelas antara dosen dan mahasiswa, yang tujuan membentuk  
nilai, norma, kaidah pengetahuan, menjunjung tinggi nilai agama dan 
kebangsaan. 

5. Sifat kontekstual yaitu capaian pembelajaran yang diraih melalui 
proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan dalam 
menyelesaikan permasalahan. Sifat kontektual ini dilakukan melalui 
praktek kelapangan baik perkantoran pemerintah, swasta dan unit-
unit usaha dengan mengutamakan pencarian data, mengidentifikasi 
mencari permasalahan dan memecahkan permasalahan tersebut 
sesuai dengan teori para ahli. 

6. Sifat tematik yaitu capaian pembelajaran melalui proses 
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik program studi. 
Sifat tematik ini dilakukan PS Manajemen melalui mata kuliah inti, 
atau kosentrasi, dalam memecahkan kasus khusu di bidang 
manajemen sumber daya manusia, pemasaran dan manajemen 
operasional. 

7. Sifat efektir yaitu capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara 
berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan 
kurun waktu yang oftimum. Dalam sifat ini diraih melalui pemberian 
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tugas / PR yang diselesaikan harus dengan benar dan waktu yang 
telah ditentukan. 

8. Sifat kolaboratif yaitu capaian pembelajaran yang diraih melalui 
proses pembelajaran bersama yang mengutamakan kreatifitas, 
kapasitas, kepribadian, kebutuhan dan kemandirian. Sifat ini diraih 
melalui pelaksanakan praktek kuliah kerja nyata (KKN) dan Praktek 
kewirausahan. Dimana dalam praktek tersebut akan menempah 
kratifitas mahasiswa, kemandirian, kebutuhan sesame kelompok, 
dan kepribadian yang matang. 

9. Sifat berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan 
yang diraih melalui proses pembelajaran yang memusatkan 
perhatian kepada mahasiswa tentang kemandirian dalam mencari 
dan menemukan pengetahuan. Adapun sifat ini dapat diraih melelui 
bimbingan skripsi atau tugas akhir, yang memusatkan keilmuan dan 
menyelesaikan permasalahan melalui mahasiswa.  

 
2) Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). 

            Setiap mata kuliah pada Program Studi Manajemen memiliki 
dokumen RPS yang di buat oleh dosen Tim dan di syahkan oleh Ketua 
Program Studi dan Dekan. Adapun bahadgian dari isi RPS setiap mata 
kuliah pada Program Studi Manajemen meliputi : 
a. Dokumen RPS tersebut mengacu pada target capaian pembelajaran 

yang sesuai dengan VMTS Program Studi dan Fakultas. 
b. Dokumen RPS setiap mata kuliah juga memiliki bahan kajian berupa 

modul atau bahan ajar, slade dan lainnya. 
c. Dokumen RPS Program Studi manajemen memiliki waktu dalam proses 

pembelajaran yang setara dengan 1 SKS dengan waktu 45 menit tatap 
muka di kelas. 

d. Dokumen RPS akan di tinjau capaianya setiap akhir semester tahun 
akademik berjalan, sesuai dengan target capaian yang di buat 
sebelumnya. 

e. Dokumen RPS setiap mata kuliah akan di tinjau setahun sekali dalam 
rapat dosen, yang umumnya dilakukan sebelum memasuki perkuliahan 
setiap tahun akademiknya. 

f. Dokumen RPS dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui dosen 
pengampu mata kuliah yang dibagikan secara langsung kepada peserta 
didiknya. Juga dokumen RPS dapat dilihat pada sistem siakad yang ada 
di Fakultas Ekonomi. 

 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

            Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan 
agar mencapai pembelajaran dapai tercapai. Adapun proses pembelajaran 
yang diterapkan pada Program Studi Manajemen pada umumnya adalah 
menggunakan pendekatan terhadap konsep student centered learning. 
Sedangkan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 
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seperti : 
a. Capaian Sikap 

Sikap terbentuk melalui proses spiritual dan sosial dalam bentuk 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, serta keikutsertaan dalam 
penelitian dan pengabdian masyarakat. 

b. Capaian Pengetahuan 
Pengetahuan merupakan cerminan terhadap penguasaan konsep, teori 
dan metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis 
yang diperoleh melalui penalaran dan terakumulasi selama proses 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran. 

c. Capaian Keterampilan Umum 
Keterampilan/kemampuan kerja tercermin melalui mekanisme unjuk 
kerja berdasarkan pada konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 
instrumen sesuai dengan bidangnya, yang terbentuk melalui 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, serta keikutsertaan dalam 
penelitian dan pengabdian masyarakat. Keterampilan umum adalah 
keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka 
menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan 
jenis pendidikan tinggi. 

d. Capaian Keterampilan Khusus 
Keterampilan khusus adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap 
lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi, yang terkait 
dengan metode yang digunakan dalam kerja tersebut, tingkat mutu yang 
harus dicapai dan kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. 

 
3) Monitoring Proses Pembelajaran. 

Monitoring pembelajaran dilakukan oleh bagian akademik dan Gugus 

Penjaminan Mutu Program Studi  Manajemen dengan mekanisme sebagai 

berikut. 

(1) Menyesuaikan materi perkuliahan dan RPS yang diberikan oleh dosen 

pemangku mata kuliah dengan Silabus yang disediakan oleh Program 

Studi Manajemen. 

(2) Memonitor kehadiran dosen melalui absensi kehadiran dosen minimal 

12 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan. 

(3) Monitoring juga dilakukan terhadap materi yang disampaikan dosen 

melalui resume yang di isikan setiap selesai mengajar.  

(4) penyesuaian soal ujian tengah semester dan akhir semester dengan 

Silabus dan RPS mata kuliah yang diampu.  

Evaluasi Hasil Pembelajaran 

         Hasil evaluasi perkuliahan dosen mengajar ini akan direkap oleh 

Ketua Program Studi lalu disampaikan kepada Gugus Penjamin Mutu dan 

tembusannya disampaikan kepada dosen pada setiap rapat. 
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4) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran 
          Penilaian yang diterapkan pada Program Studi Manajemen 
mencakup nilai edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. 
Dimana prinsip penilaian tersebut tertuang dalam buku Pedoman 
Akademik Fakultas Ekonomi, buku panduan pelaksanaan praktek 
kewirausahaan, buku pedoman pelaksanaan KKN-PPM dan buku 
pedoman pelaksanaan praktek computer dan bahasa. Dan penilaian 
tersebut dilaksanakan 100% dengan mewajibkan dosen untuk 
melaksanakan penilaian sesuai dengan pedoman-pedoman tersebut. 
         Disamping itu ada juga penilaian yang diberikan kepada mahasiswa 
untuk dapat menilai secara langsung tentang kepuasan mahasiswa 
terhadap layanan akademik yang diberikan baik oleh tenaga administrasi 
Program Studi Manajemen, tenaga administrasi Fakultas Ekonomi, dan 
tenaga administrasi Universitas Gajah Putih. Dimana penilian tersebut di 
dapat melalui penyebaran angket atau kuisioner kepada sebagian 
mahasiswa yang menjadi sampel. Dan hal ini biasanya dilakukan setiap 
akhir semester tahun akademik berjalan. 
         Selain penilian terhadap tenaga adminisrasi juga dilakukan penilaian 
terhadap tenaga dosen. Dengan menyebarkan angket untuk mengetahui 
tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Penilaian ini 
dilakukan sebagai bahan evaluasi dosen dalam melaksanakan pendidikan 
dan pengajaran. 

 
5) Hasil analisis data terhadap luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Citra Merek dan Dampaknya Pada Loyalitas Pelanggan Kajian 

Terkait Pengaruh Pelayanan Hotel di Kabupaten Aceh Tengah dalam 
mata kuliah pemasaran jasa dan bentuk integrasi dalam studi kasus. 

b. kinerja pelayanan publik pemerintah kabupaten aceh tengah dalam 
mata kuliah manajamen kinerja dalam bentuk integrasi bahan ajar. 

c. Pengaruh gaya kepemimpianan, kesehatan keselamatan kerja 
produktifitas kerja serta komitmen organisasi sebagai variabel 
intervening pada koperasi KBQ Baburayyan dalam mata kuliah 
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bentuk integrasi studi 
kasus. 

 
Dari ketiga jumlah integrasi penelitian dan pengabdian diatas yang telah 
di integresikan dalam matakuliah sebanyak 25 %. 
 

c)  Suasana akademik 
Kebijakan tentang suasana akademik mengacu pada ketetapan statuta 

Universitas Gajah Putih Bab V tentang Kebebasan Akademik dan Otonomi 
Keilmuan, Pelaksanaan otonomi keilmuan pada Program Studi Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi UGP meliputi: 
1. Otonomi bagi dosen untuk menciptakan gagasan baru yang sesuai 
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dengan bidang keilmuannya atau memperkaya gagasan dengan mencari 
sumber-sumber pengetahuan baru.  

2. Memberikan kebebasan kepada dosen untuk mengembangkan diri 
sesuai dengan bidang keahliannya.  

3. Otonomi bagi dosen dalam menentukan metode pembelajaran dan 
manajemen kelas.  

Kebijakan tentang kebebasan akademik diatur dalam Statuta 
Universitas Gajah Putih Bab V Pasal 16 ayat (1) dan (2). Ayat 1 menyatakan 
bahwa Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan. Ayat (2) 
menyatakan bahwa Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan 
untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
melalui penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.  

Adapun pelaksanaan kebebasan akademik di Program Studi Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi UGP:  
1. memberikan kebebasan kepada dosen dalam berpendapat dan 

mengembangkan keilmuan 
2. Memberikan kebebasan bagi dosen dalam hal penelitian dan 

pengabdian.  
3. Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengajukan 

pertanyaan menyangkut tentang materi perkuliahan, penelitian, dan 
pengabdiannya baik yang dapat dilakukan secara mandiri maupun 
berkelompok.  

       Kebebasan mimbar akademik program studi ekonomi pembangunan 
dijamin dalam statuta Universitas Gajah Putih pasal 15 sampai dengan pasal 
18. Pasal ini memberiakan kebebasan baik dosen maupun mahasiswa untuk 
menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma serta kaidah 
keilmuan yang berlaku. Kebebasan mimbar akademik dimaksudkan untuk 
melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan Universitas Gajah Putih terkait 
dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabian kepada masyarakat. 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 
        Ada beberapa indicator kinerja tambahan khusus di bidang pendidikan yang 
dilakukan Program Studi Manajemen diantaranya sebagai berikut : 
a. Terlaksananya praktek kewirausahaan yang dilakuakn setiap tahun akademik 

guna untuk menunjang kemandirian mahasiswa dan meningkatkan keilmuan 
dosen. Adapun praktek kewirausahaan yang diterapkan adalah mewajibkan 
mahasiswa untuk membuat sebuah usaha, baik dibidang produksi barang jasa 
dan perdagangan. 

b. Mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti ujian pra sidang sebelum 
dilaksanakannya ujian komprehensif. 

c. Mewajibkan mahasiswa mengikuti toefl sebagai salah satu syarat untuk 
kelulusan mahasiswa. Ujian toefl ini dilakukan sebelum dilaksanakannya ujian 
siding dan komprehensif. 

d. Mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya sebagai 
salah satu syarat kelulusan. 
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6. Evaluasi Capaian Kinerja 
Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja 
        Analisis keberhasilan yang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Menetapkan IPK lulusan ≥ 3.25, yang pada setiap tahunnya lulusan Program 

Studi Manajemen merekapitulasi IPK lulusan diatas 3.25. 
2. Menciptakan wirausaha-wirausaha muda melalui praktek kewirausahaan ≥ 

20 unit usaha (UMKM) 
 
Analisis ketidakberhasilan Capaian Kinerja 
        Analisis ketidakberhasilan terhadap capaian kinerja pada Program Studi 
Manajemen seperti : struktur kurikulum dimana struktur kurikulum tersebut msih 
kurang sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan. Adapun yang 
yang menjadi akar permalahannya adalah kurangnya pengetahuan atau SDM 
pimpinan dan dosen tentang bagaimana cara membuat struktur kurukulum yang 
bagus yang memiliki keserasian antara capaian pemebelajaran dan profil 
lulusan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan mengikut sertakan 
pimpinan dalam hal ini Ketua Program Studi atau sekertaris sekaligus dosen 
dalam pelatihan-pelatihan mengenai cara membuat struktur kurikulum yang baik. 
 

7. Penjaminan Mutu Pendidikan 
        Program Studi Manajemen memiliki lembaga Gugus penjaminan mutu, 
begitu pula Fakultas Ekonomi memiliki lembaga Unit Penjaminan Mutu. Dimana 
kedua lembaga tersebut bekerjasama dalam menjamin dan meningkatkan mutu 
pendidikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Adapun implementasi 
sistem penjaminan mutu yang dilakukan meliputi : 
a. Penetapan 

Gugus dan unit penjaminan mutu menetapkan beberapa aturan seperti : 
menetapkan standar pendidikan yang dimulai dari standar kompetensi 
lulusan sampai dengan standar pembiayaan, begitu juga dengan kebijakan 
pendidikan meliputi : Kebijakan penyusunan Kurikulum, Kebijakan proses 
pembelajaran, Kebijakan mutu penelitian, Kebiajakan mutu pengabdian, 
Kebijakan mutu kemahasiswaan, Kebijakan mutu lulusan, Kebijakan mutu 
bidang penunjang akademik. Gugus dan unit penjaminan mutu juga 
merumuskan dan menetapkan beberapa pedoman pendidikan, dimulai dari 
Buku panduan akademik, Buku bimbingan akademik, Buku pedoman 
pelaksanaan praktek kewirausahaan, Buku pedoman pelaksanaan KKN, 
Buku pedoman penulisan skripsi. 

b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh Ketua Program Studi, sekertaris, 
staf Program Studi dan staf lab. Dimana pelaksaan tersebut mengacu 
kepada pedoman-pedoman atau SOP yang telah di syahkan oleh Gugus 
dan Unit Penjaminan Mutu. 

c. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan setiap akhir semester atau setiap akhir tahun akademik, 
tergantung keperluannya. Seperti evaluasi rata-rata IPK dilakukan pada 
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setiap akhir semerter berjalan, sedangkan untuk evaluasi lulusan dilakukan 
setiap berakhir tahun akademik berjalan. 

d. Pengendalian 
Pengendalian dilakukan setiap hari baik oleh Ketua Program Studi 
Manajemen Gugus penjaminan Mutu Manajemen khusus untuk 
pengendalian kegiatan pendidikan di lingkup Program Studi. Begitu juga 
dengan di lingkup Fakultas Ekonomi, yang mengendalikan langsung oleh 
Dekan, dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas. 

e. Perbaikan 
Perbaikan aturan, kebijakan dan pedoman-pedoman dilakukan setiap waktu 
dan setiap terjadi permasalahan, atau dilakukan pada saat terjadi perubahan 
peraturan perudang-undangan oleh menteri. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan 
proses pendidikan meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Membuat instrument kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan 
diantaranya : 

1. Penilaian terhadap fasilitas ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang 
laboraturium computer dan bahasa. 

2. Penilaian terhadap dosen memberikan materi kuliah,, praktikum dan 
lainnya. 

3. Ketersediaan buku panduan akademik da struktur kurikulum sebagai 
bahan acuan mahasiswa dalam meneyelesaikan kuliah. 

4. Kesesuaian keilmuan dosen dengan materi yang diacarkan dosen. 

5. Ketersedian bahan-bahan ajar dan buku-buku referensi yang ada 
diperpustakaan. 

6. Ketersedian panduan-panduan buku praktikum. 

7. Ketersesian RPS, kontrak kuliah dan pedoman penilaian setiap mata 
kuliah. 

8. Ketersediaan buku bimbingan akademik dan kesedian dosen dalam 
membimbing akademik mahasiswa. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dimulai dari pembuatan angket atau kuisioner sesuai dengan 
instrument kepuasan mahasiswa tersebut. Adapun kuisioner yang 
disebarkan sebanyak 100 kuisioner yang disebarkan secara acak kepada 
mahasiswa setiap jenjang akademiknya. 

c. Perekaman 

Perekaman dilakukan setelah kuisioner berhasil dikumpulkan, maka akan 
dilakukan pencatatan sekaligus merekapitulasi sesuai dengan instrument. 

d. Analisis data 

Hasil analisis kuisioner tersebut maka yang menjadi kesimpulan bahwa 59 
mahasiswa menjawab sangat puas, 32 mahasiswa menjawab puas dan 
sisanya menjawab cukup. 
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9. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut 
a. Kesimpulan hasil evaluasi 

Masih kurangnya kesesuaian antara capaian pembelajaran dan profil. 
Sekaligus masih perlunya ada pembenahan dari sisi struktur kurikulum 
terutama yang mencakup kompetensi lulusan Program Studi Manajemen. 

b. Tindak lanjut 
Melakukan penyesuaian antara capaian pembelajaran dengan Program 
Studil lulusan. Sekaligus membenahi strutur kuruikulum terutama 
menyangkut kopetensi lulusan Program Studi Manajemen. 

 
 

C.7 PENELITIAN 

1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan suatu profesi sebagai Dosen Tetap di lingkungan 

Universitas Gajah Putih, khususnya di Program Studi Ekonomi Manajemen 

setiap Dosen wajib melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya 

adalah melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Tetap 

Program Studi Ekonomi Manajemen umumnya dibiayai oleh Universitas Gajah 

Putih. Dalam pelaksanaannya Dosen Tetap setiap awal semester mengikuti 

sosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Gajah Putih (LPPM-UGP). 

Adapun tujuan diselenggarakan penelitian di Program Studi Ekonomi 

Manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen serta 

pengembangan sub sistem yang ada di Program Studi Ekonomi Manajemen 

c. Membantu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah ekonomi yang 

menarik untuk dikaji terutama masalah dibidang Ekonomi Manajemen 

d. Sebagai syarat dalam pengusulan jenjang jabatan akademik. 

Perencanaan penelitian dimuat didalam RENSTRA penelitian Fakultas 

Ekonomi Universitas Gajah Putih. RENSTRA diberlakukan mulai Tahun 2018-

2022. Dalam melaksanakan prosedur pemetaan penelitian melibatkan unsur 

pimpinan Ketua Program Studi Ekonomi Manajemen dan unit kerja dibawahnya 

dengan mendata penelitian yang telah dihasilkan serta produk penelitian lain 

(Publikasi, HKI, Tekhnologi Tepat Guna, Prosiding dan Buku Ajar). 

Diharapkan peta jalan penelitian dapat mengikuti program penelitian 

yang ada di Program Studi Ekonomi Manajemen dengan menganalisa dan 

mengevaluasi dalam hal pengembangan penelitian yang ada di Program Studi 

Ekonomi Manajemen. Diharapkan juga dapat menjadi pusat penelitian unggulan 

yang dapat memberikan inovasi dibidang ekonomi dan ekonomi manajemen. 

Selain itu juga Dosen Tetap yang ada di Program Studi Ekonomi Manajemen 



98 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

juga dapat melibatkan mahasiswa, disamping melatih Mahasiswa dalam 

melakukan penelitian juga mahasiswa dapat ilmu yang mengaplikasikan 

dibidangnya serta dapat menjadikan penelitian tersebut sebagai rujukan untuk 

Skripsi sebagai tugas akhir dari Mahasiswa tersebut. Fokus riset penelitian yang 

ada di Program Studi Ekonomi Manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Sub Sistem 

b. Sub Sistem Pelayanan 

c. Sub Sistem Strategi Pemasaran 

d. Sub Sistem Kewirausahaan/Keterampilan/Kemampuan 

Pusat penelitian unggulan dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa 

indikator yaitu : 

1. Indikator Internal 

a. Akuntabilitas 

b. Kemampuan manajerial Ketua Program Studi Ekonomi Manajemen 

c. Pendukung kualitas dan produktifitas 

2. Indikator Eksternal 

a. Kontribusi IPTEKS 

b. Pengakuan secara nasional 

c. Dana pendukung 

d. Dampak dan kontribusinya terhadap masyarakat, industri dan steak holder. 

Sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang ada di Program Studi 

Ekonomi Manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Komisi penelitian, pengabdian pada masyarakat, inovasi dan 

kewirausahaan 

b. Board of Reviewer Fakultas Ekonomi 

c. Sistem informasi penelitian dan pengabdian pedoman pengusulan 

penelitian 

d. Buku panduan penulisan karya ilmiah Dosen 

 

2. Kebijakan 

LPPM Universitas Gajah Putih dalam kegiatan pengelolaan penelitian 

telah memiliki dokumen Buku Pedoman Penelitian berdasarkan Surat Keputusan 

Rektor Nomor : 156a/UGP/00/010/IX/2015 tentang Buku Pedoman Karya Tulis 

Dosen Tahun 2015 Tanggal 03 September 2015 sebagai petunjuk operasional 

dan implementasi Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (RIP) serta kegiatan penelitian internal LPPM. Arah dan pedoman 

pengelolaan penelitian telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor : 

113a/UGP/00/001/XII/2014 Tentang Rencana Induk Penelitian UGP. Tercantum 

dalam RIP UGP. 
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Rencana Induk Penelitian menjelaskan sistem pengelolaan penelitian 

dan PKM yang mencakup akses dan pengadaan sumber daya, layanan bagi 

pemangku kepentingan, memiliki peta jalan (roadmap), agenda penelitian 

unggulan Universitas, melaksanakan penelitian, dan mengelola serta 

meningkatkan mutu. Bagi Dosen di lingkungan Universitas Gajah Putih secara 

berkala setiap tiga bulan dilakukan up-dating data penelitian dan PKM. UUPS 

Ekonomi Manajemen juga telah melakukan seleksi terhadap para Reviewer. Tim 

Reviewer untuk proposal internal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor 

Nomor : 189/UGP/00/006/SK/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019 tentang Tim 

Reviewer Internal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Lingkungan Universitas Gajah Putih.  

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Sasaran dan peta jalan penelitian pada pusat Studi Ekonomi Manajemen 

dapat diuratkan sebagai berikut : 
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Dalam pencapaian penelitian yang telah ditetapkan Universitas Gajah 

Putih, UPPS Ekonomi Manajemen melakukan beberapa cakupan standar 

kemampuan serta kompetensi Dosen dibidang ilmunya, dimana setiap Dosen 

melakukan penelitian sesuai arahan Ketua LPPM. Dalam melaksanakan 
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penelitian metode penelitian yang digunakan tepat sehingga hasil analisis yang 

diperoleh akan menjadi lebih akurat. Begitu juga dengan mahasiswa dengan 

arahan Dosen melakukan penelitian dengan menggunakan isu terkini serta 

menggunakan metode yang tepat menghasilkan hasil penelitian yang dapat 

dijadikan referensi. 

 

Strategi-strategi yang dijalankan dalam pencapaian hasil penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun Renstra penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penelitian setiap Dosen dan setiap Tahunnya. 

b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas 

Akademika Universitas Gajah Putih. 

c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada seluruh sivitas 

Akademika yang ada dilingkungan Universitas Gajah Putih. 

d. Mengadakan pelatihan/workshop mengenai kegiatan penelitian untuk para 

Sivitas Akademika Universitas Gajah Putih. 

e. Menetapkan indikator kinerja utama penelitian dan indikator kinerja 

tambahan yang ditetapkan oleh LPPM. 

 

Selain strategi pencapaian diatas ada strategi pencapaian standar 

UPPS Ekonomi Manajemen dalam pencapaian standar proses penelitian Dosen 

dan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Universitas Gajah Putih dilakukan dengan 

penelitian internal dan penelitian eksternal. 

 

Penelitian internal pelaksanaannya dilakukan selama satu Tahun Akademik, 

dimulai dari : 

a. Pengusulan Proposal 

b. Advice Proposal 

c. Review Proposal 

d. Seminar Proposal 

e. Pelaksanaan Penelitian 

f. Monitoring dan Evaluasi 

g. Seminar 

h. Publikasi Hasil Penelitian 

 

Skim Penelitian dengan pendanaan internal UPPS Ekonomi Manajemen 

Universitas Gajah Putih terdiri atas : 

a. Penelitian Dasar 

b. Penelitian Terapan 

c. Penelitian Kelembagaan 
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d. Penelitian Kluster 

e. Program Penerbitan Buku Ajar 

f. Program Penerbitan Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional 

 

Pada penelitian eksternal pelaksanaan serta tahapan penelitian disesuaikan 

dengan pihak pemberi dana seperti Kemenristek Dikti, Kemendikbud serta pihak 

Swasta dan lain-lainnya. 

 

Skim dengan pelaksanaan internal meliputi : 

a. Penelitian Hibah bersaing 

b. Ristek 

c. Kerjasama antar Lembaga 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Relevansi penelitian DTPS di UPPS mencakup unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan 

mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Peta jalan 

penelitian dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan 

oleh UPPS Ekonomi Manajemen Universitas Gajah Putih dengan melihat 

analisa dan hasil evaluasi diri institusi dalam pengembangan dibidang 

penelitian. Adapun roadmap yang dikembangkan UPPS Ekonomi 

Manajemen yaitu pengembangan kewirausahaan, pemasaran serta 

usaha mikro kecil menengah sehingga pengembangan keilmuan 

dibidang Ekonomi Manajemen dapat lebih meningkat. 

2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta 

jalan penelitian. Ketersediaan pedoman penelitian dalam melaksanakan 

penelitian, pelaksanaan penelitian Dosen tetap yang ada di Program 

Studi Ekonomi Manajemen menjalankan penelitian sesuai dengan 

roadmap, didampingi oleh Ketua Program Studi Ekonomi Manajemen. 

3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dievaluasi oleh Ketua 

Program Studi Ekonomi Manajemen. Evaluasi ini dilakukan setiap tiga 

bulan sekali sesuai dengan arahan Ketua LPPM Universitas Gajah Putih. 

Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata 

cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis 

hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi 

output penelitian. 

4) Dalam hasil evaluasi penelitian tentunya terdapat ilmu baru dalam suatu 

riset penelitian. Hasil penelitian ini digunakan oleh civitas akademika 
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untuk mengembangkan keilmuan khususnya di Program Studi Ekonomi 

Manajemen. Relevansi dari penelitian ini adalah pelaporan penelitian 

oleh Dosen kepada pengelola peneletian yang ada di Universitas Gajah 

Putih. Serta menggunakan hasil penelitian yang sesuai dengan roadmap 

dan penggunaan metode penelitian yang baik guna untuk memperbaiki 

relevansi serta pengembangan keilmuan yang ada di Program Studi 

Ekonomi Manajemen. 

Tabel 6.a Penelitian DTPS yang melibatkan Mahasiswa 

 
Berdasarkan tabel 6.a diatas jumlah penelitian pada tahun 2016 

sebesar 30%, pada tahun 2017 sebesar 40% dan pada tahun 2018 30%.  

penelitian Dosen yang melibatkan Mahasiswa meningkat pada tahun 

2017 dari tahun sebelumnya dan menurun pada tahun 2018, hal ini 

dikarenakan adanya kemauan kerjasama antara Dosen dan Mahasiswa 

dalam hal tugas akhir, hal ini bertujuan membantu Mahasiswa dalam 

menyelesaikan masa studi penelitian ini merupakan salah satu syarat 

penyelesaian studi di Program Studi Ekonomi Manajemen. 

Penelitian Dosen yang melibatkan Mahasiswa merupakan salah 

satu kerjasama antara Dosen dengan Mahasiswa sehinggga dapat 

menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga baik Dosen 

maupun Mahasiswa merasa bahagia dan senang berada dilingkungan 

kampus. Selain itu manfaat kerjasama antara Dosen dan Mahasiswa 

memberikan efek percaya diri yang tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa 

sehingga kreativitas ilmiah dalam bentuk penelitian dapat berkompetensi 

ditingkat penelitian yang lebih tinggi seperti program kreativitas 

mahasiswa (PKM). Selain itu juga kerjasama antara Dosen dan 

Tahun 2016
30%

Tahun 2017
40%

Tahun 2018
30%

Penelitian Melibatkan Mahasiswa

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018
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Mahasiswa ini menjadi sarana latihan bagi keduanya untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal 

maupun nasional terakreditasi. 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

a. Meningkatkan hasil penelitian Dosen 

b. Meningkatkan publikasi dijurnal nasional, nasional terakreditasi dan 

internasional terakreditasi 

c. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan rencana induk penelitian 

d. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang 

telah ditentukan oleh lembaga pengembangan penelitian dan pengabdian 

(LPPM) Universitas Gajah Putih, serta sesuai dengan kaidah-kaidah 

keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing 

e. Semua penelitian telah sesuai dengan perkembangan pada saat ini, serta 

dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi terhadap penelitian yang akan 

datang 

f. Semua isi penelitian berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi, 

pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia 

usaha serta industri 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

a. Peningkatan kapasitas penelitian dan penulisan karya ilmiah 

b. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penelitian 

7. Penjaminan Mutu Penelitian 

Penetapan 

a. Menbentuk budaya penelitian yang menghasilkan karya ilmiah bertaraf 

nasional melalui penerapan pola penelitian yang mengedepankan kerjasama 

tim yang terpadu dan berjenjang antara Dosen dan Mahasiswa. 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk menghasilkan 

peublikasi ilmiah yang bertaraf nasional. 

c. Pembentukan kelompok-kelompok penelitian yang dapat berbasis pada 

bagian dari program studi dan dapat bersifat lintas disiplin. 

Pelaksanaan 

a. Kerjasama penelitian dan diseminasi hasil penelitian dengan industri, 

asosiasi atau pemerintahan. 

b. Mengajukan proposal kerjasama kaji tindak (actioan researchI) ke 

Kemendiknas, Pemda Kabupaten/Kota. 

c. Sosialisasi dan pelatihan hasil penelitian tekhnologi tepat guna diwilayah 

Pemda Kabupaten/Kota. 
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Evaluasi 

a. Jumlah penelitian yang terpublikasi masih sedikit 

b. Ruang lingkup penelitian yang terpublis masih bersekala nasional tidak 

terakreditasi 

c. Perlu adanya pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan guna untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang penelitian. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

a) Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan 

analisis datanya. 

b) Ketersediaan bukti yang benar tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti 

dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan 

ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kuisioner, skala likert 

digunakan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan atau kepuasan dan 

ketidakpuasan seseorang terhadap sesuatu rencana penelitian yang sudah 

dilakukan, skla Likert juga dapat digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau 

pendapat seseorang atau kelompok mengenai program penelitian yang sudah 

dilaksanakan 

Berdasarkan kuisioner dengan model close-ended question dan dengan 

skala likert untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna penelitian yang terdiri 

dari pilihan (optional) dan skornya yaitu : 

Pilihan Jawaban Singkatan Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Ragu-Ragu RG 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

Dimana kemudian menentukan penggunaan rata-rata tingkat kepuasan menurut 

metode Likert dalam Nazie (2014) dengan menggunakan rumus : 

 

Rata-rata kepuasan =
Jumlah skor jawaban kuisioner

Total jumlah kuisioner
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Sedangkan untuk menentukan jumlah rata-rata kepuasan menggunakan teori 

Kaplan dan Norton (2000) dengan menggunakan rumus : 

Range Nilai Keterangan 

1 – 1.79 Sangat Tidak Puas 

1.8 – 2.59 Tidak Puas 

2.6 – 3.39 Cukup Puas 

3.4 – 4.91 Puas 

4.2 – 5 Sangat Puas 

 

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang berjumlah 50 orang yang menilai 

atau menjawab sangat setuju (23) orang, yang menjawab Setuju (20) orang, 

yang menjawab ragu-ragu (5) orang, yang menjawab tidak setuju (2) orang dan 

yang menjawab sangat tidak setuju (0) orang. Maka jumlah keseluruhan yang 

menjawab adalah 50 orang, dari hasil Tabulasi Kuisioner dapat ditarik nilai rata-

rata tingkat kepuasan pengguna penelitian adalah 4.28, berdasarkan hasil 

perhitungan jumlah rata-rata tingkat kepuasan diperoleh nilai 4.28 pada Domain 

tingkat kepuasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan penelitian termasuk 

kedalam katagori puas. 
 

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Sumber daya yang ada di Program Studi Ekonomi Manajemen cukup 

baik dan pastinya sudah berkualitas serta memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten dan unggul dibidang keahlian ilmunya masing-masing. Jumlah Dosen 

Tetap yang ada di Program Studi Ekonomi Manajemen berjumlah 12 orang, 

berdasarkan Jabatan fungsional terdiri dari 1 Lektor Kepala (10 %), Lektor 

berjumlah 5 orang (50 %), 3 Asisten Ahli (20 %) dan dalam prosen pengusulan 

Jabatan Fungsional 3 orang (20 %). 

                 Tabel 3.a.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi 

 

1

5

3 3

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Dalam Pengusulan
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Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih menghimbau seluruh Dosen 

Tetap khususnya Dosen yang ada di Program Studi Ekonomi Manajemen untuk 

melakukan kerjasama penelitian keluar dari Universitas Gajah Putih ke Dinas-

Dinas terkait yang berhubungan dengan Ekonomi Manajemen seperti Dinas 

Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Koperasi-Koperasi yang 

bergerak dibidang pemasaran komoditi hasil unggulan daerah dan untuk 

mendapatkan tercapainya indikator kinerja penelitian pada umumnya tergantung 

pada sumber dan institusi yang dapat diperoleh antara lain dari dana hibah riset, 

swasta, pemerintah, kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri, sumber 

dana lainnya dan Fakultas Ekonomi mendorong seluruh Dosen tetap untuk 

mengusulkan penelitian yang pendanaannya bersumber dari hibah penelitian 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selain itu upaya lain yang dilakukan 

oleh Fakultas Ekonomi adalah dengan membuka suatu koperasi produsen yang 

bertujuan untuk tambahan memperoleh dana penelitian. 

 

 
 
C.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Latar Belakang 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  merupakan salah satu pilar dari 

Tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan untuk membantu  masyarakat 

sebagai tanggung jawab akademik untuk mendukung perkembangan 

masyarakat.  Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang harus diimplemtasikan   oleh seluruh unsur  

civitas Akademika berbarengan  dengan dharma penelitian dan dharma 

pengajaran. Sebagai landasan hukum pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat  sebagaimana termaktub dalam undang-undang  republik 

Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 47 ayat 1 

bahwa  Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas 

Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Diharapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan 

secara optimal dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

       Dari uraian latar belakang di atas maka tujuan dilaksanakannya 

pengabdian kepada masyarakat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan salah satu pilar dari Tri dharma perguruan tinggi  
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b. Membantu masyarakat dalam mengatasi dan memecahkan persoalan-

persoalan sosial dan ekonomi. 

c. Sebagai syarat  dalam pengusulan jenjang jabatan akademik 

d. Mempersiapkan  sumber daya manusia yang profesional serta memiliki 

kemampuan akademik serta mampu mengimplentasikan dalam masyarakat 

sesuai  dengan kebutuhan dan tuntutan jaman. 

 

Perencanaan pengabdian telah dimuat dalam RENSTRA pengabdian 

fakultas ekonomi Universitas Gajah Putih yang berlaku 2015-2019 Dalam 

melakukan pemetaan prosedur pengabdian kepada masyarakat,  pimpinan 

melibatkan ketua program studi  manajemen serta unit kerja yang ada di 

bawahnya dengan menginventarisir dan mendata produk-produk penelitian 

yang telah dihasilkan dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal, proseding,dll.  

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara mandiri oleh 

dosen dan juga dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya. 

      Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, rektor memberikan 

arahan kepada LPPM yang kemudian mensosialisasikannya standar 

pelaksanaan PkM sepada setiap dosen, ketua program studi  manajemen, 

pimpinan atau dekan fakultas ekonomi serta kepada mahasiswa di lingkungan 

Universitas Gajah Putih.  

LPPM mengumumkan  kepada para dosen setiap awal tahun tentang 

adanya peluang hibah pengabdian internal maupun dari ekternal. Yang 

selanjutnya dosen mengusulkan rencana pengabdian  dalam bentuk proposal, 

kemudian proposal diseleksi oleh reviewer  yang telah ditunjuk untuk 

mendapatkan dana  penelitian internal yang telah disediakan dalam anggaran 

universitas setiap tahunnya.   

LPPM melibatkan program studi untuk turut berpartisipasi dalam 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan program pengabdian.  LPPM juga 

menjadi unit yang bertugas dan membidangi kegiatan pengabdian. Dala Upaya 

menjamin keberlangsungan kegiatan dan mutu pengabdian dilakukan upaya 

monitoring oleh Tim LPPM yang mencakup prosentase hasil pencapaian 

kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Pelaksanaan pemantauan 

dilakukan pada bulan terakhir pada saat berkahirnya kegiatan pengabdian.  

     Pengabdian yang telah dilaksanakan oleh para Dosen diharuskan 

membuat laporan. Di mana Laporan pengabdian tersebut disusun merujuk 

pada panduan penyusunan laporan yang telah di susun oleh LPPM.  
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             Sebaga kekuatan internal dalam bidang pengabdian di mana : 

- Dosen secara bersama maupun mandiri melaksanakan pengabdian 

masyarakat  

- Jumlah dosen yang melakukan pengabdian di setiap semester di mana 

setiap dosen diwajibkan melaksanakan pengabdian. 

- Sebaran materi pengabdian yang berfokus pada  upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan semangat kewirausahaan. 

          Dilihat dari lingkungan eksternal bahwa kegiatan pengabdian oleh dosen  

direspon positif oleh kelompok sasaran. Sedangkan sisi kelemahan bahwa 

tindak lanjut yang masih belum optimal. 

         Dilihat dari keunggulan  pada bidang keilmuan program studi           

Fakultas Ekonomi yang terdiri dua program studi strata 1 yaitu Program 

Studi   manajemen dan Program Studi Studi pembangunan. Program studi 

manajemen memilki 3 konsentrasi yaitu manajemen pemasaran, 

manajemen operasonal dan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan 

pengabdian yang dilaksanakan dapat berupa  Pelatihan kelompok bidang 

pemasaran produk, Pendampingan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan 

menegah, Peningkatan kapasitas aparatur kampung. 

2. Kebijakan 

1 Setiap dosen fakultas ekonomi UGP diwajibkan untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat setiap semester sesuai dengan 

kebijakan LPPM UGP 

2  Topik pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan road map yang 

telah ditentukan. 

3. Laporan pengabdian dipublikasi 
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4. Strategi Pencapaian Standar 

Untuk mencapaian standar pengabdian kepada masyarakat secara 

internal yang dilakukan selama setahun akademik. Dosen sebagai pelaksana 

pengabdian terus didorong terutama pengabdian yang didanai oleh dana 

hibah dengan mengusulkan proposal, masa advice proposal, review proposal 

seminar dan evaluasi, seminar dan publikasi hasil pengabdian.   

Pengabdian juga dilakukan dengan dibiayai oleh internal  lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Gajah Putih  di 

mana dosen dengan melaksanakan program-program sebagai berikut : 

a. Program  usaha peningkatan pendapatan kelompok masyarakat melalui 

kegiatan pelatihan. 

b. Sosialisasi  dan pendampingan  berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Sumber daya yang dialokasikan Pendanaan ekternal pengabdian kepada 

masyarakat di mana tahapan pelaksanaan mengikuti  skema atau agenda 

yang telah ditentukan oleh penyandang dana. 

Adapun skim pendanaan yang bersumber dari ekternal terdiri  dari : 

a. Penelitian hibah bersaing 

b. Kerjasama  antar lembaga 

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, rektor memberikan 
arahan kepada LPPM yang kemudian mensosialisasikannya standar 
pelaksanaan PkM sepada setiap dosen, ketua program studi  manajemen dan 
pimpinan atau dekan fakultas ekonomi serta kepada mahasiswa di lingkungan 
Universitas Gajah Putih. 

Alokasi biaya yang disediakan untuk setiap pengabdian  untuk setiap dosen 
yang bersumber dari internal Universitas Gajah Putih yang disediakan sebesar  
Rp 1.500.000,- (Satu  juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penelitian. 
Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari ekternal, dosen pernah 
memenangkan dana hibah.  

5. Indikator Kinerja Utama 

a)  Relevansi PkM DTPS di UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan 

mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi. 

2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan 

PkM. 

3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa 

terhadap peta jalan, dan 

4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan  

5) pengembangan keilmuan program studi. 

b) Data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa disajikan dengan teknik 

representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, rasio, dan proporsi) 

dan komprehensif, serta kecenderungan yang terjadi disimpulkan. Data 
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dan analisis yang disampaikan meliputi keterlibatan mahasiswa pada 

kegiatan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 7 LKPS). Data dan 

analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program 

Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan. 

 

Peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa dalam 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat digambarkan berikut : 

Gambar 1. 

Road Map peningkatan kesejahteraan masayarakat  & Pengembangan 

kewirausahaan 

 Pasar/produk 
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Penelitian dan 

pengembangan 

 

 

 

Tahun  2019  2020  2021 2022  2023  

         Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

di laksanakan sesuai dengan road map atau pedoman telah dibuat. Dari hasil  

evaluasi  menunjukkan bahwa pelaksanan pengabdian telah berada pada 

Identifikasi 
berbagai 
permasalahan 
lapangan kerja di 
tingkat lokal 
maupun regional; 
Identifikasi daya 

saing dan potensi  

Pemetaan  faktor-
faktor potensi 
bisnis lokal, 
regional dan 
motivasi 
masyarakat untuk 
pemberdayaan 
masyarakatan 

Perumusan konsep-konsep 
pemberdayaan ekonomi mikro(produksi, 
dagang) Perumusan model dan program 

pendampingan atau bimbingan. 

Model penciptaan lapangan kerja 
melalui kegiatan praktek 
kewirausahaan usaha  ekonomi 

produktif. 
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tahap  identifikasi  berbagai masalah baik ditingkat lokal maupun ditingkat 

regional. 

        Pelaksanaan pengabdian yang melibatkan mahasiswa yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ditunjukkan pada grafik 

sebagai berikut : 

 

.   

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengabdian DTPS 

yang melibatkan mahasiswa  menunjukan tren yang tidak meningkat  dari 

tahun 2017 dan tahun 2018 sedangkan  tahun 2019 meningkat menjadi  

empat  . 

Untuk mewujutkan  program strategis pengabdian kepada masyarakat 

dilingkungan Universitas Gajah Putih Takengon  yang terdiri dari  empat 

fakultas yaitu fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas  ilmu sosial 

dan politik dan fakultas  teknik informatika.  Dengan disiplin ilmu yang 

beragam,  dosen sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat   

melakukan transfer ilmu yang berhubungan dan menyentuh  langsung 

dengan kehidupan masyarakat  dalam bidang-bidang seperti 

pembangunan ekonomi,  pertanian dan pemerintahan kampung. 

Disamping pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara 

pribadi juga dengan melibatkan mahasiswa merupakan program 

pengabdian kerja sama dosen-mahasiswa,yang menangani masyarakat 

memiliki potensi    produktif secra ekonomi dan  calon pelaku  wirausaha 

baru yang mencakup  aspek produksi, dan manajemen usaha pemasaran 

dan sumberdaya manusia. Program pengabdian atau kegiatan yang 

bersentuhan dengan aspek ekonomi maupun maupun kegiatan sosial 

dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerja nyata KKN yang dilaksanakan 

setiap tahun akademik.  
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    Terdapat beberapa faktor penting dalam evaluasi kesesuaian PkM dan 

mahasiswa dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat(PKM):  

1. Relevansi fokus pengabdian dengan yang dilaksanakan, bermanfaat 

kepada masyarakat dan berkelanjutan pelaksanaan program di bidang 

pemasaran produk usaha ekonomi mikro   

2. Kesesuain metode yang digunakan dalam pengabdian kepada 

masyarakat untuk mencapai tujuan pengabdian yaitu dalam bentuk 

pelatihan dan sosialisasi. 

3.  Kesesuaian dan kecukupan waktu yang dialokasikan serta tempat 

pelaksanaan PkM  

4   Relevansi bidang ilmu dengan topik PkM  dan publikasi 

 

              Hasil evaluasi  relevansi PkM, direkomendasikan : 

1. UPPS  lebih fokus pada upaya permasalah produksi dan  pemasaran 

yang dihadapi oleh masyarakat, kelompok masyarakat.  

2. Dosen program studi lebih memotivasi mahasiswa dalam pelaksanaan 

PkM yang inovatif. 

 

6. Indikator Kinerja Tambahan 

      Kinerja pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh 

DTPS hanya sebatas pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan 

mahasiswa pada tahun 2017 berjumlah 10 pengabdian, pada tahun 2018 

berjumlah 10 pengabdian dan pada tahun 2019 berjumlah 12 pengabdian.  

      Sedangkan kinerja tambahan dalam bentuk publikasi internasional hanya 

sebanyak 1 pengabdian yang dipublikasi internasional terindeks scopus pada 

tahun 2019. 

 

7. Evaluasi Capaian Kinerja 

        Evaluasi kinerja pengabdian didasarkan kepada beberapa aspek 

penting yang meliputi aspek sumber daya yang ada meliputi SDM yaitu yang 

berjumlah 12 orang dosen tetap yang terlibat dalam pengabdian dengan 

kualifikasi pendidikan Magister (S2).  Aspek pengelolaan pengabdian 

berkaitan dengan proses.  Aspek luaran pengabdian yang mencakup jumlah 

publikasi dalam bentuk jurnal, buku yang diterbitkan. 

Faktor pendukung : 

- Faktor pendukung keberhasilan tercapainya standar tersedianya 

jumlah dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S2. 

- Adanya standar program kerja mahasiswa dalam melaksanakan 

pengabdian masyarakat 

- Tersedianya SOP  
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- Tersedianya road map 

deskripsi singkat tindak lanjut : 

- Mendorong   dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM 

- Meningkatkan publikasi hasil penelitian dan pengabdian 

 

8. Penjaminan Mutu PkM 

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan PkM yang 

berkelanjutan, perlu berpedoman pada dokumen sebagai berikut : 

 1.  Panduan Teknis pelaksanaan PkM 

 2.  Standar Prosedur Mutu PkM 

 3.  Standard Operating Prosedur PkM (SOP) 

 4.  Formulir/berkas: Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan,    Surat 

Pernyataan    Pertanggungjawaban Mutlak. 

Universitas Gajah putih dalam menjaga kontinuitas pelaksanaan PkM 

antara lain berupa kegiatan rutin pengabdian masyarakat yang dilakukan 

oleh para dosen yang dilaksnakan setiap semester, dan mahasiswa 

dalam bentuk kegiatan KKN.  

 

9. Kepuasan Pengguna 

a. Untuk  mengukur tingkat kepuasan baik pelaksana maupun mitra 

digunakan angket atau quisioner yang disebarkan kepada pengguna dan 

mitra. Penyebaran  angket dilakukan dilakukan setelah usai kegiatan 

dengan jumlah kuisioer yaitu 50 responden. 

Perekaman : Data kuisioner yang telah disebarkan direkapitulasi dalam 

bentuk tabel 

Analisis data : Dari jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur 

kepuasan tersebut berjumlah 10 indikator, Dari hasil pengolahan data 

diperoleh 37 orang menjawab puas (4), 8 orang menjawab sangat puas 

(5),  sedangkan yang menjawab kurang puas (3) sebayak 5 orang 

responden.  Dengan demikian secara rata-rata tingkat kepuasan 

pengguna PkM dapat dikatagorikan puas yaitu 4,06 

b. Tersedianya daftar kuisioner dan rekapitulasi hasil penyebaran kuisioner 

yang telah dikumpulkan. 

 

10. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terus ditingkatkan yang 

merupakan salah satu Tri dharma perguruan tinggi yang sama pentingnya 

dengan unsur Tri Dharma perguruan tinggi lainnya yaitu pengajaran dan 

penelitian.  Dilihat dari jumlah pengabdian yang ada menunujukan minat 

yang masih rendah dari dosen sebagai pelaksana pengabdian terutama 



114 
 

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Manajemen 2019 

dalam mengikuti kompetisi hibah bersaing. Sebagai rencana perbaikan dan 

pengembangan kegiatan PkM dilakukan melalui : 

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan 

pengabdian. 

- Melaksanakan workshop dan pelatihan, seminar-seminar untuk 

meningkatkan kompetensi  dan minat dosen.  

 

 

C.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 

1. Indikator Kinerja Utama 

a. Luaran Dharma Pendidikan 

Grafik 

Jumlah lulusan Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Putih 
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2. Indikator Kinerja Tambahan 

Beberapa indikator kinerja tambahan yang beradasarkan standar yang 

ditetapkan UPPS adalah : 

a. Dokumen system pengawasan dan pelaporan (monitoring and refort) 

b. Peningkatan jumlah dan porsentase mahasiswa baru perempuan 

c. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 

d. Jumlah dan porsentase lulusan perempuan yang memperoleh pekerjaan. 

e. Jumlah dan kegiatan seminar ilmiah dan bedah buku yang dilakukan 

dosen dan mahasiswa. 

Semua indikator yang digunakan tersebu harus terukur dan dikaji serta 

dianalisa untuk dapat dipertanggungjawabkan dan sekagus sebagai 

perbaikan secara berkelanjutan.   

 

3. Evaluasi Capaian Kinerja 

Tindak lanjut ke depan : 

- Peningkatan strata pendidikan tenaga pendidik 

- Peningkatan strata pendidikan tenaga kependidikan 

- Peningkatan sarana dan prasarana 

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 

- Mencari sumber pendaan untuk program pengabian kepada masyarakat. 

 

4. Penjaminan Mutu Luaran 

Penjamin mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar pengelolaan pendidikan tinggi secaara konsisten dan berkelanjutan, 

sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu perguruan tinggi 

memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap 

satuan pendidikan dan dikelola oleh satuan penjamin mutu (SPM) di tingkat 

universitas. SPM bertugas melakukan penjamin mutu internal secara 

konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada 

pemangku kepentingan. Sebagaimana diatur oleh peraturan rektor nomor 

70 tahun 2015 :  

1. Unit penjamin mutu memiliki tugas mendukung dekan dalam 

pelaksanaan tugas penjamin mutu. 

2. Unit penjamin mutu memiliki fungsi : 

a. Melaksanakan system penjamin mutu akademik sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku 

b. Melaksanakan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjamin 

mutu akademik yang ditetapkan 

c. Melaksanakan instrument evaluasi internal penjamin mutu akademik 

d. Melaksanakan penjamin mutu akademik diseluruh unit kerja di 
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lingkungan fakultas 

e. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada dekan yang terkait 

dengan penjamin mutu 

f. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan 

audit di bidang pendidikan, research, pengabdian kepada 

masyarakat dan kemahasiswaan di tingkat fakultas 

g. Melaksanakan koordinasi dengan SPM dalam melaksanakan 

penjamin mutu. 

 

5. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan penggunaan lulusan dan mitra kerja dijelasakan 

sebagai berikut : 

1. Instrumen yang digunakan adalah metode pelacakan (trace) dengan 

metode sample, dengan pelaksanaannya menggunakan daftar kuisioner 

yang diajukan kepada pengguna lulusan (stakeholder) kemudian 

dikumpulkan dan dilakukan analisa sehingga pada akhirnya dari jawaban 

kuisioner tersebut dapat dibulatkan dalam ukuran skala likert yang 

bobotnya antara satu sampai lima ( 1-5). 

2. Dengan metode pelacakan tersebut juga akan ditemukan data yang 

akurat tentang pengukuran kepuasan yang di ajukan kepada pengguna 

lulusan tersebut. Disisi lain kegiatan ini terus dilakukan setiap tahunnya 

dengan harapan akan memperoleh umpan balik kepada lembaga/fakultas 

yang dijadikan formasi akurat bagi  pengguna informasi. 

 

6. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Ringkasan  dari pemosisian : 

a. Masalah dan akar masalah dari tinjauan tridarma perguruan tinggi 

adalah: 

- Bidang pendidikan dan pengajaran, yakni perlu peningkatan strata 

pendidikan dari S2 ke S3, 

pembenahan sarana dan prasarana dan pendanaan yang memadai. 

Nilai akriditasi sebagian program studi masih C. 

- Bidang penelitian, yakni belum dilakukan secara kontinyu, baik yang 

bersfat mandiri maupun kelompok. Jurnal penelitian masih terbatas 

yang terakriditasi, terutama skala nasional, dan secara umum juga 

masih perlu dukungan dana penelitian. 

- Bidang tanggungjawab social pengabdian kepada masyarakat, juga 

belum dapat terprogram secara tepat dan rutin dilaksanakan oleh 

tenaga pendidik. 
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2. Rencana perbaikan dan pengembangan. 

Seiring dengan kebijakan universitas, kebijakan pengembangan fakultas 

ekonomi UGP dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

pendidikan adalah sebagai berikut : 

- Dalam rangka efesiensi pengelolaan dan produktipitas institusi 

fakultas ekonomi secara rutin melakukan evaluasi diri dengan tujuan 

untuk mengetahui potensi dan hambatan pengembangan, hususnya 

yang berkaitan dengan angka efiseinsi edukasi dan produktivitas 

- Isu strategis dijadikan dasar pengembangan kapasitas meliputi 

perkembangan SDM, manajemen keuangan, akriditasi, 

kelembagaan (kepemimpinan, kelengkapan sarana dan prasarana 

pendidikan) serta mutu penelitian. 

- Ditengah-tengah perubahan lingkungan pendidikan tinggi fakultas 

ekonomi terus berupaya untuk mereformasi untuk mengembangkan 

diri. Arah pengembangan institusi harus focus dan bisa mendukung 

universitas. 

- Peningkatan status akriditasi program studi. 

 
 

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UPPS TERKAIT 
PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI 

 

1. Analisis capaian kinerja 

a. Menguatkan visi dan komitmen 

b. Mendorong inovasi dan kreatifitas 

c. Mengoptimalkan sistem informasi 

d. Melengkapi sarana dan prasarana 

e. Menciptakan suasana akademik yang kondusif 

f. Menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang transfaran dan akuntabel 

g. Meningkatkan pelayanan dan kinerja SDM 
 

2. Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan 

Analisis SWOT antar komponen ditujukan dalam rangka mengevaluasi posisi 

strategis secara keseluruhan program studi pada fakulas ekonomi UGP yang 

ditinjau dari secara keseluruhan komponen evaluasi diri. Berdasarkan hasil 

analisa tersebut posisi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kekuatan : 

a. Pimpinan Fakultas mempunyai komitmen yang kuat  

b. Mempunyai visi dan misi yang jelas dan terukur 

c. Kurikulum dan metode pembelajaran yang memberikan pencerahan, 

berbasis intelektual, emosional dan spiritual 
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d. Penjamin mutu yang telah berjalan baik 

e. Tenaga pendidikan dan kependidikan yang mencukupi 

f. Fasilitas jurnal dan bahan pustaka yang memadai 

2. Kelemahan : 

a. Tenaga pendidik umumnya masih mempunyai pendidikan S2 

b. Sarana prasarana dan dukungan dana masih perlu ditingkatkan 

c. Kuantitas dan kualitas penelitian masih perlu ditingkatkan 

d. Peran dan tugas penjamin mutu masih perlu ditingkatkan 

e. Penelitian dan jurnal terakriditasi masih terbatas 

f. Produk Haki dalam bentuk patten masih perlu ditingkatkan 

3. Peluang : 

a. Tingginya peluang pengembangan ilmu pengetahuan berbasis spiritual 

dan  etika. 

b. Otonomi perguruan tinggi dalam rancang kurikulum 

c. Terbentukya peluang kerja sama program studi dengan berbagai PTS 

dan PTN serta dunia usaha 

d. Potensi kerjasama dan pendanaan bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. 

e. Menguatnya tuntutan agar perguruan tinggi di Indonesia untuk mampu 

berkiprah secara internasional 

4. Ancaman : 

a. Persaingan antar perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri 

b. Mulai adanya indikasi berkurangnya peminat karena persaingan antar 

perguruan tinggi yang cukup ketat. 

c. Perkembangan dunia bisnis yang cepat menuntut kurikulum abditing 

kurikulum guna menyesuaikannya 

d. Perkembangan tehnologi informasi yang cepat yang tidak dapat 

diimbangi dengan kemampuan kegunaannya 

e. Perkembangan spesifikasi kebutuhan karya pengapdian oleh 

masyarakat pengguna. 

 

3. Strategi pengembangan 

Strategi pengembangan merupakan butir-butir strategi FE-UGP mencapai 

sasaran yang ingin dicapai dalam lima (5) tahun kedepan sebagaimana tertera 

dalam rencana strategis FE (2015-2019). Ada 7 strategi pengembangan yang 

spesifik yakni : menguatkan visi dan komitmen, mendorong inovasi dan 

kreativitas, mengoptimalkan system informasi, melengkapi sarana prasarana, 
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menciptakan suasana akademik yang kondusif, menjalankan system keuangan 

yang akuntabel, dan meningkatkan pelayanan dan kinerja sumberdaya manusia. 

Strategi pengembangan fakultas ekonomi UGP yang umum adalah sebagai 

berikut : 

- Strategi perluasan : melalui program inovasi kurikulum dan metode 

pembelajaran dan pengembangan konsentrasi sesuai kebutuhan pengguna 

lulusan. Inovasi model kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pada 

penggunanya dengan tidak meninggalkan idialisme keilmuan. Promosi dan 

penguatan pencitraan keunikan melalui media komunikasi (internet, surat 

kabar) maupun pengiriman delegasi dalam seminar baik regional maupun 

nasional. Perluasan jaringan penelitian level nasional maupun internasional 

termasuk pengembangan HAKI dalam bentuk PATENT. 

- Strategi konsolidasi : meliputi intensifikasi program diskusi ilmiah, 

workshop/pelatihan. Perancangan blue print (termasuk konsistensi 

implementasinya) dalam pengembangan sarana dan prasarana (termasuk 

teknologi informasi) yang terintegrasi dengan fakultas dan universitas. 

Penguatan organisasi dan tufoksi. 

 

4. Program Keberlanjutan 

Penjaminan mutu dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi 

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target-target yang 

telah ditetapkan. Hal ini dilakukan secara periodik oleh unit penjamin mutu 

(UPM) melalui diskusi dan wawancara pengisian form yang telah disiapkan oleh 

unit penjamin mutu (UPM) setiap awal dan ahir semester. Selanjutnya unit 

penjamin mutu (UPM) mengevaluasi dan memberi masukan terhadap hasil 

wawancara dan pengisian form. Untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing 

program studi 
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BAB III   

PENUTUP 

 

            Laporan Evaluasi diri (LED) merupakan sebuah proses untuk mengevaluasi 

diri baik dilihat dari sisi internal dan sisi eksternal lembaga itu sendiri, sekaligus 

melihat kinerja dari pada Program Studi Manajemen. Adapun hasil evaluasi diri ini 

dapat igunakan sebagai bahan untuk membuat sebuah program atau kebijakan 

dimulai dari kesesuai VMTS, Tata pamong, mahasiswa, keuangan, sarana dan 

prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada 

beberapa point yang dapat disimpulkan dari laporan evaluasi diri Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi diantaranya sebagai berikut : 

1. Dari sisi VMTS dapat dilihat bahwa adanya kesesuaian VMTS dan tata nilai, 

sekaligus terdapat rasionalisasi antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program 

Studi Manajemen. 

2. Tata pamong dilihat dari struktur sudah memenuhi aspek kecukupan, 

pembagian tugas yang jelas dan dilengkap dengan standar operasional 

prosedur. 

3. Kemahasiswaan 

4. Sumber daya manusia, dilihat dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

sudah memenuhi aspek kecukupan. 

5. Keuangan, sarana dan prasarana sudah memadai, dilihat dari banyaknya 

danadana eksternal yang masuk ke lembaga baik Universitas, Fakultas 

Ekonomi dan khsusunya Program Studi Manajemen. 

6. Pendidikan. Kurikulum Program Studi Manajemen sudah berbasis KKNI yang 

memiliki Profil lulusan dan kompetensi lulusan. 

7. Penelitian dan pengabdian yang ada di Program Studi Manajemen terdiri dari 

penelitian dan pengabdian dosen baik yang terpublis skala nasional dan 

internasional. Begitu juga dengan penelitian dan pengabdian yang melibatkan 

mahasiswa. 
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