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RANGKUMAN  EKSEKUTIF 

 

 

  

Pelaksanaan Evaluasi Diri pada Program Studi Manajemen dilakukan dengan 

mengikuti mekanisme yang telah disepakati melalui rapat koordinasi dengan menghadirkan 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan beserta unsur unsur terkait. Unsur terkait yang 

dimaksud adalah, 1) Pembantu Ketua 1,2 dan 3, 2) Unit Penjaminan Mutu, 3) Kaprodi, 4) 

serta Kepala Unit terkait. 

 Hasil analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang menunjukkan bahwa visi, 

misi dan tujuan  Prodi Manajemen belum sepenuhnya tercapai, sistem informasi dan 

komunikasi belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimum untuk meningkatkan efisiensi 

pengelolaan program. Namun demikian disamping mempunyai kelemahan yang harus segera 

diatasi, Prodi Manajemen mempunyai berbagai kekuatan yaitu visi, misi, tujuan, sasaran dan 

strategi pencapaian Program Studi telah dirumuskan secara jelas dengan strategi pencapaian 

sasaran ditentukan dengan rentang waktu yang jelas dan realistis. Komitmen yang kuat dari 

semua personil program studi  untuk meningkatkan kualitas Program Studi, struktur 

organisasi yang jelas dengan koordinasi antara Kaprodi dengan dosen dan staf terjalin 

dengan baik yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang memadai disertai dengan adanya 

komitmen dan komunikasi program kerja untuk memajukan Program Studi.  
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I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN:
KOMPONEN A.  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A1. Rumusan visi Program Studi  Manajemen yang konsisten dengan visi STIE

Yapan.

Visi Program Studi Manajemen :

Pada Tahun 2022 menjadi program studi Manajemen yang menghasilkan

lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan

berjiwa entrepreneur.

Indikator kejelasan dan realistisnya dari Visi adalah :

1. Tahun 2022 adalah tahun capaian visi.

2. Mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen adalah

lulusan dapat menerapkan POAC.

3. Berjiwa entrepreneur adalah lulusan minimal mendapat nilai B pada

mata kuliah kewirausahaan serta mampu membuat proposal bisnis.

Sejalan dengan Visi STIE Yapan :
Pada Tahun 2022 Menjadi Sekolat Tingggi Yang Mampu Memberikan

Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu Akuntansi, Manajemen dan

Entrepreneuship

Indikator kejelasan dan realistis dari visi adalah :
1. Pada tahun 2022 adalah target pencapaian dari visi

2. Mampu Memberikan Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu

Akuntansi adalah melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan

pengabdian masyarakat diharpakan dapat memberikan ide-ide baru

terhadap perkembangan ilmu Akuntansi

3. Mampu Memberikan Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu

Manajemen adalah melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan

pengabdian masyarakat diharpakan dapat memberikan ide-ide baru

terhadap perkembangan ilmu Manajemen baik sebagai seni maupun

sebagai ilmu.
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4. Mampu Memberikan Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu

Entrepreneuship adalah adalah melalui kegiatan pengajaran, penelitian

dan pengabdian masyarakat diharpakan dapat memberikan ide-ide baru

terhadap perkembangan ilmu kewirausahaan baik sebagai seni maupun

sebagai ilmu sehingga lulusannya memiliki jiwa wirausaha yang dapat

membuka lapangan kerja

A2. Rumusan misi Program Studi Manajemen yang diturunkan dari misi STIE

Yapan;

1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen kepada mahasiswa untuk

menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.

2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu

manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

4. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.

A3. Rumusan tujuan Program Studi Manajemen yang merujuk tujuan STIE

Yapan dan merupakan turunan dari misinya;

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.

2. Menghasilkan laporan penelitian untuk meluluskan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu

manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu
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mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.

Sejalan dengan tujuan STIE Yapan yang menghasilkan lulusan yang:

1. Menghasilkan lulusan bidang ilmu akuntansi,  manajemen dan berjiwa

kewirausahaan

2. Menghasilkan laporan penelitian bidang ilmu akuntasi, manajemen dan

kewirausahaan

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikaitkan dengan

keilmuan akuntansi, manajemen dan kewirausahaan

4. Menghasilkan kerjasama baik dalam dan luar negeri

A4. Rumusan sasaran Program Studi Manajemen yang relevan dengan

misinya;

Sasaran Program Studi Manajemen :

Untuk jangka waktu 2017 – 2022 sasaran yang ingin dicapai oleh

Program Studi Manajemen adalah:

Sasaran Jangka Pendek :

1. Tercapainya rata-rata IPK lulusan 3,25 dengan persentase lulusan tepat

waktu minimum sebanyak 75 persen dan kesesuaian kompetensi

lulusan dengan kebutuhan dunia kerja minimum sebesar 70 persen.

2. Tercapainya kemampuan softskills lulusan dengan penilaian oleh

pengguna berada dalam ketegori ”baik”.

3. Meningkatnya jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di tingkat

nasional terakreditasi dan internasional bereputasi sebanyak 50 persen.

4. Tercapainya kuantitas dan kualitas keikutsertaan dalam pertemuan

ilmiah yang sesuai bidang program studi di tingkat nasional (minimum

sekali dalam satu semester) untuk setiap dosen dan di tingkat

internasional (minimum sekali dalam setahun) untuk separuh dari total

dosen.
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5. Tercapainya karya ilmiah pengabdian yang tepat guna bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Jangka Menengah :

1. Tercapainya perolehan dana penelitian hibah kompetitif di luar

perguruan tinggi sendiri sebanyak minimum Rp. 6 juta pertahun untuk

tiap orang dosen.

2. Terserapnya lulusan di pasar kerja pada tingkat nasional dalam jangka

waktu kurang dari 6 bulan.

3. Meningkatnya minimal 2 karya ilmiah per dosen per tahun yang menjadi

rujukan, baik bagi institusi pendidikan tinggi lain maupun bagi organisasi

pemerintah atau swasta dan tercapainya publikasi ilmiah hasil penelitian

kolaboratif dosen pada tingkat nasional.

4. Terselenggaranya kerja sama untuk program-program pendidikan dan

pelatihan di bidang manajemen dan bisnis, baik di tingkat lokal maupun

nasional.

5. Tercapainya program visiting professor dari Perguruan Tinggi dalam dan

luar negeri.

Sasaran Jangka Panjang :

1. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam Bahasa Inggris dengan

menentukan standart score TOEFL 500.

2. Tercapainya minimum 2 publikasi ilmiah hasil penelitian kolaboratif

dosen pada tingkat nasional dan internasional.

3. Tercapainya sarana dan prasarana di bidang penyelenggaraan

pendidikan yang berbasis teknologi informasi (e-learning).

4. Terciptanya lulusan yang diminati oleh pengguna, baik dari lembaga

pemerintahan, lembaga profesional, dan dunia usaha.

5. Semua dosen tetap memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
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A5. Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.

Untuk mewujudkan visi maka visi tersebut disertai dengan

pelaksanaan misi sedangkan  terlaksananya misi bergantung kepada

pencapaian  tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

Karena itu, agar Program Studi Manajemen STIE Yapan dapat

mewujudkan visinya, yaitu: Pada Tahun 2022 menjadi program studi

Manajemen yang menghasilkan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur. Maka visi tersebut harus disertai dengan pelaksanaan misi,

yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen kepada mahasiswa untuk

menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.

2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu

manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur

4. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri

Terlaksananya misi di atas bergantung pula pada pencapaian  tujuan dan

sasaran yang telah disepakati bersama. Tujuan yang dimaksud adalah

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip

manajemen dan berjiwa entrepreneur.

2. Menghasilkan laporan penelitian untuk meluluskan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu

manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu
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mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.

Sedangkan sasaran yang dimaksud adalah

1. Lulusan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja,

yaitu:

a. Lama masa studi yang mampu dicapai mahasiswa maksimal 4 tahun

b. Indeks Prestasi Kumulatif lulusan meningkat 0,01 setiap tahunnya

c. Lulusan telah memiliki sertifikat minimal 3 macam pelatihan soft skill

2. Terciptanya jaringan kerja yang efektif antara lembaga pendidikan

dengan pasar kerja

a. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi baik pemerintah

maupun swasta sebanyak minimal 5% setiap tahunnya

b. Meningkatkan kerja sama dengan alumni sebagai sarana networking

setiap tahunnya

Dari uraian di atas maka keterkaitan  antara, Visi, Misi, Tujuan Dan sasaran

sangat jelas.

Berdasarkan Deskripsi Komponen A, yang meliputi : visi, misi, tujuan,

sasaran dan strategi pencapaian tersebut di atas maka di susun analisis SWOT

sebagai berikut:

TABEL.2. ANALISIS SWOT KOMPONEN  A.
VISI, MISI, TUJUAN DAN  SASARAN

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran

dirumuskan sangat jelas dan
sangat realistik.

2. Strategi pencapaian sasaran dan
rentang waktu pencapaian
sangat  jelas.

3. Sosialisasi: Telah dipahami
dengan sangat baik oleh seluruh
sivitas akademika  dan tenaga
kependidikan.

4. Keterkaitan yang jelas antara visi,

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Stakeholders internal telah

memahami tetapi dukungan untuk
mewujudkannya masih belum
signifikan.
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misi, tujuan, sasaran dan strategi
mempermudah dalam
mengimplementasikannya

PELUANG (OPPORTUNITY)
1.Kebijakan pemerintah R.I., luar

negeri pihak swas ta/yayasan
stake holders eksternal nasional
dan in ternasional untuk
membantu dan memacu  PT yang
kreatif  serta berwawasan
kedepan.

ANCAMAN (THREATH)
1.Kebijakan pemerintah semakin di

arahkan pada  kekuatan pasar na
sional dan internasional.

STRATEGI
1. Peningkatan pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran pada

semua komponen/personil Program Studi Manajemen
2. Mengimplementasikan visi, misi, tujuan Program Studi

Manajemen untuk berperan serta lebih aktif dalam memenuhi
kebutuhan di masyarakat.

3. Memperkuat semua personil Program Studi Manajemen
untuk meningkatkan kualitas program studi.

4. Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, Sarana Fisik,
Tekhnologi Informasi, Organisasi dan Manajemen.

1. persaingan dan perubahan yang cepat dalam bidang
Pendidikan MatematikaInggris
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KOMPONEN B.TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, DAN SISTEM INFORMASI

B1. Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya
1.1. Personil

Program Studi Manajemen telah merekrut personil-personil yang terdiri dari:

Kelompok dosen, dosen laboratorium,  Ketua dan Sekretaris Program Studi

Manajemen sebagai Pemimpin Program Studi, Ketua Kelompok Dosen

sebagai Pemimpin Kelompok dosen dan  Kepala Laboratorium sebagai

Pemimpin Laboratorium.

Sesuai Statuta, untuk diangkat menjadi:

1. Calon anggota kelompok dosen dan calon anggota dosen

laboratorium Manajemen, harus memenuhi:

a. Persyaratan minimal,

b. Dosen tetap, atau dosen luar biasa Program Studi Manajemen

sesuai keahliannya.

c. Berijazah S-2.

d. Memiliki prestasi dan loyalitas tinggi.

2.Mekanisme,

Setelah persyaratan dipenuhi, anggota kelompok  dosen   dan  atau

anggota dosen laboratorium manajemen diusulkan  oleh Ketua Program

Studi kepada Ketua STIE Yapan untuk menerbitkan Surat Keputusan

Ketua.

3.Calon Pemimpin

Pemimpin/pejabat di Program Studic Manajemen STIE Yapan terdiri dari:

Ketua dan Sekretaris Program Studi,  serta Kepala Laboratorium dan

Ketua Kelompok Dosen. Memilih calon pemimpin tersebut di atas harus

melalui mekanisme  yang mengacu pada Statuta.

Karena itu, mekanisme untuk  memilih calon pemimpin Program Studi

Manajemen telah disepakati bersama  sebagai berikut:
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1.Mendaftarkan  diri  dengan  mengisi  formulir  yang  disediakan  oleh  Tim

Seleksi yang diangkat oleh  Ketua STIE Yapan, dengan  kriteria:

Umum

a. Mempunyai kepribadian yang baik, antara lain meliputi faktor-faktor

integritas, dedikasi, kreativitas, dan dinamika;

b. Berwibawa dalam bidang akademik, antara lain meliputi faktor-faktor

latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian

komprehensif mengenai masalah-masalah yang bersangkutan

dengan jabatan tersebut;

c. Mempunyai kemampuan manajerial, antara lain meliputi faktor-faktor

kepemimpinan, keterampilan, dan teknik-teknik manajemen;

d. Sehat jasmani dan rohani.

Administratif

a. Berpendidikan Magister (S2) dan sekurang-kurangnya mempunyai

jabatan akademik Asisten Ahli;

b. Memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi dosen;

c. Tidak memasuki usia pensiun dalam masa jabatan sebagai Ketua

Program Studi;

d. Tidak merangkap jabatan di dalam maupun di luar lingkungan STIE

YAPAN.

2.Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi sebagai pada huruf a.

di atas, seleksi berupa wawancara yang meliputi:

1. Prestasi dan loyalitas.

2. Pemahaman terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana

rambu-rambu BAN-PT dan ketentuan-ketentuan Kemendikbud R.I.

3. Kemampuan mengemban visi, misi, dan sasaran tujuan serta

Renstra dan Renop STIE Yapan.

4. Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
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3. Calon pemimpin yang telah terpilih oleh  tim seleksi pada huruf a. dan

b. di atas, diajukan kepada  Ketua STIE Yapan untuk diangkat oleh

Ketua STIE Yapan sebagai pemimpin Program Studi Manajemen ,

setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Yapan.

4. Pelantikan Pemimpin Program Studi Manajemen dilakukan  oleh Ketua

STIE Yapan.

Saat ini Pemimpin Program Studi Manajemen sebagaimana SK. Ketua

No. Tentang Pengangkatan Pejabat Program Studi Manajemen STIE

Yapan.

1.2. Fungsi Dan Tugas Pokok
Sesuai Statuta, Program Studi Manajemen mempunyai Fungsi dan

tugas:

a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran.

b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

d. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler untuk menunjang

kegiatan-kegiatan kurikuler Program Studi.

e. Melaksanakan administrasi Program Studi.

B2. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta
akuntabilitas   pelaksanaan tugas.

a. Sistem Kepemimpinan
1. Kepemimpinan Operasional.

Dibidang akademik, Ketua Program Studi Manajemen, Sekretaris Program

Studi, Ketua Kelompok Dosen, Kepala Laboratorium Manajemen STIE

Yapan menyusun kurikulum, menentukan dosen mata kuliah/praktikum

serta memonitor dan mengevaluasi proses perkuliahan/praktikum.
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Dibidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE

Yapan. Dibidang administrasi dibantu oleh Bagian Administrasi Akademik

dan Kemahasiswaan (B.A.A.K), Bagian Administrasi Umum (B.A.U), dan

Perpustakaan STIE Yapan.

Ketua Program Studi Manajemen juga memimpin, mengkoordinasi dan

menggalang kegiatan-kegiatan lain misalnya: kegiatan-kegiatan Hima

Program Studi (Hima Prodi) Manajemen, IKA (Ikatan Alumni) STIE Yapan,

pengguna lulusan, dan mitra kerja baik instansi pemerintah, swasta

maupun perguruan tinggi.

Seluruh tugas-tugas di atas dipertanggungjawabkan dengan transparan

baik lisan maupun tertulis dalam rapat tahunan laporan

pertanggungjawaban (LPJ) sehingga pimpinan Program Studi Manajemen

benar-benar bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam memimpin

Program Studi.

Dari uraian di atas maka Program Studi Manajemen telah berhasil memiliki

pimpinan yang efektif karena Ketua Program Studi Manajemen mampu

membuat keputusan yang tepat dan cepat. Sehingga Program Studi

Manajemen berhasil memiliki sistem tata pamong yang baik dalam

mengelola kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung yang disepakati

bersama sebagaimana diatur dalam Statuta.

Keberhasilan ini didukung pula oleh adanya pengarahan-pengarahan dan

kemampuan Ketua Program Studi Manajemen untuk mempengaruhi

perilaku semua unsur. Karena itu, seluruh anggota organisasi Program

Studi Manajemen telah termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam

mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran

sebagaimana telah disepakati bersama dalam Statuta.
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2. Kepemimpinan Organisasi

No.
Urut

Agenda Rapat/Pertemuan
Tahun 2017

Realisasi
Tahun 2017

Jenis
Rapat/Pertemuan

Jumlah
Rapat/Pertemuan

(minimal)

Jumlah
Rapat/Pertemuan

(Satu Th.)

% Rata-Rata
Rapat/Pertemuan

(Satu Th.)
1.

2.

3.

4.

Rapat/pertemuan
internal Program
Studi Manajemen
.
Rapat/pertemuan
Pimpinan
Program Studi
Manajemen
dengan Pimpinan
STIE Yapan.

Rapat/pertemuan
Pimpinan
Program Studi
Manajemen
dengan  dosen
tetap dan dosen
tidak tetap
Program Studi
Manajemen ,
serta Pimpinan
STIE  Yapan.

Rapat/pertemuan
Pimpinan
Program Studi
Manajemen,
Pimpinan
Program Studi
Akuntansi,
Pimpinan STIE
Yapan dengan
lembaga ke-
mahasiswaan
serta IKA STIE
Yapan

2 minggu 1 X

2 minggu 1 X

2 bulan 1 X

6 bulan 1 x

27 x

21 X

6 X

2 X

100.12

87.50

100

100
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Mekanisme kepemimpianan, pengelolaan, koordinasi serta penyusunan dan

strategi Program Studi Manajemen selalu berorientasi ke masa depan, dan

selalu mengikutsertakan sivitas akademika, tenaga kependidikan, organisasi

kemahasiswaan dan IKA (Ikatan Alumni) STIE Yapan. Ini bertujuan untuk

memperoleh masukan-masukan yang lebih variatif dan kreatif untuk dibahas

dalam rapat-rapat / pertemuan-pertemuan sebagaimana pada table agenda

rapat tahun 2017 dan realisasi tahun 2022 berikut ini

3. Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik Program Studi Manajemen ditunjukkan melalui

keterlibatan dalam organisasi publik/profesi/masyarakat, seperti

1. Anggota Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA-Indonesia),

2. Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), dan

3. Melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal baik pemerintah, swasta

maupun perguruan tinggi yang mendukung pelaksanaan kegiatan-

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya,

a. PT. Mitra Wijaya. Surabaya

b. PT. IPS (Indonesia Partner Solution) Surabaya

c. PT. Osaka Surabaya.

d. PT. Buana Larasindo Sidoarjo

e. PT. Aneka Jaya Teknik Sidoarjo

f. CV. Darpa Kastara Surabaya

g. PT. Abhipura Arta kencana 88 Surabaya

h. PT. Multi Mitra Manajemen Surabaya

i. Universitas Wijaya Putra Surabaya

5 Rapat/pertemuan
Pimpinan
Program Studi
Manajemen
dengan  lembaga
kemahasiswaan
dan IKA Yapan

3 bulan 1 X 5 X 125



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
14

j. STIESIA

k.Pemerintah Kabupaten Bangkalan

l. Hotel Ibis Stlye Surabaya

m. CV.RPM (Rimel Putra Mandiri Beton)

n.Kanaya Boutique Surabaya

Kerjasama luar negeri

a. University Bhurapha Thailand

b. Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas
1. Internal

Berdasarkan BUKU PEDOMAN AKADEMIK maka Program Studi

Manajemen telah melaksanakan proses belajar mengajar, penelitian dan

pengabdian masyarakat, sebagai berikut:

i. Proses belajar mengajar.
a.Dilakukan secara terjadwal, terstruktur dan mandiri selama satu

semester sebanyak 16X pertemuan termasuk UTS dan UAS.

b.Setiap awal semester, dilakukan pertemuan Ketua Program Studi

Manajemen dengan dosen matakuliah yang bersangkutan untuk

mengadakan koordinasi tentang:

1) Jadwal mengajar, persentase kehadiran dosen dan mahasiswa

dalam perkuliahan. Penggunaan sarana perkuliahan, materi kuliah,

mutu deskripsi mata kuliah, mutu RPP/RPS, mutu silabi, mutu soal

ujian, persentase nilai terstruktur dan mandiri yang menentukan

kelulusan untuk mata-mata kuliah.

2) Pelaksanaan skripsi, mutu skripsi, mutu pembimbing dan penguji

skripsi. Jumlah mahasiswa bimbingan skripsi yang dibimbing oleh

setiap dosen pembimbing skripsi, jumlah pertemuan antara dosen

dan mahasiswa dalam bimbingan skripsi dan penilaian skripsi.

c. Setiap awal tahun akademik, di laksanakan pertemuan antara Ketua

Program Studi Manajemen dengan dosen tetap untuk mengadakan

koordinasi tentang penjadwalan, pelaksanaan, penilaian, dan penilaian
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mutu pengabdian kepada masyarakat/Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi

mahasiswa tingkat akhir.

ii. Penelitian
Dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LPPM) melalui penyelenggaraan seminar proposal dan seminar hasil

penelitian secara rutin untuk menilai minat dan kemampuan dosen dalam

kegiatan penelitian.

iii. Pengabdian Kepada Masyarakat (Pengabdian masyarakat)
Dilaksanakan melalui penilaian laporan kegiatan Pengabdian masyarakat

secara rutin oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LPPM) sebagai dasar untuk tindakan koreksi yang diperlukan.

Kebijakan dan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian

masyarakat di atas merupakan kinerja Program Studi Manajemen.

Kebijakan, proses dan kinerja ini secara rutin telah di monitor dan

dievaluasi oleh:

a. Para dosen melaui Senat STIE Yapan sebagaimana diatur dalam

Statuta.

b. Para mahasiswa melalui BEM.

2. Eksternal

Berdasarkan Statuta, Program Studi Manajemen telah menggalang

kemitraan dengan berbagai instansi swasta, pemerintah dan perguruan

tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dibidang

Tridharma Perguruan tinggi dalam bentuk studi banding, magang dan

studi komparatif.
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B3. Partisipasi Sivitas Akademika Dalam Pengembangan Kebijakan,
Serta Pengelolaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Program.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah R.I. No. 60 Tahun 1999 Tentang

Pendidikan Tinggi dan Statuta STIE Yapan bahwa sivitas akademika terdiri

dari dosen dan mahasiswa.

Karena itu, dipilih beberapa orang dosen senior Program Studi Manajemen

sebagai wakil dosen pada Senat STIE Yapan. Wakil dosen tersebut dipilih

secara demokratis oleh para dosen tetap Program Studi Manajemen .

Selain itu,  Ketua Program Studi Manajemen secara otomatis menjadi

anggota Senat STIE Yapan. Wakil dosen dan Ketua Program Studi

Manajemen tersebut mewakili kepentingan Program Studi Manajemen

pada tingkat Senat, untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan

memonitor kebijakan serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan

program-program Program Studi Manajemen . Diluar Senat tersebut, para

dosen anggota Senat dan dosen bukan anggota senat secara rutin

mengadakan rapat/pertemuan dalam rapat koordinasi tentang partisipasi

para dosen tersebut, berupa:

1. Pengembangan kebijakan.

a. Renstra dan Renop

b. Kurikulum.

c. Penelitian,  Pengabdian Kepada Masyarakat dan karya ilmiah

lainnya.

d. Peningkatan Kerjasama dengan stakeholders eksternal.

e. Peningkatan kompetensi dosen.

f. Peningkatan kompetensi lulusan.

g. Peningkatan sarana dan prasarana.

h. Peningkatan animo mahasiswa baru.

2. Pengelolaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Program.

a. Melaksanakan pengembangan kebijakan   butir 1. di atas.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Program

Studi Manajemen .
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Sedangkan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan-

masukan dan memonitor  kebijakan-kebijakan yang ditempuh Program

Studi Manajemen berupa:

1. Pengembangan kebijakan.

a. Renstra dan Renop

b. Kurikulum.

c. Suasana akademik.

d. Kompetensi dosen.

e. Kompetensi lulusan.

f.Output dan output lulusan

g. Animo calon mahasiswa baru.

h. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

2. Pengelolaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Program.

Melaksanakan pengembangan kebijakan  butir 1. di atas khususnya

huruf c, f dan g.

B4. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring
pelaksa naannya
4.1. Perencanaan

Sesuai Renstra  STIE Yapan Tahun 2017-2022 di atas maka

Perencanaan program jangka panjang Program Studi Manajemen

selaras dengan Renstra STIE Yapan tersebut, yaitu;

(1) Citra Sekolah Tinggi;

(2) Kualitas lulusan;

(3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

(4) Budaya kerja dan budaya akademik;

(5) Kualitas sumber daya manusia;

(6) Bidang-bidang unggulan;

(7) Otonomi Program Studi;

(8) Sistem Informasi manajemen;

(9) Kerja sama, aliansi strategis dan jaringan kerja; dan

(10) Kemahasiswaan
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4.2. Monitoring

Untuk memonitor pelaksanaan tersebut, maka secara periodik

dilakukan pengukuran terhadap realisasi baik melalui daftar

pertanyaan yang diedarkan, maupun melalui laporan-laporan dan

pertemuan-pertemuan evaluatif. Pengukuran realisasi tersebut

dilakukan melalui sumber internal Program Studi Manajemen

(pimpinan, dosen, dan karyawan) maupun sumber eksternal Program

Studi (STIE Yapan, Senat STIE Yapan,  mahasiswa, alumni dan

pengguna lulusan). Hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan

misi, visi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan seperti pada  Komponen A di atas. Hasil evaluasi

tersebut digunakan untuk meninjau kembali rencana yang telah

disusun sebelumnya. Disamping itu juga digunakan untuk

memperbaiki rencana berdasarkan temuan-temuan tersebut.

B5. Efisiensi dan Efektifitas kepemimpinan
Program Studi Manajemen berhasil  memiliki kepemimpinan yang

efisien,  efektif  dan konsisten. Karena untuk menciptakan efisiensi dan

efektifitas kepemimpinan maka dalam melaksanakan tugas-tugas, Ketua

Program Studi Manajemen melakukan koordinasi dengan Ketua Program

Studi Manajemen dalam satu tim yang saling membantu. dalam

penggunaan sarana prasaran belajar. Tim tersebut juga bertugas

mengalokasikan dosen pengajar, menyusun jadual, dan merencanakan

ujian.

Tugas-tugas administrasi  ditangani  oleh Bag. AAK STIE Yapan. dan

Bag. AU  STIE Yapan. Selain itu, dalam memberikan layanan berbagai

praktikum akuntansi maka hanya terdapat satu laboratorium yang

terintegrasi, yaitu: Laboratorium Manajemen. Karena itu, laboratorium ini

melayani berbagai praktikum dibidang Manajemen,

Upaya  efisiensi dan upaya efektifitas seperti di atas dilakukan agar

tercipta koordinasi yang efektif. Dengan demikian, upaya untuk

memberikan pendidikan yang bermutu  tetap terwujud. Karena itu,
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kepemimpinan Program Studi Manajemen menjamin terwujudnya visi,

terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan tercapainya sasaran dan

strategi pencapaian sasaran.

B6. Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan
Agar lebih efisien dan lebih efektif, umpan balik ini juga dilakukan

bersamaan dengan;

1. Pengisian kuesioner waktu tunggu lulusan untuk memperoleh

pekerjaan dan .  persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang

sesuai dengan keahliannya.

2. Pengisian kuesioner umpan balik pengguna lulusan.

3. Pengisian kuesioner, terakhir dilakukan serentak pada tgl. 09 Mei s/d

tgl. 08 Juni 2017

1.1. Evaluasi Program

Program Studi Manajemen telah merumuskan program

pelacakan lulusan dan evaluasi keberhasilan program tersebut

secara berkesinambungan. Dalam program tersebut melibatkan IKA

STIE Yapan sebagai wadah organisasi para alumni STIE Yapan.

Program tersebut terdiri dari;

a. Mengumpulkan data alumni melalui penyebaran kuesioner

b. Mengumpulkan data pengguna lulusan melalui penyebaran

kuesioner

c. Membuat arsip/data-data lulusan

d. Membuat arsip data pengguna lulusan

e. Mengadakan reuni secara periodik

f. Mengundang dan melibatkan Alumni dalam setiap kegiatan seperti

seminar dan lokakarya sebagai pembicara ataupun sebagai

peserta yang dilaksanakan oleh stakeholders internal.

g. Merespon para alumni agar berpartisipasi dalam pengembangan

fisik dan non fisik Program Studi Manajemen .

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut di

atas  yang dilakukan Program Studi bersama IKA STIE Yapan pada
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tahun 2015 tersebut ternyata secara kualitatif memberikan hasil

memuaskan. Akan tetapi secara kuantitatif memberikan hasil yang

masih kurang memuaskan karena tidak banyak yang berpartisipasi.

Ini disebabkan oleh:

a. Kegiatan-kegiatan para alumni yang padat sehubungan dengan

peker jaannya.

b. Alamat alumni yang alamatnya  berubah dan  tidak terdeteksi.

1.2. Pelacakan lulusan

Dilakukan langsung kepada pengguna lulusan. Metode, proses

dan mekanisme pelacakan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Metode.

Menggunakan metode  sampling.

Sampel yang digunakan adalah para pengguna lulusan sebanyak

50 orang yang berdomisili/bekerja  di Surabaya.dan sekitarnya.

2. Proses

Mendata seluruh alumni yang terdaftar Pendataan meliputi nama,

tahun lulus dan alamat, pekerjaan dan jabatan. Mendata seluruh

instansi pemerintah/swasta yang terdaftar sebagai pengguna

lulusan. Pendataan meliputi nama dan alamat instansi pemerintah/

swasta.

3. Mekanisme

a. Kuesioner dikirim kepada pengguna lulusan yang telah

terdaftar di Program Studi Manajemen

b. Bagi lulusan yang belum mengirimkan data pekerjaan maka;

1. Kuesioner dikirim ke alamat tempat tinggal terakhir lulusan

tersebut untuk diteruskan kepada pengguna lulusan.

2. Kuesioner diberikan kepada lulusan yang berkunjung ke

kampus untuk  diteruskan kepada pengguna lulusan.

c. Kuesioner dikirim/diberikan  mulai tanggal 09 Mei – 08 Juni

2015 dan  dikembalikan  ke Program Studi Manajemen

selambat-lambatnya  tanggal 29 Juni 2015, melalui;

1.Lulusan yang bersangkutan (secara tertutup).
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2.Pos.

3.Faksimili

4.E-mail

4. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 46 kuesioner,

kemudian;

a. Didata

b. Ditabulasi.

5. Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

6. Hasil analisis studi pelacakan dirangkum  seperti di bawah

ini.

6.1. Integritas (etika dan moral); baik (74 %).

66..22.. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme);

sangat baik (82%).

66..33.. Bahasa Inggris: cukup (64  %).

66..44.. Penggunaan Teknologi Informasi: cukup (87  %).

66..55.. Komunikasi; baik (79 %).

6.6. Kerjasama tim; baik (74 %).

66..77.. Pengembangan diri; sangat baik (76 %).

Dari hasil No. 6 di atas, Program Studi Manajemen telah

mengadakan Rencana Tindak Lanjut  sebagai berikut:

1. Perbaikan kurikulum;

Meningkatkan penguasaan  substansi kajian elemen-elemen

kompetensi dalam kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB)

dan kelompok  Mata kuliah Berkehidupan bermasyarakat (MBB).

2. Pelaksanaan proses pembelajaran;

a. Meningkatkan mutu kurikulum kompetensi, dan keterampilan

bidang Manajemen.

b. Mengadakan peninjauan kurikulum secara periodik dan

berwawasan kedepan sesuai dengan perkembangan  ilmu dan

teknologi serta sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.
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3. Peningkatan kegiatan Program Studi Manajemen ;

a. Membekali mahasiswa dalam penguasaan Toefl (minimal 450).

b. Meningkatkan sarana Laboratorium komputer dan  Internet.

c. Meningkatkan kemampuan soft skills non akademik

mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan komunikasi

mahasiswa sesuai dengan  substansi kajian elemen-elemen

kompetensi dalam kelompok Matakuliah Keilmuan Dan

Keterampilan (MKK) yang menekankan pada keterampilan

berkomunikasi.

4. Meningkatkan  kemampuan mahasiswa pada setiap mata kuliah

dengan memberikan tugas-tugas yang memerlukan kerja sama

tim.

5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan

kepemimpinan, motivasi dan  aktif mengikuti  kegiatan-kegiatan

minat dan bakat yang diselenggarakan oleh BEM Mahasiswa,

maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA STIE

Yapan.

6. Memotivasi dosen untuk memberikan tugas kelompok pada setiap

mata kuliah. Meningkatkan  kemampuan mahasiswa pada setiap

mata kuliah dengan mem berikan tugas-tugas yang memerlukan

kerjasama tim.

7. Mengintegrasikan atribut-atribut softskill dalam silabi mata kuliah

dan Meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui pelatihan-

pelatihan  kepemimpinan dan motivasi dan aktif mengikuti

kegiatan-kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan oleh

BEM Mahasiswa, maupun kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh IKA STIE Yapan.

Dari pelacakan tersebut juga diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang

pertama = < 2 bulan (Jelaskan bagaimana data ini diperoleh).

2. Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan

keahliannya = > 90 % (Jelaskan bagaimana data ini diperoleh)
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Cara memperoleh data pada No. 1dan 2 di atas adalah:

Melalui penyebaran kuesioner Pelacakan Alumni (kuesioner

terlampir) pada Pengumpulan data dilakukan  selama  satu bulan

pada tanggal  04 Mei – 06 Juni 2015 bersamaan dengan pelacakan

lulusan agar efisien dan efektif dengan cara:

a. Diberikan ketika alumnus yang bersangkutan berkunjung ke

kampus untuk berbagai keperluan, seperti: legalisir ijazah,

transkrip, dll

b. Alumnus yang bersangkutan ditelepon, berdasarkan data nomor

telepon yang tersedia dan informasi dari alumnus lainnya.

c. Kuesioner tersebut dikirimkan ke alumnus yang bersangkutan,

berdasarkan data alamat yang tersedia.

B7. Perencanaan dan pengembangan program, dengan memanfaatkan
hasil evaluasi internal  dan eksternal
Secara berkala telah dilakukan evaluasi terhadap Program Studi

Manajemen baik secara internal maupun eksternal sebagaimana pada No.

B2. (c). di atas tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas. Hasil evaluasi

tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan dan

mengembangkan Program Studi Manajemen .

7.1. Internal

Berdasarkan Sasaran Dan Strategi Pencapaian Sasaran

sebagaimana Komponen A  di atas dan berdasarkan Rencana

Operasional (Renop) STIE Yapan Tahun 2017-2022 maka

Perencanaan dan pengembangan

tersebut  terdiri dari:

1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia

diarahkan dalam rangka:

a. Meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti program S.3.

b. Menggalakkan kegiatan seminar baik yang berskala lokal,

nasional maupun internasional.
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c. Meningkatkan program pelatihan Bahasa Inggris baik yang

bersifat pasif maupun aktif bagi dosen maupun karyawan.

d. Menggalakkan seminar rutin dosen maupun mahasiswa setiap

semesternya, baik di dalam maupun luar kota.

e. Membuka Forum Diskusi dalam Bahasa Inggris baik bagi

pemula maupun bagi yang sudah lancar baik dosen maupun

karyawan.

f. Mengalokasikan dana untuk membantu Dosen untuk mengikuti

seminar, lokakarya, maupun pelatihan baik di dalam maupun

luar negeri.

g. Melakukan pelatihan secara berkala bagi karyawan dalam

pengoperasian sistem informasi akademik, sistem informasi

kepegawaian, serta mengikuti pendidikan jabatan.

h. Meningkatkan pola pembinaan akademik dan karier dosen

yang sistematik dan berkelanjutan, sehingga mampu

meningkatkan motivasi dan kinerjanya untuk memenuhi

prasyarat kepangkatan akademik.

i. Mengupayakan rekrutmen tenaga ahli senior serta praktisi dari

luar untuk diangkat menjadi dosen luar biasa.

j. Meningkatkan mutu alat dan pola rekrutmen untuk menjaring

calon Dosen yang potensial.

2. Pengembangan Program Studi

Kebijakan pengembangan Program Studi manusia diarahkan

dalam rangka:

a. Meningkatkan kehadiran dosen di kelas.

b. Evaluasi berkala oleh mahasiswa dan dosen.

c. Menyediakan dana khusus untuk penerbitan jurnal di tiap-tiap

Program Studi.

d. Merealisasi Peningkatan Akreditasi Program Studi Manajemen.

e. Meningkatkan kualitas program studi melalui penyempurnaan

silabus, sistem penilaian ujian semester dan sistem penilaian

ujian Skripsi.
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f. Pengembangan bidang-bidang unggulan dan mengembangkan

pendidikan kewirausahaan untuk program studi manajamen.

g. Pengembangan laboratorium Manajemen untuk meningkatkan

kualitas layanan program studi.

3. Pengembangan Sarana Fisik

Kebijakan pengembangan sarana fisik diarahkan dalam rangka:

a. Melakukan resource sharing.

b. Meningkatkan sistem pemeliharan melalui bagian rumah tangga

c. Mengupayakan dana khusus untuk pemeliharaan.

d. Membangun ruang audio-visual untuk kegiatan seminar, kuliah

tamu.

e. Menambah jumlah kelas sesuai dengan jumlah mahasiswa

4. Pengembangan Teknologi

Kebijakan pengembangan teknologi diarahkan dalam rangka:

a. Menambah unit komputer untuk dioperasikan di Laboratorium

Komputer.

b. Membeli alat LCD yang menggunakan paket-paket komputer di

kelas.

c. Membuat database kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

d. Merancang sistem informasi akuntansi dan manajemen.

e. Melakukan pemeliharaan dan modernisasi peralatan.

f. Merancang perpustakaan digital.

5. Pengembangan Organisasi dan Manajemen

Kebijakan pengembangan Organisasi dan Manajemen diarahkan

dalam rangka:

a. Mengembangkan sistem insentif bagi Dosen dan Karyawan

yang berprestasi.

b. Mengembangkan mekanisme alokasi sumber dana dan

sumber daya yang lebih baik.

c. Mengurangi birokrasi kampus

d. Menyusun laporan berkala tentang realisasi anggaran.
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e. Menyusun perencanaan kegiatan melalui partisipasi semua

komponen.

f. Melaksanakan sistem evaluasi diri secara berkelanjutan

6. Pengembangan Lingkungan yang Kondusif

Kebijakan pengembangan Lingkungan yang Kondusif diarahkan

dalam rangka:

a. Menambah ruangan untuk menunjang kegiatan Dosen dan

kegiatan kemahasiswaan.

b. Menggali peluang kerja sama dengan instansi/perusahaan

untuk mendapatkan beasiswa.

c. Menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler.

d. Menyelenggarakan kuliah tamu.

e. Menambah koleksi ruang baca dengan jurnal-jurnal ilmiah

f. Melakukan kunjungan / studi banding ke Universitas / Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi lain yang lebih maju.

7. Penggalangan Dana yang Sustainable

Kebijakan pengembangan Penggalangan dana yang sustainable

diarahkan dalam rangka:

a. Mengusahakan diperolehnya proyek-proyek pembiayaan

pengembangan pendidikan seperti: SPP, DPP, IKOMA,

QUE/DUE/TPSDP untuk masing-masing Program Studi.

b. Mengggali sumber pendapatan melalui kegiatan-kegiatan

lembaga-lembaga dan pusat-pusat yang ada di Program Studi.

8. Peningkatan Citra STIE Yapan sesuai dengan Renop

Kebijakan Peningkatan Citra STIE Yapan diarahkan dalam

rangka:

a. Meningkatkan citra STIE Yapan melalui penataan Program

Studi, penyempurnaan kurikulum yang relevan dengan

kebutuhan, mempertahankan nilai akreditasi, serta melengkapi

sarana dan prasarana pendidikan.

b. Menjadikan STIE Yapan sebagai pusat atau tempat kegiatan

ilmiah yang bersifat nasional maupun internasional dalam
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bidang informasi ilmiah, pusat kajian/penelitian/pengembangan,

organisasi profesi, jurnal ilmiah, dan pertemuan ilmiah.

c. Menyelenggarakan program andalan yang dapat menjangkau

masyarakat luas, seperti: program diploma akuntansi, diploma

perpajakan, diploma manajemen koperasi dan kewirausahaan,

dan diploma keuangan dan perbankan.

d. Membangun opini masyarakat tentang kebesaran lembaga

dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan

pendidikan baik yang dilakukan oleh tenaga pengajar maupun

oleh karyawan.

e. Mempromosikan lembaga dengan berbagai cara terutama

melalui media cetak, elektronika dan internet.

f. Meningkatkan kredibilitas lembaga dalam lingkungan profesi,

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

g. Mengupayakan adanya jaringan kerja sama dengan instansi

atau dunia usaha dalam menampung alumni.

h. Menerbitkan Jurnal Ekonomi dan Bisnis melalui LPPM.

i. Meningkatkan kerja sama dengan komunitas lokal, nasional

maupun internasional.

j. Menarik tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha ataupun pihak

pemerintah untuk ikut serta membina dan memajukan lembaga,

misalnya melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, pelatihan, pemagangan maupun dalam

kepanitiaan.

7.2. Eksternal

Meningkatkan hasil audit pemerintah melalui BAN-PT dengan hasil

Terakreditasi minimal ”B”.

B8. Kerjasama dan kemitraan
Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka telah dilakukan

kerjasama dan Kemitraan dengan pihak eksternal baik dengan swasta

maupun perguruan tinggi, seperti pada Tabel 2.8. dibawah ini:
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Tabel .2.8.

DAFTAR INSTANSI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

No Nama Instansi Jenis
Kegiatan

Kurun Waktu Kerja
Sama Manfaat yang Telah

Diperoleh
Mulai Berakhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PT. Mitra

Wijaya
Surabaya

Kerjasama
Tridharma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan Akuntansi.

07
Februari
2015

31 Januari
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa, mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

2 PT. IPS
(Indonesia
Partner
Solution)
Surabaya

Kerjasama
Tridharma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

09 Maret
2015

08 Maret
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa, mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

3 PT. Osaka
Surabaya

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

21 Maret
2015

20 Maret
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

4 PT. Buana
Larasindo.
Sidoarjo

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

07 Juli
2015

06 Juli
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

5 PT. Aneka Jaya
Teknik.
Sidoarjo

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan

03
Agustus
2015

01
Agustus
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
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Akuntansi. masyarakat.

6
CV. Darpa
Kastara
Surabaya

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

24
Agustus
2015

23
Agustus
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

7 PT. Abhipura
Arta kencana
88 Surabaya

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

12
Oktober
2016

10
Oktober
2021

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

8
PT. Multi Mitra
Manajemen
Surabaya

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

27
Desember
2016

26
Desember
2021

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,    mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

9 Universitas
Wijaya Putra.
Surabaya

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

03 April
2016

02 April
2021

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

10 STIE ”Urip
Sumoharjo”.
Surabaya

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

04 Juni
2015

03 Juni
2020

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

11 Pemerintah
Kabupaten
Bangkalan

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen

20
September
2016

17
September
2021

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
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dan
Akuntansi.

pengabdian
masyarakat.

12 Hotel Ibis Style
Jemursari

Kerjasama
Tridhar ma
Perguruan
Tinggi Bidang
Manajemen
dan
Akuntansi.

1 Juni
2016

1 Juni
2021

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

13 PT. Aerofood
Indonesia

Meningkatkan
SDM Dosen
dan
mahasiswa,
mutu serta
jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

16 Januari
2016

16 Januari
2021

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

14 Kecamatan
Gunung Anyar

Meningkatkan
SDM Dosen
dan
mahasiswa,
mutu serta
jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

2 Februari
2017

2 Februari
2022

Meningkatkan SDM
Dosen dan
mahasiswa,  mutu
serta jumlah
penelitian dan
pengabdian
masyarakat.

B9.Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu
pembelajaran mahasiswa
Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh para

mahasiswa Program Studi Manajemen dari kegiatan belajar, seperti

perkuliahan (tatap muka), praktikum atau praktek, magang, pelatihan,

diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Karena

itu kurikulum telah disusun dengan memperhatikan standar mutu,  visi, misi

dan sasaran Program Studi Manajemen .  Kurikulum yang telah disusun di

atas  menjadi  acuan dasar untuk membentuk dan menjamin tercapainya

kompetensi lulusan.
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Kurikulum tersebut di atas juga disusun berdasarkan kompetensi utama,

kompentensi pendukung dan kompetensi lainnya (pilihan), serta   dinilai

berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, kedalaman materi dan

pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan soft skills

yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi.  Kurikulum  ini selalu

dievaluasi, dan diperbaiki atau  dimutakhirkan oleh Program Studi

Manajemen bersama lulusan dan pengguna lulusan setiap lima tahun sekali

agar selalu sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, dan sesuai dengan

tuntutan perkembangan ilmu.

Demikian pula, sebagaimana dalam Renstra dan Renop STIE Yapan di atas

maka  program pembelajaran selalu dievaluasi secara periodik. Dampaknya,

telah dilakukan perbaikan-perbaikan program pembelajaran  terhadap semua

dari yang seharusnya diperbaiki. Perbaikan-perbaikan tersebut antara lain

meliputi:

a. Materi; adalah  peninjauan kurikulum secara periodik (setiap lima tahun)

sesuai keinginan stakeholders eksternal dan kemajuan ilmu,  hasil yang

diperoleh adalah peningkat an outcomes lulusan dan mitra kerja.

b. Metode Pembelajaran; adalah peningkatkan kegiatan-kegiatan seminar

dan diskusi, hasil yang diperoleh adalah peningkatan keterampilan, sikap

mahasiswa, hard skills dan soft skill.

c. Penggunaan Teknologi Pembelajaran; adalah penyediaan LCD dan

Laptop serta  Internet yang  cukup, hasil yang diperoleh adalah

peningkatan efisiensi dan efektifitas proses  belajar-mengajar.

d. Cara-cara evaluasi; adalah meningkatkan mata kuliah yang penentuan

nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas, hasil yang diperoleh

adalah peningkatan evaluasi  pembelajaran dan peningkatan hard skills

serta soft skills.

e. Pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja; adalah,

1. Mengundang stakeholders eksternal,

2. Magang kerja,

3. Pelibatan dalam program wirausaha mahasiswa,
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4. Info karir, hasil yang diperoleh adalah mahasiswa lebih mengenal

dunia kerja.

B10.Pengelolaan Mutu Secara Internal Pada Tingkat Program Studi
(Misalnya Kajian   Kurikulum, Monitoring Dan Mekanisme Balikan
Bagi Mahasiswa, Dosen Dan Penguji Eksternal).
Kurikulum Program Studi Manajemen di STIE Yapan adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai bahan kajian, maupun bahan pelajaran

serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum memuat

standar kompetensi yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung

dan lainnya yang mendukung tercapainya sasaran dan tujuan,

terlaksananya misi, dan terwujudnya visi.

Kurikulum Program Studi Manajemen juga memuat mata kuliah yang

mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang memberikan

keleluasaan kepada maha siswa untuk memperluas wawasan dan

memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, yang dilengkapi dengan

silabus dan rencana pembelajaran / SAP, serta selalu  dimonitor dan

evaluasi secara periodik.

Sedangkan dosen merupakan sumberdaya manusia utama dalam proses

pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang

dibimbingnya. Karena itu, Program Studi Manajemen telah

mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan

profesional, serta kualitas kinerja,  dalam jumlah yang selaras dengan

tuntutan penyelenggaraan  program  studi. Untuk memenuhi kebutuhan

penjaminan mutu akademik, Program Studi Manajemen juga telah

mendayagunakan dosen tidak tidak tetap dan dosen penguji Skripsi dari

luar Program Studi Manajemen .

Dalam mengelola mutu secara internal Program Studi Manajemen ,

mengacu pada Statuta,  Renstra  dan  Renop dan pada tahun akademik

2017 telah dilakukan:

1. Pengkajian kurikulum.
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a. Kurikulum/Matakuliah  memiliki muatan-muatan kompetensi   utama

lulus an, kompetensi  pendukung dan kompetensi  pilihan yang

bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama dan selaras

dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian

Sasaran Program Studi Manajemen .

b. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester

(sks) antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung

serta kompetensi lain didalam kurikulum Program Studi

Manajemen. Peninjauan kembali  kurikulum/mata kuliah terdiri atas

skripsi matakuliah, Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),

Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Silabi dan beberapa buku

ajar/diktat kuliah. Peninjauan kembali  ku rikulum/mata kuliah

dirancang oleh dosen matakuliah yang bersangkutan bersama

kelompok dosen, Ketua Program Studi Manajemen dengan

memperhatikan masukan-masukan dari  pengguna lulusan,

masyarakat profesi dan maha siswa Program Studi Manajemen .

Selanjutnya, kurikulum/mata kuliah yang telah ditinjau kembali

tersebut, ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Yapan

setelah memperoleh pertimbangan Senat STIE Yapan.

2. Monitoring Dan Mekanisme Balikan Bagi Mahasiswa

a. Monitoring

Program Studi Manajemen telah melakukan monitoring terhadap

mahasiswa, yakni: pada  akhir UAS Semester Gasal dan Semester

Genap. Pengisian kuesioner  terakhir dilakukan pada tanggal 8

Januari (semester gasal) dan tanggal 25 (semester genap). Hasil

yang diperoleh menunjukan,  bahwa :

1. Struktur kurikulum dan kurikulum kompetensi; sangat sesuai

harapan sehingga merasa sangat puas.

2. Kualifikasi Jenjang  akademik dan jenjang jabat an akademik

dosen  ; kurang sesuai harapan sehingga merasa kurang puas.

3. Monitoring proses perkuliahan: sesuai harapan sehingga

merasa puas.
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4. Ketersediaan  sistem informasi; kurang sesuai harapan

sehingga me rasa kurang puas.

5. Ketersediaan sarana perpustakaan (mis: buku teks, jurnal

nasional dan internasional);  sesuai harapan sehingga merasa

puas

6. Ketersediaan sarana lainnya; sesuai harapan sehingga merasa

puas.

7. Ketersediaan prasarana; sesuai ha rapan sehingga merasa

puas.

8. Kegiatan ekstra kurikuler; kurang sesuai harapan sehingga

merasa kurang puas.

9. Kegiatan suasana akademik; sesuai harapan sehingga  merasa

puas.

10.Layanan administratif; sesuai harapan sehingga  merasa puas.

b. Mekanisme

Kuesioner yang telah  disediakan oleh Program Studi Manajemen

diisi oleh seluruh maha siswa sewaktu mengikuti  UAS dari setiap

matakuliah yang diikuti. Pengisian dilakukan di dalam ruang ujian

sesaat setelah ujian. Kuesioner yang telah diisi kemudian

dikumpulkan oleh Program Studi Manajemen , selanjutnya

ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitaif.

Hasil akhir yang diperoleh adalah rata-rata puas..

3. Monitoring Dan Mekanisme Balikan Bagi Dosen Dan Penguji Eksternal.

a. Monitoring

Program Studi Manajemen telah melakukan moni toring terhadap

dosen tetap dan dosen tidak tetap secara periodik , yakni: pada

setiap UAS Semester Gasal dan Semester Genap dilakukan

pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner  terakhir dilakukan pada

tanggal 25-30 Januari  2015 (semester gasal)  dan  tanggal 21 – 26

Juni  2015 (semester genap). Hasil yang diperoleh menunjukkan:

1. Mutu akademik mahasiswa; sesuai harapan sehingga merasa

puas.
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2. Struktur kurikulum dan kurikulum kompetensi; sangat sesuai

harapan sehingga merasa sangat puas.

3. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran; sesuai

harapan sehingga merasa puas.

4. Kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kuliah/praktikum;

sesuai harapan sehingga merasa puas.

5. Monitoring proses perkuliahan: sesuai harapan sehingga merasa

puas.

6. Ketersediaan sistem informasi; kurang sesuai harapan sehingga.

merasa kurang puas.

7. Sarana perpustakaan(mis: buku teks, jurnal nasional dan

internasional); sesuai harapan sehingga merasa puas.

8. Ketersediaan sarana lainnya; sesuai harapan sehingga merasa

puas.

9. Ketersediaan prasarana;sesuai harapan sehingga merasa puas.

10. Layanan administratif;sesuai harapan sehingga  merasa puas.

11. Pedoman penyusunan Skripsi ; sesuai harapan sehingga

merasa puas.

12. Materi Skripsi ; sesuai harapan sehing ga  merasa puas.

13. Teknik penulisan Skripsi ; sesuai harapan sehingga  merasa

puas.

14. Penampilan/penguasaan Skripsi ; sesuai harapan sehingga

merasa puas.

15. Kesesuaian antara jadual ujian Skripsi per semester dengan

pelaksanaan ujian Skripsi ; sesuai harapan sehingga merasa

puas.

b. Mekanisme

Kuesioner yang telah  disediakan oleh Program Studi Manajemen

diisi oleh seluruh dosen tersebut. Pengisian dilakukan di dalam

ruang ujian Skripsi sesaat se telah ujian Skripsi berlangsung.

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikum pulkan oleh Program
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Studi Manajemen , selanjutnya ditabulasi dan dianalisis dengan

menggunakan analisis kualitatif. Hasil akhir yang diperoleh rata-

rata ada lah sangat puas.

B.11. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat STIE Yapan
Upaya penjaminan mutu meliputi terbentuknya satuan organisasi yang

bertanggung jawab, memiliki mekanisme kerja yang efektif, serta

diterapkan dengan jelas pada tingkat Program Studi Manajemen .

Mekanisme penjaminan mutu juga harus menjamin adanya kesepakatan,

pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan

standar dan instrumen yang  sahih dan andal.

Penjaminan mutu Program Studi Manajemen dikoordinasi langsung oleh

STIE Yapan.

Sedangkan Kebijakan dan prosedur baku penjaminan mutu ditetapkan

oleh  Ketua STIE Yapan,  dengan mempertimbangkan masukan dari

Senat STIE YAPAN. Sejak Tahun Akademik 2012 STIE Yapan telah

membentuk Tim Penjaminan Mutu (TPM) di Tingkat Sekolah Tinggi ,

penjaminan mutu ini  sepenuhnya dilakukan di tingkat Sekolah Tinggi dan

di masing-masing Program Studi . Mengacu pada Peraturan Akademik

Dan Non Akademik, TPM terdiri dari:

1. Ketua, dan anggota Bidang Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian,

dan Pengabdian Kepada masyarakat.

2. Ketua dan anggota penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi

diangkat dari dosen tetap Program Studi Manajemen dan Program

Studi Manajemen .

3. Ketua dan anggota penjaminan mutu di tingkat Program Studi diangkat

dari dosen tetap Program Studi .

4. Masing-masing angota bidang penjaminan mutu  terdiri dari minimal 1

orang dosen tetap.

5. Tugas TPM  adalah mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi

kinerja  dalam pelaksanaan

Bidang Pendidikan dan Pengajaran, menilai:
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Mutu materi/skripsi matakuliah. Standar mutu; mengacu pada  SAP

(Satuan Acara  Perkuliahan). Mutu soal ujian. Standar mutu; mengacu

pada SAP. Mutu SAP. Standar mutu; mengacu pada silabi

1.Mutu Silabi.

Standar mutu; mengacu pada,

1) Pemutakhiran silabi  kurikulum kompetensi utama, kompetensi

pendukung dan kompetensi pilihan sesuai dengan kemajuan ilmu

dan teknologi. Rancangannya melibatkan dosen yang

bersangkutan/ kelompok dosen, Program Studi yang bersangkutan,

dan pengguna lulusan. Berwawasan kedepan serta sesuai dengan

visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi yang bersangkutan.

Pemutakhiran dilakukan setiap lima tahun sekali.

2) Pemutakhiran kurikulum kompetensi  pada angka 1. di atas sesuai

dengan ciri khas Program Studi yang bersangkutan.

3) Pemutakhiran kurikulum kompetensi pilihan pada angka 1. di atas

sesuai dengan peminatan mahasiswa Program Studi yang

bersangkutan.

4) Mutu Skripsi, Standar mutu;  mengacu pada  Buku Pedoman

Penyusunan Skripsi Program Studi.

5) Mutu Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi. Standar mutu;

berkualifikasi akademik  minimal S-2 yang relevan, serta memiliki

jabatan fungsional akademik minimal lektor yang dikeluarkan oleh

Mendiknas R.I.

6) Mutu dosen penguji Skripsi dari luar STIE Yapan. Standar mutu;

dosen atau praktisi yang relevan dan  berkualifikasi akademik

minimal S-2 yang relevan. Khusus dosen, memiliki jabatan

fungsional akademik minimal Lektor.

7) Mutu karya ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan dan

pengajaran

Standar mutu; mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Karya

Ilmiah.
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2. Bidang Penelitian menilai:

Mutu penelitian, termasuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan

penelitian.  Standar mutu; mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan

Karya Ilmiah.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, menilai:

Mutu pengabdian kepada masyarakat, termasuk karya ilmiah lainnya

yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar mutu; mengacu pada  Buku Buku Pedoman Penyusunan

Karya Ilmiah.

Sesuai Peraturan Akademik Dan Non Akademik,  Ketua dan anggota

GPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, setelah memperoleh

pertimbangan Senat. Masa tugas masing-masing Ketua dan Anggota

tersebut,  selama 4 tahun

B12.Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu
hasil belajar mahasiswa
Proses penjaminan mutu berdampak pada pengalaman dan mutu hasil

belajar mahasiswa  terhadap input, proses dan ouput. Upaya perbaikan

penjamin an mutu yang dilakukan Program Studi Manajemen ,  meliputi;1.

Mutu prestasi/reputasi calon mahasiswa baru pada jenjang pendidikan

sebelumnya 2. Mutu materi kuliah, 3. Mutu Soal Ujian,  4. Mutu Silabi, 5.

Mutu Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 6. Mutu sarana  prasarana, dan 7.

Ketersediaan buku-buku perpustakaan.  Hasil perbaikan ini berdampak

secara signifikan terhadap  peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK),

menurunnya tingkat DO, menurunnya tingkat masa studi dan kenaikan

persentase lulusan pada angkatan yang sama.

B13. Metodologi baku mutu (benchmarking).

1. Menggunakan metodologi Comparative Test, adalah proses

pembandingan dan pengukuran sistematik serta perbaikan yang

berkelanjutan. Proses ini untuk memperoleh informasi yang akan

membantu organisasi dalam mengambil tindakan perbaikan kinerjanya.
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Karena itu, telah dilakukan studi banding ke  di perguruan tinggi mitra

kerja yaitu STIE YKPN Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2017 Studi

banding ini digunakan sebagai rujukan pengukuran standar untuk

membandingkan mutu kinerja yang telah dicapai dan yang akan dicapai

oleh Program Studi Manajemen STIE Yapan sesuai standar mutu yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa sarana

prasarana STIE Yapan lebih memadai. Namun, jenjang akademik dan

jabatan fungsional akademik dosen tetap Program Studi Manajemen

serta karya-karya ilmiah STIE Yapan masih belum memadai sehingga

perlu meningkatkan jenjang akademik minimal S-2 dan jabatan

fungsional akademik minimal lektor serta karya-karya ilmiah dari

berskala lokal menjadi minimal berskala nasional.

B14. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan.
Sesuai Renstra dan Renop, telah mengadakan  pengembangan penilaian

pranata kelembagaan yang terdiri dari:

a. Peningkatan prestasi dan reputasi Program Studi Manajemen .

b. Penataan organisasi (lembaga akademik, lembaga kemahasiswaan

dan IKA Yapan).

c. Pemanfaatan Sistem Informasi

d. Peningkatan standar mutu layanan

e. Pengembangan kerjasama dengan stakeholders eksternal.

Namun, berdasarkan penilaian  internal telah memberikan  hasil sebagai

berikut:

a. Reputasi Program Studi Manajemen telah diakui secara  lokal,

nasional dan internasional sehingga sangat memadai.

b. Organisasi kelembagaan sangat memadai.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi menggunakan  Jaringan WAN.

d. Standar mutu pelaksanaan dan pelayanan sangat memadai.

e. Pengembangan kerjasama dengan mitra kerja telah berskala

nasional dan internasional sehingga sangat memadai.
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B15. Evaluasi internal yang berkelanjutan.
Telah diadakan evaluasi  internal berkelanjutan yang dilakukan oleh

Program Studi Manajemen terhadap;

a. Peningkatan animo calon mahasiswa; memenuhi target, yaitu

peningkatan animo mahasiswa rata-rata 10 % setiap tahun.

b. Peningkatan mutu manajemen Program Studi Manajemen : meningkat

sangat signifikan.

c. Peningkatan mutu lulusan: meningkat sangat signifikan.

d. Pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan: meningkat sangat

signifikan, setiap tahun selama tiga tahun terakhir, dan telah berskala

nasional dan internasional.

e. Prestasi dan reputasi dosen; memperoleh dana hibah dari berbagai

perusahaan swasta.

f. Evaluasi internal ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan dosen penguji

eksternal.

B16. Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam
perbaikan dan pengembangan program.
1. Memanfaatkan hasil-hasil yang telah diperoleh secara internal untuk

memperbaiki dan mengembangkan program yaitu  dengan cara

meningkatkan mutu manejemen sebagaimana dalam Statuta, meliputi:

a. Memantau dan tetap  mengevaluasi kelancaran operasional pembe

lajaran.

b. Mengevaluasi rekam jejak hasil belajar mahasiswa/kelas untuk

semua mata kuliah.

c. Meningkatkan kepemimpinan Program Studi .

d. Memberdayakan pengelolaan keuangan Program Studi secara

otonomi sesuai  usulan Rencana Anggaran Dan Belanja Program

Studi tahunan yang telah disetujui Ketua  dan melaporkan dalam

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan, sesuai Statuta.
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e. Meningkatkan jenjang pendidikan akademik/studi lanjut, jabatan

akademik, dan profesi  melalui program akta lima para dosen

tetap.

f. Meningkatkan pendidikan/pelatihan-pelatihan bagi tenaga

kependidikan.

2. Memperbaiki kekurangan-kekurangan dan meningkatkan hasil-hasil

yang telah  diperoleh secara eksternal untuk memperbaiki dan

mengembangkan program studi dengan cara:

a. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja yang telah terjalin

selama ini.

b. Meraih minimal peringkat akreditasi “B” dengan cara mencapai

sasaran dan strategi pencapaian sasaran sebagaimana pada

Komponen A di atas.

B17. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian
mutu

Dalam pengendalian mutu Program Studi Manajemen, telah dilakukan

kerjasama dan kemitraan dengan  berberapa pihak sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan mutu akademik telah diadakan kerjasama

dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

2. Untuk meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat telah dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi

swasta termasuk dengan perguruan tinggi terkemuka di Surabaya.

3. Untuk meningkatkan mutu karya tulis Skripsi telah  melibatkan

penguji dari luar STIE Yapan.

4. Untuk meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja

telah di lakukan kerja sama untuk pengenalan dengan beberapa

instansi swasta, dan IKA STIE Yapan.

Berdasarkan Deskripsi Komponen B yang meliputi: Tata Pamong,

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, Dan Sistem Informasi

tersebut di atas maka di susun analisis SWOT sebagai berikut
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TABEL 3. ANALISIS SWOT KOMPONEN B.
PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN

MUTU, DAN SISTEM INFORMASI

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Program Studi Manajemen memiliki

kepemimpinan   operasional, organisasi
dan publik yang sangat kuat.

2. Sistem pengelolaan fungsional dan opera
sional Program Studi Manajemen
mencakup: planning, organizing, staffing,
leading dan controll ing telah berjalan
sangat efisien dan sangat efektif.

3. Adanya Peraturan Akademik Dan Non
Akademik serta SOP yang sangat jelas
dan telah disosialisasikan dengan sangat
baik.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Pelaksanaan Peraturan Akademik Dan

Non Akademik serta SOP belum
sepenuhnya membudaya sehingga
kedepan dapat mengganggu kepemim
pinan yang kuat dan sistem penge lolaan
Program Studi yang telah berjalan efektif.

PELUANG (OPORTUNITY)
1. Kebijakan pemerintah R.I. dan Luar

Negeri, swasta/ yayasan stake holders
eksternal  nasional dan internasional
yang akan mendanai PT yang
termotivasi untuk meningkatkan mutu
SDM dan aktif dibidang minat dan bakat.

2. Tuntutan masyarakat terhadap
keterbukaan akan mendorong
pelaksanaan sistem yang semakin
transparan, sehingga bagi Prodi
Manajemen yang cukup banyak
peminatnya dapat didorong
kemajuannya dengan lebih cepat.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap Prodi Manajemen sebagai

ANCAMAN (THREAT)
1.Ketentuan pemerintah agar penjaminan mu

tu PT menyesuaikan dengan
perkembangan sistem penjaminan mutu
eksternal (nasional dan internasional).

.

STRATEGI
1. Program studi perlu semakin mengembangkan otonomi dalam  menjalankan kegiatan

program studi.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan rasa memiliki seluruh civitas akademika dalam

pengembangan program studi, sehingga kesadaran akan pentingnya kemajuan prodi
guna menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat di masa datang dapat
ditingkatkan.

3. Mengusulkan sistem remunerasi yang lebih memberikan penghargaan kepada
pelaksana fungsi manajerial, sehingga kesinambungan kepemimpinan prodi dapat
terjaga dengan baik.

4. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dalam rangka kaderisasi pengurus prodi.
5. Mendorong partisipasi civitas akademika guna mewujudkan tata pamong yang

transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen dan fair. Dengan demikian tata
pamong akan semakin profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap STIE
Yapan akan semakin meningkat.
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akibat pelaksanaan tata pamong yang
transparan, akuntabel,
bertanggungjawab, independen dan fair.

KOMPONEN C. MAHASISWA DAN LULUSAN

C1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.
1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru

Sesuai  Peraturan Akademik Dan Non Akademik;

1. Rasio antara jumlah yang ikut seleksi dengan daya tampung Program

Studi Manajemen dan > 6.

2. Rasio mahasiswa baru  yang melakukan registrasi : calon mahasiswa

baru  yang lulus seleksi > 95%

3. Jumlah  mahasiswa baru regular yang her-regisitrasi  > 10 %  dari

pada mahasiswa baru regular  yang her-registrasi pada tahun

sebelumnya.

4. Rasio mahasiswa baru transfer : mahasiswa baru reguler < 0.25

5. Calon mahasiswa baru  wajib mengikuti ujian saringan tertulis yang

dilakukan  ber sama Program Studi Manajemen dan Program Studi

Manajemen dibawah koordinasi panitia ujian saringan yang diangkat

oleh Ketua STIE Yapan.

2. Kriteria penerimaan mahasiswa baru
a. Calon mahasiswa baru reguler  dan transfer:

1. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing.

2. Berijazah S-1

b. Calon mahasiswa baru transfer:

1. Memiliki Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal.

2. Memiliki Transkrip Studi.
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3. Prosedur penerimaan mahasiswa
Studi/Kartu Hasil Studi (KHS) satu exp.

1. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan

2. Bagi yang memenuhi persyaratan di atas :

a. Calon mahasiswa baru reguler.

1) Mengisi Formulir Pendaftaran  dengan  melampirkan: Fotocopy

Ijazah/ sebagaimana pada No. 2 huruf  a2. di atas sebanyak dua

lembar dan pas  foto hitam putih terbaru 3 X 4 cm, dua lembar.

2) Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

3) Mengikuti ujian saringan,

4) Bagi yang lulus ujian saringan:

a) Mengisi Formulr Her-registrasi, dengan melampirkan: Ijazah/

sebagaimana pada No. 2 huruf  a2. di atas sebanyak dua

lembar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

b) Menyerahkan pas  foto berwarna terbaru 3 X 4 cm, sebanyak

dua lembar.

c) Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan( SPP),

Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan biaya-biaya

lainnya sesuai ketentuan.

5) Calon mahasiswa baru diterima sebagai mahasiswa baru.

6) Mahasiswa baru menerima kartu mahasiwa.

C2. Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk
kemandirian dan kreativitas).

1. Akademik
Berdasarkan data yudisium  tiga tahun terakhir ( 2015-2017)

a. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon

mahasiswa baru reguler yang lulus = 99 %

b. Memiliki  IPK rata-rata 3.35

c. Menyelesaikan studi rata-rata 48 bulan

d. Persentase kelulusan tepat = 95 %

e. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = 0%.
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2. Kepribadian Dan Kreativitas
Memiliki kepribadian tinggi, ini dibuktikan  oleh kemandirian dan

kreatifitas dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kurikuler seperti

perkuliahan, praktikum, seminar dan diskusi, maupun kegiatan-kegiatan

ekstra kurikuler seperti olah raga dan seni.

C3. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan.
Program Studi Manajemen diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan

yang mampu memberdayakan pengetahuannya sehingga menghasilkan

karya yang berguna bagi masyarakat. Mereka merupakan para calon

pemimpin masa depan. Karena itu, Program Studi ini memberi bahkan

mendorong dan atau mencari peluang kepada Mahasiswa untuk

berinteraksi. Sasaran interaksi ini mencakup interaksi internal akademik

yang  meliputi:

1. Antara Mahasiswa dan para Dosen, baik dalam kegiatan perkuliahan

maupun diluar perkuliahan;

2. Antar mahasiswa sekelas atau lintas kelas, sesuai dengan naluri dan

minat berinteraksi dan peluang yang memungkinkan;

3. Mahasiswa dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti mengelola

kegiatan pada masa orientasi mahasiswa baru, sarasehan antara

mahasiswa dan lembaga,

4. Dosen/pakar penceramah yang diundang ke kampus.

C4. Kegiatan ekstra-kurikuler.
Kegiatan ekstra kulikuler pada dasarnya sangat penting untuk

meningkatkan    kemampuan psikomotor dan afektif untuk melengkapi

kinerja kegiatan kurikuler yang cenderung lebih mengutamakan pada

aspek kognitif. Berupaya mengembangkan berbagai macam kegiatan

ekstra kurikuler yang dapat diikuti oleh para mahasiswa dalam 7 Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan penalaran, minat, bakat

dengan memperoleh prestasi ditingkat Jawa Timur dan Nasional  Jenis

kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain: Olahraga, Seni,
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kesejahteraan, seminar dan pelatihan Kepemimpinan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat dan karya ilmiah lainnya. Kegiatan-

kegiatan organisasi tersebut termasuk pendanaannya belum dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme  sebagaimana di atur dalam SK Mendikbud R.I.

No.155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di

Perguruan Tinggi.

C5. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan
kebutuhan   akan lulusan program studi).
1. Minat Calon Mahasiswa

Sebelum tiga tahun terakhir ini minat untuk masuk PS ini cenderung

menurun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kondisi

makroekonomi nasional yang kurang menggembirakan yang disertai

persaingan dengan Perguruan Tinggi Negeri terdekat yang menerima

mahasiswa sebanyak-banyaknya. Selain itu, Program Studi

Manajemen juga belum memberdayakan organisasi Kemahasiswaan

dan organisasi alumni melalui kegiatan-kegiatannya sebagai salah satu

alat promosi yang positif. Tetapi perkembangan dalam tiga terakhir

menunjukkan adanya titik balik dimana minat calon mahasiswa mulai

meningkat rata-rata 10 % setiap tahunnya.

Hal tersebut disebabkan oleh mulai mem baiknya mikro dan makro

ekonomi nasional, dan meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu

lulusan.

a. Upaya promosi
1. Mempromosikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Pencapaian Sasaran kepada seluruh Stakeholder

2. Menampilkan keunggulan Program Studi Manajemen dan

kegiatan yang dilakukan melalui WEB yang selalu di update serta

penyebarluasan informasi Program Studi Manajemen melalui

brosur dan media massa.



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
47

3. Mempromosikan kegiatan-kegiatan dan

keberhasilan/prestasi/reputasi mahasiswa/BEM (buka puasa

bersama, bagi takjil) ditingkat nasional

4. Mempromosikan kegiatan-kegiatan mahasiswa, IKA STIE Yapan

dan Program Studi Manajemen ditingkat nasional (Seminar,

Kuliah Umum, Bedah Buku).

5. Mempromosikan academic atmosphere (fasilitas dan sarana

prasarana)

6. Mempromosikan kompetensi para dosen dan tenaga

kependidikan.

7. Mempromosikan mutu kompetensi lulusan

8. Mempromosikan  masa tunggu yang semakin pendek  dan tingkat

penyerapan     lulusan yang semakin tinggi dalam dunia kerja

b.Upaya peningkatan mutu manajemen Program Studi
Manajemen:

1. Meningkatkan jenjang pendidikan akademik, jabatan akademik

dan profesi pendidik para dosen.  Memfasilitasi dosen dalam

melakukan desiminasi pengembangan diri di luar kampus seperti :

pelatihan, seminar, menulis artikel, menulis buku ajar dan

lokakarya.

2. Menfasilitasi tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan

pemanfaatan IT dalam memberikan pelayanan.

3. Pengelolaan lembaga yang berbasis IT seperti komunikasi dengan

dosen dan  mahasiswa melalui e-mail dan WEB.

4. Memantau dan mengevaluasi kelancaran operasional

pembelajaran.

5. Mengevaluasi rekaman hasil belajar mahasiswa/kelas untuk

semua mata kuliah,

6. Membuat usulan sasaran mutu  manajemen Program Studi

Manajemen

7. Meningkatkan kepemimpinan Program Studi Manajemen
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8. Memberdayakan otonomi pengelolaan keuangan Program Studi

Manajemen .

c. Upaya  peningkatan mutu lulusan:
1. Peninjauan kurikulum secara terstruktur melalui rekonstruksi

kurikulum 2 tahun sekali.

2. Peningkatan mutu proses pembelajaran dengan mengoptimalkan

sarana IT.

3. Mengintegrasikan materi kuliah (teori) dalam praktek magang

pada instansi pemerintah dan swasta

4. Memantau dan mengevaluasi proses dan mutu belajar mengajar.

5. Mengevaluasi apakah setiap lulusan sudah mempunyai

kemampuan sesuai  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi

Pencapaian Sasaran Program Studi Manajemen .

6. Mengevaluasi apakah setiap lulusan sudah mempunyai

kemampuan sesuai yang di peryaratkan didalam standar

kompetensi Program Studi Manajemen

7. Meningkatkan prasarana dan sarana termasuk sarana akademik.

d.Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:
Hasil kerjasama dan kemitraan tersebut ditunjukkan dengan

tingginya jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian pada

masyarakat oleh dosen.

1. Melakukan kerjasama  dengan berbagai perusahaan/instansi baik

pemerintah, swasta dan perguruan tinggi secara nasional dan

internasional untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian,

abdimas dan karya ilmiah lainnya yang diperkuat dengan MoU.

Hasil kerjasama dan kemitraan tersebut ditunjukkan dengan

tingginya jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian pada

masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.

2. Membentuk  kegiatan-kegiatan untuk mengakses dana dari luar

kampus.
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e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:
1. Memberi peluang kepada dosen untuk mengikuti pelatihan cara

pembuatan proposal hibah yang diselenggarakan oleh Dikti.

2. Mendorong partisipasi dan selalu memfasilitasi dosen untuk

mengirimkan  proposal penelitian  ke lembaga penyedia dana

hibah, seperti Depdiknas LIPI, Bappenas, BPPT,  lembaga-

lembaga lainnya serta perusahaan-perusahaan swasta nasional

dan internasional.

3. Mendorong mahasiwa untuk memperoleh hibah kewirausahaan

kemahasiswaan.

2. Kebutuhan Akan Lulusan Program Studi
Lulusan Program Studi Manajemen STIE Yapan telah terserap secara

luas secara nasional. Penyerapan ini terlihat dalam hasil  pelacakan

lulusan sebagaimana  pada Komponen B6  yang memiliki waktu tunggu

rata-rata  kurang dari 2 bulan untuk memperoleh pekerjaan dan

persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan

keahliannya: Rata-rata 90 %. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan

lulusan Program Studi Manajemen STIE Yapan tetap tinggi.

C6. Pelayanan untuk mahasiswa:
Dalam Tahun Akademik 2015 Program Studi Manajemen telah

memberikan layanan kepada mahasiswa dalam bentuk:

Bantuan tutorial yang bersifat akademik.

a. Memberikan layanan untuk mengatasi masalah  yang berkaitan dengan

akademik, yaitu:

1. Pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi.

2. Rencana, proses dan  penyelesaian studi secepatnya serta batas

waktu studi.

3. Membimbing mahasiswa agar mampu beradaptasi dan

mengembangkan dirinya dalam bidang hardskill maupun softskill
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pada saat mahasiswa menghadapi masalah akademik sehingga

mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lancar.

4. Sosialisasi hak, kewajiban, etika dan sanksi akademis.

5. Memberikan masukan-masukan tentang evaluasi keberhasilan studi,

mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik, dan atau

dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi (dropout),

cuti kuliah, jumlah kehadiran kuliah/praktikum, Indeks Prestasi (IP)

dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Kartu Hasil Studi (KHS) dan

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), Kuliah Kerja Nyata (KKN),

Pengabdian Kepada Masyarakat dan penyusunan Skripsi.

b. Informasi dan bimbingan karir.

Pengenalan  terhadap  mitra kerja, pengenalan terhadap alumni yang

sukses, kewira  usahaan, menyediakan Info bursa kerja di kampus,

karier yang diminati, serta out comes.

c. Konseling pribadi dan sosial.

Memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah pribadi, seperti:

keluarga, kesehatan, sosial, ekonomi dan peluang untuk memperoleh

beasiswa.

C7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan.
a. Kompetensi

1. Kurikulum telah memuat standar kompetensi lulusan yang

terstruktur dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan

kompetensi pilihan yang mendukung tercapainya tujuan,

terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Program Studi

Manajemen.

2. Kurikulum telah  memuat matakuliah yang mendukung pencapaian

kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa

untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai

dengan minatnya, serta telah dilengkapi dengan skripsi matakuliah

yang mengacu kepada  Satuan Acara Perkuliahan (SAP), SAP
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yang berdasarkan silabus, dan silabus  yang selalu berorientasi ke

depan .

3. Kurikulum telah dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan,

cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong

terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan

perilaku/etika (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai

situasi dan kondisi.

4. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya telah ditinjau ulang secara

periodik oleh Program Studi Manajemen bersama pengguna lulusan

dan masyarakat profesi sesuai dengan perkembangan ilmu  dan

teknologi serta kebutuhan masyarakat.

b. Etika lulusan yang diharapkan.
Para lulusan mempunyai etika profesional dan sikap akademis yang

tinggi ber dasarkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

kecintaan terhadap tanah air. Etika lulusan ini berhubungan erat

dengan  substansi kajian dari Matakuliah Kompetensi  Lulusan, yang

terdiri dari:

a) Pengembangan Kepribadian

b) Etika Profesi

C8. Hasil pembelajaran:

SSeessuuaaii PPeerraattuuaann AAkkaaddeemmiikk DDaann NNoonn AAkkaaddeemmiikk,, Program Studi

MMaannaajjeemmeenn mmeemmiilliikkii kkeetteennttuuaann--kkeetteennttuuaann sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt

a. KKoommppeetteennssii yyaanngg ddiiccaappaaii ddiibbaannddiinnggkkaann ddeennggaann yyaanngg ddiihhaarraappkkaann;;

KKuurriikkuulluumm Program Studi MMaannaajjeemmeenn memuat  matakuliah  kompetensi

lulusan, dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk

memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan

minat dan bakatnya.

Dengan demikian, kompetensi yang akan dicapai dibandingkan

dengan  kompetensi lulusan akan sesuai dengan  yang diharapkan

mahasiswa dan lulusan.
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bb.. KKeesseessuuaaiiaann kkoommppeetteennssii yyaanngg ddiiccaappaaii ddeennggaann ttuunnttuuttaann ddaann kkeebbuuttuuhhaann

ppeenngggguunnaa lluulluussaann;;

KKuurruurriikkuulluumm//mmaattaakkuulliiaahh kompetensi sebagaimana huruf a. di atas

disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai Program Studi

Manajemen, yaitu: Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu

Manajemen, mampu berpikir kritis dan analisis serta mampu

memecahkan permasalahan Manajemen.

Dalam menyusun kurikulum/matakuliah kompetensi juga disesuaikan

relevansi, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang

mendorong terbentuknya keterampilan (hard skills), kepribadian dan

perilaku (soft skills) mahasiswa dan lulusan yang dapat diterapkan

dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selain itu, MK kompetensi Program Studi Manajemen disusun sesuai

dengan SAP dan silabus yang  berwawasan kedepan, serta selalu

dimutakhirkan secara periodik sesuai dengan kemajuan ilmu dan

teknologi serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengguna lulusan.

Dengan demikian, akan terdapat kkeesseessuuaaiiaann aannttaarraa kkoommppeetteennssii yyaanngg

ddiiccaappaaii ddeennggaann ttuunnttuuttaann ddaann kkeebbuuttuuhhaann ppeenngggguunnaa lluulluussaann..

cc.. DDaattaa tteennttaanngg kkeemmaajjuuaann,, kkeebbeerrhhaassiillaann,, ddaann kkuurruunn wwaakkttuu ppeennyyeelleessaaiiaann

ssttuuddii mmaahhaassiisswwaa ((tteerrmmaassuukk IIPPKK ddaann yyuuddiissiiuumm lluulluussaann))..

11.. KKeemmaajjuuaann MMaahhaassiisswwaa;;

PPeerrsseennttaassee kkeelluulluussaann ppeerr aannggkkaattaann mmiinniimmaall 9900 %%,, ddaann ttiinnggkkaatt DDOO <<

00 %%..

22.. KKeebbeerrhhaassiillaann mmaahhaassiisswwaa ddaallaamm mmeennccaappaaii;;

22..11.. RReeppuuttaassii;; bbiiddaanngg aakkaaddeemmiikk,, ppeenneelliittiiaann nnoonn aakkaaddeemmiikk,, AAbbddiimmaass

nnoonn aakkaaddeemmiikk,, ppeennaallaarraann,, mmiinnaatt ddaann bbaakkaatt..

2.2. PPrreessttaassii aakkaaddeemmiikk ppeesseerrttaa yyuuddiissiiuumm:: IIPPKK rraattaa--rraattaa kkoommppeetteennssii

uuttaammaa,, ppeenndduukkuunngg ddaann ppiilliihhaann ddiittiinnggkkaattkkaann sseettiiaapp ttaahhuunnnnyyaa

hhiinnggggaa mmeennjjaaddii mmiinniimmaall 33..0000,, sseeddaannggkkaann IIPPKK rraattaa--rraattaa

kkoommppeetteennssii uuttaammaa lluulluussaann,, ppeenndduukkuunngg lluulluussaann,, ddaann ppiilliihhaann
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lluulluussaann ddiittiinnggkkaattkkaann sseettiiaapp ttaahhuunnnnyyaa hhiinnggggaa mmeennjjaaddii mmiinniimmaall

33..3300..

33.. KKuurruunn wwaakkttuu ppeennyyeelleessaaiiaann ssttuuddii mmaahhaassiisswwaa

33..11.. KKuurruunn wwaakkttuu ppeennyyeelleessaaiiaann ssttuuddii mmaahhaassiisswwaa mmiinniimmaall rraattaa--rraattaa 44

ttaahhuunn

33..22.. YYuuddiissiiuumm ddiiaaddaakkaann ppaaddaa sseettiiaapp aakkhhiirr sseemmeesstteerr ggaassaall,, ddaann sseettiiaapp

aakkhhiirr sseemmeesstteerr ggeennaapp..

d. KKeeppuuaassaann LLuulluussaann

Dilakukan secara periodik   setiap 2 tahun sekali, meliputi:

1. Kepuasan lulusan terdiri dari kurikulum, matakuliah kompetensi,

kompetensi dosen, sarana dan prasarana, kegiatan ekstra

kurikuler, layanan akademik dan non akademik (administratif,

ketepatan waktu penyelesaian studi dan yudisium.

2. Pelacakan dan perekaman data lulusan :

2.1.Profil masa tunggu kerja pertama < 2 bulan.

2.2.Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi >

90%.

C9. Kepuasan pemanfaatan lulusan dan keberlanjutan penyerapan
lulusan.
Dalam umpan balik alumni, Program Studi Manajemen telah  melakukan

monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 2 tahun sekali  bagi para

alumni untuk memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran dan

kepuasan alumni dengan mengisi kuesioner.

Agar lebih efisien dan lebih efektif, umpan balik ini juga dilakukan

bersamaan dengan;

1. Pengisian kuesioner waktu tunggu lulusan untuk memperoleh

pekerjaan dan persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang

sesuai dengan keahliannya.

2. Pengisian kuesioner umpan balik pengguna lulusan.

Pengisian kuesioner,  terakhir dilakukan serentak pada tgl. 09 Mei s/d

tgl. 08 Juni 2017



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
54

Hasil yang diperoleh dalam umpan balik tentang harapan dan persepsi

alumni menunjukkan,  bahwa :

1. Kurikulum kompetensi Lulusan; sesuai harapan sehingga merasa puas.

2. Mutu Silabi; sesuai harapan sseehhiinnggggaa mmeerraassaa ppuuaass..

3. Mutu Satuan Acara Perkuliahan (SAP); sesuai harapan sseehhiinnggggaa

mmeerraassaa ppuuaass..

4. Penilaian  tugas,  UTS dan UAS; sesuai harapan sehingga merasa

puas.

5. Persentase kehadiran dosen; sesuai harapan sehingga  merasa puas.

6. Mutu dosen pembimbing Skripsi ; sesuai harapan sseehhiinnggggaa mmeerraassaa

ppuuaass..

7. Mutu dosen penguji Skripsi; sesuai harapan sseehhiinnggggaa mmeerraassaa ppuuaass..

8. JJeennjjaanngg aakkaaddeemmiikk ddoosseenn tteettaapp;; kkuurraanngg sseessuuaaii hhaarraappaann sseehhiinnggggaa

kkuurraanngg ppuuaass..

9. JJeennjjaanngg aakkaaddeemmiikk ddoosseenn tteettaapp;; kkuurraanngg sseessuuaaii hhaarraappaann sseehhiinnggggaa

kkuurraanngg ppuuaass..

10.Ketersediaan  sistem informasi; kurang sesuai harapan sehingga

merasa kurang puas.

11.Prasarana dan sarana lainnya; kurang sesuai harapan sehingga

merasa kurang puas.

12.Kegiatan ekstrakurikuler; kurang sesuai harapan sehingga merasa

kurang puas.

13.Layanan akademik dan non akademik (administratif); sesuai harapan

sehingga  merasa puas.

14.Kegiatan ekstrakurikuler; kurang se suai harapan sehingga merasa

kurang puas.

15.Kegiatan IKA STIE Yapan; kurang sesuai harapan sehingga

merasakurang puas.

Program Studi Manajemen telah menindak lanjuti masukan-masukan dari

para alumni terhadap kekurangan-kekurangan tersebut, yakni;

1. Kurikulum; perlu diperbaiki, terutama kurikulum kompetensi lulusan.
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2. Pelaksanaan proses pembeljaran;

a. Kedisiplinan para dosen perlu dimotivasi/dikenakan sanksi yang

tegas.

b. Penggunaan  sistem informasi; perlu ditingkatkan.

c. Monitoring proses perku liahan dan mutu materi perkuliahan  perlu

di tingkatkan.

3. Peningkatan kegiatan Program Studi Manajemen :

a. Peningkatan Perencanaan,realisasi dan pengawasan/ pengendalian

terhadap butir  1 dan 2 di atas.

b. Peningkatan mutu manajemen Program Studi Manajemen .

c. Mengadakan peninjauan kurikulum secara berkala agar selalu

berwawasan kedepan, sesuai dengan perkembangan  ilmu dan

teknologi serta sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.

d. Bagi para dosen tetap yang belum mengikuti S-3 diwajibkan

mengikuti studi lanjut dan meningkatkan jabatan fungsional minimal

Lektor.

e. Bagi para dosen tidak tetap secara bertahap agar diisi seluruhnya

oleh dosen berkualifikasi jenjang Akademik minimal S-3 dengan

jabatan fungsional akademik minimal Lektor.

Dalam umpan balik/pelacakan alumni/ lulusan tersebut di atas juga

diperoleh hasil bahwa:

a. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang

pertama: rata- rata  < 2 bulan.

b. Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan

keahliannya:    Rata-rata  > 90 %.

Cara memperoleh data pada pelacakan tersebut di atas adalah:

Melalui penyebaran kuesioner bersamaan dengan pelacakan alumni/

umpan balik alumni dan umpan balik pengguna lulusan. Umpan balik

alumni dan umpan balik pengguna lulusan,  terakhir dilakukan  pada

tanggal 09 Mei 2014 – 08 Juni 2017 dengan cara:
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a. Diberikan ketika alumnus yang bersangkutan berkunjung ke kampus

untuk    berbagai keperluan, seperti: legalisir ijazah, transkrip, dll

b. Alumnus yang bersangkutan ditelepon, berdasarkan data nomor

telepon yang tersedia dan informasi dari alumni lainnya.

c. Kuesioner tersebut dikirimkan ke alumni yang bersangkutan,

berdasarkan data alamat yang tersedia.

Berdasarkan DeSkripsi Komponen C yang meliputi: Mahasiswa dan Lulusan

tersebut di atas maka di susun analisis SWOT sebagai berikut:

TABEL 4. ANALISIS SWOT KOMPONEN C.
MAHASISWA DAN LULUSAN

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Animo mahasiswa baru cenderung

naik pada tiga tahun terakhir
2. Rata-rata mutu akademik (IPK)

mahasiswa semakin meningkat
setiap tahunnya.

3. Telah banyak lulusan yang terserap
dunia kerja berskala nasional, dan
sukses.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Prestasi dan reputasi akademik serta

minat dan bakat mahasiswa baru pada
jenjang pendidikan sebelumnya masih
rendah.
.

STRATEGI
1.Pelaksanaan proses seleksi Mahasiswa baru lebih tersebar ke berbagai kota

di luar Surabaya.
2.Metode pembelajaran yang lebih berpusat pada mahasiswa dengan diskusi

dan tugas pembuatan artikel.
3.Pelatihan dalam pemanfaatan kemajuan TIK.
4.Pemutakhiran bahan ajar sehingga dapat selalu menyesuaikan dengan

perkembangan ilmu serta tuntutan globalisasi dunia usaha.
5.Peningkatan skala pelatihan di bidang kepememimpinan yang

berkepribadian.
6. Mengintensifkan pembelajaran di bidang etika dan khususnya etika bisnis.
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PELUANG (OPORTUNITY)
1. Kebijakan pemerintah R.I. dan Luar

Negeri, pihak swasta/yayasan
stakeholders eksternal nasional dan
internasional untuk mendanai PT yang
aktif mengembangkan program
akademik dan non akademik (minat
dan bakat).

2. Kerjasama dengan alumni dalam
pelatihan, seminar, dan penyebaran
informasi lowongan kerja masih dapat
ditingkatkan.

3. Perkembangan teknologi informasi
akan memfasilitasi pengembangan
system informasi pelacakan alumni,
komunikasi dengan alumni, dan
database alumni.

ANCAMAN (THREAT)
1. Lulusan S1yang Studi Lanjut ke S2

cenderung menurun.
2. Pemerintah memberi keleluasaan PTN

untuk merekrut calon mahasiswa baru.

KOMPONEN D. SUMBER DAYA MANUSIA

D1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung.
Sesuai Peraturan Akademik dan Non Akademik:

Seleksi/ Perekrutan dilakukan untuk mengisi formasi dosen/ tenaga

kependidikan karena adanya dosen/tenaga kependidikan diberhentikan,

pensiun, meninggal dunia, atau karena adanya  penyempurnaan   struktur

organisasi.

1. Rekrutmen dan seleksi.
1.1Menyerahkan lamaran tertulis yang di tujukan kepada Ketua

Program Studi.

1.2Lamaran tertulis yang masuk diseleksi melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut :

1.2.1 Persyaratan Umum dan Administratif

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia.

2. Beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan suatu

tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat oleh instansi lain.

5. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan

pemerintah.

b. Persyaratan Administratif

1. Riwayat hidup.

2. Fotocopy ijasah terakhir dan transkrip terakhir yang telah

dilegalisir oleh pejabat berwenang.

3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB)/ Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian

setempat.

4. Pas foto terakhir (berwarna) 3 lembar ukuran 4x6 cm.

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK).

6. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari dokter.

1.2.2 Persyaratan Khusus

1. Calon Dosen tetap.

a. Berijazah sarjana minimal S-2 yang relevan dengan

Program Studi Manajemen atau berdasarkan kebutuhan

mata kuliah, dengan IPK minimal 3.00.

b. Kesanggupan menyerahkan Surat Keterangan Lolos

Butuh dari instansi tempat pelamar bekerja bagi yang

masih bekerja pada instansi lain.

c. Bukti Kemampuan Berbahasa Inggris (skor TOEFL

minimal 500).

d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta

Bebas Narkoba dari dokter pada rumah sakit pemerintah.

e. Lulus ujian saringan, berupa wawancara dengan pihak

Program Studi  Manajemen, Ketua STIE Yapan dan

Yayasan Palapa Nusantara (Yapan).
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f. Setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan diangkat

oleh Ketua Yayasan Palapa Nusantara sebagai calon

dosen tetap dengan masa percobaan 6 bulan, setelah

memperoleh persetujuan Senat STIE Yapan.

g. Dalam waktu 6 bulan setelah diangkat menjadi calon

dosen tetap sebagaimana pada no. Huruf b. di atas, dan

layak menjadi  dosen tetap, calon dosen tersebut

diangkat menjadi dosen tetap oleh Ketua Yayasan

Palapa Nusantara dan atas usulan Ketua STIE Yapan

ditempatkan pada Program Studi  Manajemen.

h. Dosen tetap sebagaimana pada huruf e. di atas,

diusulkan oleh Ketua STIE Yapan kepada

Kemenristekdikti melalui Kopertis Wilayah VII untuk

memperoleh Nomor Induk Nasional (NIDN).

2. CalonTenaga Kependidikan:

a. Berijasah minimal SMA atau sederajat.

b. Lulus ujian saringan, yang terdiri dari wawancara dengan

pihak Bagian Kepegawaian dan Ketua STIE Yapan.

c. Setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan diangkat

oleh Ketua STIE Yapan sebagai calon tenaga

kependidikan dengan masa percobaan 3 bulan.

d. Setelah masa percobaan 3 bulan dan dinyatakan layak

menjadi tenaga kependidikan tetap maka calon tersebut

diangkat oleh Ketua STIE Yapan menjadi tenaga

kependidikan tetap atas usul Kepala Kepegawaian.
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2. Penempatan.
1.1. Disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi Manajemen .

1.2. Disesuaikan dengan kompetensi dosen/tenaga kependidikan yang

bersangkutan.

1.3. Tugas, wewenang dan tanggungjawab diatur oleh Ketua Program

Studi Manajemen .

3. Pengembangan
3.1. Disesuaikan dengan rencana pengembangan dosen/tenaga

kependidikan kedepan yang merupakan bagian dari

pengembangan Program Studi Manajemen , sebagaimana dalam

Renstra dan Renop STIE Yapan.

3.2. Disesuaikan dengan kompetensi dosen/tenaga kependidikan yang

bersangkutan.

4. Retensi
Adalah kemampuan untuk mempertahankan dosen/tenaga kependidikan

dengan cara memberikan hak yang sama kepada setiap dosen/tenaga

kependidikan untuk:

1. Mendapat perlakuan yang layak sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku.

2. Memperoleh penghasilan yang wajar dan layak sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kemampuan Program

Studi Manajemen .

3. Memperoleh jaminan kerja, kesehatan dan kesejahteraan sosial

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatan dan

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuan  melalui pela tihan dan pengembangan karir.

5. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas yang

didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku terhadap

ketidak adilan atau tindakan sewenang-wenang dari atasan/

bawahan dan/ atau sesama rekan kerja.

6. Memperoleh penghargaan atas prestasi dan masa kerja.
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5. Pemberhentian
Pemberhentian dapat terjadi karena pensiun atau pemutusan hubungan

kerja (PHK).

1) Pensiun

Batas usia pensiun ditetapkan sebagai berikut:

a. Dosen

(1) Tujuh puluh (70) tahun untuk dosen yang memiliki jabatan

fungsional Guru Besar.

(2) Enam puluh lima (65) tahun untuk dosen yang memiliki

jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala.

b. Tenaga Kependidikan

(1) Enam puluh (60) tahun untuk tenaga kependidikan yang

memiliki golongan III (Penata) dan IV (Pembina).

(2) Lima puluh lima (55) tahun untuk tenaga kependidikan yang

memiliki golongan I (Juru) dan II (Pengatur).

2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK dapat dilakukan karena beberapa hal:

a. PHK dengan hormat, yang terjadi karena

(1) Dosen/tenaga kependidikan mengundurkan diri.

(2) Dosen/tenaga kependidikan dinyatakan tidak mampu

melaksanakan tugas.

(3) Penyederhanaan organisasi.

(4) Meninggal dunia.

b. PHK tidak dengan hormat, yang dapat terjadi karena:

(1) Melanggar Statuta, pelanggaran berat atas peraturan tata
tertib dan disiplin Program Studi Manajemen.

(2) Melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang dinyatakankan oleh pengadilan.

Perekrutan dan seleksi, penempatan, pengembangan, retensi dan

pemberhentian di atas belum sepenuhnya dapat dilaksanakan
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sehingga pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap.

Namun, telah di sepakati bersama bahwa mulai tahun akademik

2017/2018 pelaksanaan  tersebut telah dilakukan sepenuhnya

D2. Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung.
Dalam mengelola dosen dan tenaga pendukung/tenagakependidikan,

Program Studi Manajemen mendayagunakan:

1.1. Dosen tetap yang  memenuhi kualifikasi akademik serta kualitas

kinerja, selain itu Program Studi Manajemen telah meningkatkan

kompetensi , melalui;

a. Program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang

Program Studi

b. Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, penulisan artikel, seminar ilmiah, lokakarya, penataran,

pelatihan  dan workshop.

c. Mengikut sertakan dalam organisasi keilmuan/organisasi profesi.

1.2. Dosen tidak tetap (dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk

memenuhi ke butuhan penjaminan mutu.

1.3. Tenaga kependidikan, seperti laboran,  teknisi, operator, dan staf

administrasi  telah memenuhi kualifikasi dan kualitas kinerja, serta

jumlah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Upaya

pengembangan telah dilakukan dengan  meningkatkan kompetensi

yang terdiri dari;

a. Pemberian kesempatan belajar.

b. Pemberian kesempatan pelatihan.

c. Pemberian kesempatan untuk memperoleh fasilitas.

d. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier.

Dalam pengelolaan tersebut, Program Studi Manajemen telah mengadakan

monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan

kinerja tenaga kependidikan secara periodik, sesuai PEDOMAN

AKADEMIK.
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D3. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman,
keterse diaan (kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa).
1. Profil Dosen

1.1.Jenjang akademik dosen Program Studi Manajemen disajikan pada

Tabel 4.3.1. berikut ini.

Tabel .4.3.1.

Jenjang Akademik

Jenjang
Akademik

DOSEN
Tetap Tidak tetap

Sesuai
PS Man

Tidak Sesuai
PS Man

Sesuai
PS Man

Tidak Sesuai
PS Man

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Jumlah

%

S-1 - - - - - - -
S-2 21 100 4 100 -
S-3 1 100 - - 1 100 - -
Total 22 100 4 100 1 100

1.2.Jabatan fungsional akademik  disajikan  pada  Tabel .43.2. dibawah

ini.

Tabel .4.3.2.

Jabatan Fungsional Akademik

Jabatan
Fungsiona

l
Akademik

DOSEN
Tetap Tidak tetap

Sesuai
PS Man

Tidak Sesuai
PS Man

Sesuai
PS Man

Tidak Sesuai
PS Man

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Asisten
Ahli

3 100 - - - - - -

Lektor 2 100 - - - - - -
Lektor
Kepala

- - - - - - - -

Guru
Besar

- - - - - - - -

Total 5 100 - - - - - -
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Dari Data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut,

a. Profil Dosen tetap
1. Jumlah dosen  tetap  yang terlibat dalam penyelenggaraan Program

Studi Manajemen sebanyak 22 orang. Terdiri terdiri dari 22 orang

berkualifikasi kualifikasi  jenjang akademik yang sesuai  dengan

Program Studi Manajemen ,  jumlah ini telah memenuhi syarat

minimum untuk Program Studi (Mininum 6 dosen tetap yang

berkualifikasi akademik yang sesuai dengan Program Studi). 22 orang

dosen tetap yang sesuai dengan Program Studi Manajemen seperti

pada butir 1 di atas, maka:

a. Lulusan S2, 21 orang.

Persentase dosen tetap yang sesuai dan memiliki  jenjang

akademik S2 sebesar 21/22 x 100 % = 95 %

b. Dosen yang berkualifikasi jenjang akademik S-3 = 1 orang

Persentase dosen tetap yang sesuai dan memiliki  jenjang

akademik S3 sebesar 1/22 x 100 % = 4.5%

c. Persentase jabatan fungsional akademik; Assisten Ahli 3 orang,

Lektor 2.

d. Dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/Pendidik = 0 %.

e. Rata-rata beban kerja dosen per semester = 12,00. sks.

f. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata

kuliah yang diajarkannya: seluruh mata kuliah yang diajarkan

sesuai dengan pendidikan keahlian (pendidikan terakhir);

g. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan= 100 % ;

h. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas

belajar S3 dalam   bidang yang sesuai dengan Program Studi

sebanyak 1 orang;

i. Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan

program dan  kegiatan akademik, diperoleh seluruh dosen tetap

sesuai Program Studi akan tetapi masih berskala lokal.

j. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan

profesi: 100 % ditingkat nasional;
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b. Profil Dosen tidak tetap
1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

(PDTT) Program Studi Manajemen ;dosen tidak tetap adalah 1 orang

Dosen tidak tetap dan dosen seluruh dosen tetap 25 orang =

1/26x100%= 4 %.

2. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan matakuliah yang

diampu: Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan

=100 % ;

3. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/ Pendidik

Profesional = 8 %;

2. Profil Tenaga Pendukung
1. Kecukupan

Dari 13 orang tenaga kependidikan tersebut di atas: 1 orang bertugas

sebagai laboran di Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Manajemen

dan Laboratorium Komputer serta 1 orang bertugas sebagai teknisi dan

programer di Laboratorium Komputer. 1 orang ini langsung melayani

Program Studi Akuntansi dan Program Studi  Manajemen sesuai jadual

praktikum.

Sedangkan 6 orang tenaga kependidikan lainnya, masing-masing

terdiri dari tenaga Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan, tenaga

Administrasi Umum, dan tenaga Administrasi Perpustakaan langsung

melayani Program Studi  Manajemen.

Dengan demikian, tenaga kependidikan yang langsung melayani

Program Studi  Manajemen sebanyak 6 orang. Jumlah ini sangat

efisien dan sangat efektif sehingga cukup untuk melaksanakan tugas-

tugas selama 8 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu. Kecukupan

ini disebabkan sebagian besar tugas-tugas tersebut tidak dijalankan

secara manual tetapi dijalankan dengan menggunakan

komputer/Internet/Teknologi Informasi. Selain itu, juga karena para
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tenaga kependidikan tersebut memiliki kualifikasi sangat memadai,

yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan keterampilan termasuk

pelatihan-pelatihan mengoperasikan komputer /internet/ teknologi

informasi.

a. Upaya Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi

Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga

kependidikan STIE Yapan telah memberikan kesempatan kepada

beberapa tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan formal.

Juga diberi kesempatan mengikuti pendidikan non formal ke luar

kampus (kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan) di kampus sendiri

dengan mendatangkan instruktur dari luar atau dari dalam kampus

yang mempunyai kompetensi/keahlian di bidangnya.

2.1. Pemberian kesempatan belajar.

a. Pendidikan Formal (S-2)

Disajikan dalam Tabel di bawah ini:
Nama Perguruan Tinggi

(S-2)
1. Yudhi Wardani, S.Si. STIE Yapan
2. Arif Hidayat, SE STIE Yapan
3. Moh. Ghufran, S.Sos.I STIE Yapan

b. Pendidikan Non Formal

Disajikan dalam Tabel di bawah ini:
Nama Jenis

Pelatihan
Penyelenggara

(Tempat dan Waktu )
Miftahul Jannah, S.HI., M.E.I Workshop Penggunaan

Feeder Bagi Operator
PD DIKTI Perguruan
Tinggi Swasta Kopertis
Wilayah VII Tahun
2016 Angkatan III.

Kopertis Wilayah VII, G
Suites Hotel Surabaya,
04 Maret 2016

Miftahul Jannah, S.HI., M.E.I Workshop Layanan Kopertis Wilayah VII, G
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Online Bagi Operator
Perguruan Tinggi
Swasta Kopertis
Wilayah VII Tahun
2017 Angkatan I.

Suites Hotel Surabaya,
20 Januari 2017

Arif Hidayat, SE Workshop Laman
Simlitabmas bagi
Operator LPPM
Perguruan Tinggi di
Lingkungan Kopertis
Wilayah VII Angkatan I

Kopertis Wilayah VII,
Mercure Hotel
Surabaya, 1 Februari
2017

2.2. Pemberian fasilitas, termasuk dana

1. Pemberian fasilitas-fasilitas yang  menunjang pelaksanaan,

seperti komputer lengkap dengan software yang dibutuhkan,

ruang yang nyaman, kendaraan untuk mobilitas dan

sebagainya)

2. Pemberian dana, seperti: honorarium, upah lembur, tunjangan

jabatan, dan  tunjangan-tunjangan lainnya.

2.3. Jenjang karir

1. Jenjang karir berdasarkan masa kerja, loyalitas, prestasi kerja,

jenjang pendidikan/pendidikan lanjutan, dan lain-lain.

2. Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan.

3. Perkembangan keragaman dan frekuensi  tugas-tugas yang

semakin padat, menghambat pengembangan jenjang karier

tenaga kependidikan.

D4. Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya).
Rencana pengembangan dosen dibidang penelitian dan karya

lainnya mempertimbangkan (1) keadaan dan keanekaragaman dosen,

yaitu dosen tetap yang sesuai dengan Program Studi Manajemen dan

dosen tetap yang tidak sesuai dengan Program Studi Manajemen .  (2)

keadaan dan potensi Program Studi Manajemen pada waktu sekarang,

dan (3) arah pembinaan penelitian dan karya ilmiah lainnya.. Jumlah
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penelitian dan kegiatan karya  lainnya pada tahun akademik 2015 - 2017

yang telah dihasilkan oleh dosen tetap sesuai Program Studi Manajemen

D5. Peraturan kerja dan kode etik.
Sesuai Peraturan Akademik Dan Non Akademik, kehadiran dosen

dalam perkuliahan diamati melalui daftar hadir yang dikelola oleh Program

Studi Manajemen dan di bantu oleh Bagian AAK. Ketidakhadiran dosen

dibenarkan jika ada alasan yang kuat dan disampaikan oleh yang

bersangkutan ke BAAK paling lambat sehari sebelum perkuliahan. Dengan

cara ini  perkuliahan tersebut diganti dengan hari lainnya sehingga

ketidaklancaran kuliah yang disebabkan oleh ketidakhadiran dosen karena

alasan tertentu dapat diatasi.

Dalam Peraturan Akademik Dan Non Akademik juga menjelaskan

terlaksananya secara konsisten dan baik tentang prinsip-prinsip tata

pamong terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong, kelembagaan,

perangkat pendukung dan instrumen. Dijelaskan pula tentang  tata cara

penyelenggaraan proses belajar mengajar, beban kerja dosen, retensi,

kebijakan yang meliputi tatakrama atau kode etik yang harus dipatuhi oleh

dosen dan mahasiswa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan

tersebut.

D6.  Pengembangan staf.
Sebagaimana dalam Peraturan Akademik Dan Non Akademik, upaya

pengembangan untuk meningkatkan kinerja dosen merupakan kewajiban

pimpinan dan dilaksanakan secara konsisten. Upaya ini dilaksanakan

melalui tiga pendekatan yaitu ; (1) pendidikan lanjutan untuk mencapai

gelar lebih tinggi, yang dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri,

(2) meningkatkan jabatan fungsional akademik, dan (3) pelatihan,

mengikuti seminar (sebagai penyaji atau peserta), lokakarya, Workshop

kursus. Melalui pembinaan ini diharapkan mereka dapat mendalami dan

memperluas wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi upaya

meningkatkan mutu proses belajar-mengajar dan mutu keluaran-keluaran.



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
69

Upaya menyekolahkan dosen untuk menempuh studi lanjut kejenjang

lebih tinggi secara berkesinambungan telah dilaksanakan sebagaimana

dalam Renstra dan Renop. Bimbingan akademik pun telah dilakukan oleh

dosen senior (minimal Lektor) Program Studi Manajemen kepada dosen

yunior, bimbingan akademik tersebut  meliputi:

a. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

b. Menyusun materi perkuliahan misalnya menyusun outline bahan yang

akan diajarkan, menggunakan alat Bantu pengajaran misalnya LCD.

Pendekatan ini ditempuh agar materi yang diajarkan itu jelas, mudah

dipahami oleh para mahasiswa, dan merangsang untuk mempelajari

lebih lanjut; seperti pinjaman buku-buku diperpustakaan, mengadakan

diskusi kelompok, mencatat:

c. Cara membuat soal ujian dan kuis, serta melakukan evaluasi kemajuan

belajar mahasiswa, berdasarkan norma akademik yang dianut.

d. Melakukan bimbingan dalam melaksanakan  penelitian, mulai dari

mencari masalah yang menarik untuk diteliti sampai menulis bahkan

mempublikasikan  hasil penelitian, berdasarkan tata krama penulisan

ilmiah. Selain itu membimbing dalam mempersiapkan dan menyajikan

makalah dalam forum ilmiah.

e. Menumbuhkan kebiasaan membaca dan menulis dalam bahasa inggris

dan keberanian berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Sampai saat ini, Program Studi Manajemen , memberdayakan

sejumlah dosen tidak tetap. Langkah ini ditempuh, karena (1) dosen tetap

umumnya lebih berorientasi pada penguasaan teori, dan (2) dosen tidak

tetap sebagian berasal dan instansi dan/atau praktisi sehingga mereka

memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial yang diperlukan untuk

memperkaya pengetahuan dan wawasan yang berkembang dalam dunia

Akuntansi praktis yang diperlukan bagi mahasiswa.

Kombinasi dosen tetap dan dosen tidak tetap, dosen penguji Skripsi dari

luar STIE Yapan, dosen tamu dan dosen ahli tetap dilakukan, karena  ini

salah satu strategi untuk pengembangan Program Studi Manajemen .
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Disamping itu, upaya pengembangan dosen baik dari segi jumlah

maupun mutunya telah dilakukan dengan merekrut dosen baru yang

berkualifikasi minimal  S-2, dan memberikan kesempatan pendidikan bagi

dosen tetap pada jenjang akademik yang lebih tinggi yaitu S-2 dan S-3

(Doktor)  sesuai Program Studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu dosen sebagai

bagian dari tujuan pendidikan Program Studi

.

D7. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya.
Mengingat peningkatan proses dan mutu lulusan dan mutu keluaran

lainnya dijadikan sebagai acuan, dan dosen sebagai ujung tombak dalam

melaksanakan tugas-tugas dosen  dibidang  pendidikan/pengajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka keberadaan dosen

yang kredibel adalah syarat utamanya.

Karena itu Program Studi Manajemen telah mendayagunakan dosen

tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas

kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan

Program Studi Manajemen. Program Studi Manajemen juga

mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen penguji

Skripsi dari luar, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk

memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Selain itu,

Program Studi Manajemen pun mendayagunakan tenaga kependidikan,

seperti pustakawan, laboran, teknisi, operator/programer, dan/atau staf

administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang

efisien dan efektif dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Studi .

Untuk itu, secara periodik sebagaimana pada Renstra, Renop dan

SOP maka keberadaan kompetensi dosen termasuk bidang

pendidikan/pengajaran, penelitian dan abdimas, dan kompetensi tenaga

kependidikan telah dikembangkan, dimonitor dan dievaluasi serta

mengadakan rekam jejak  untuk menjamin keberlanjutan pengadaan dan

pemanfaatan dosen dan tenaga kependidikan tersebut yang selaras

dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
71

Deskripsi komponen D yang meliputi: Sumber Daya Manusia

tersebut di atas maka di susun analisis SWOT sebagai berikut:

TABEL 5. ANALISIS SWOT KOMPONEN D.
SUMBER DAYA MANUSIA

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Jumlah dan Rasio dosen Tetap

dengan mahasiswa telah memenuhi
ketentuan minimal/ketentuan
kelayakan.

2. Jumlah Karya Ilmiah Akademik
dosen telah memenuhi ketentuan
minimal.

3. Dosen dan tenaga kependidikan
yang berkualitas karena adanya
seleksi ketat dan program
pengembangan berkelanjutan yang
jelas.

4. Dosen dan tenaga kependidikan
yang menguasai teknologi Informasi

5. Dosen dan tenaga kependidikan
memiliki loyalitas tinggi terhadap
institusi.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Jenjang akademik S2 yang sesuai dengan

PS masih belum memenuhi persentase
yang baik.

2. Para dosen masih memiliki jenjang
fungsional akademik asisten ahli

3. Seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap
belum memiliki Sertifikat
Pendidik/Sertifikat Dosen.

PELUANG (OPORTUNITY)
1. Kebijakan peme rintah R.I. dan

Luar Negeri, swasta/yayasan
stakeholders eksternal nasional
dan internasional tentang
kerjasama dan atau hibah pe
nelitian dan abdimas, serta studi
lanjut.

2. Perekonomian  yang semakin
maju,  membutuhkah tenaga yang
semakin handal.

ANCAMAN (THREAT)
1. Secara sistemik kondisi perekonomian

Indonesia memicu rasa ketidaksejah
teraan dosen.

STRATEGI
1. Mengusulkan pemberian insentive bagi dosen yang memiliki capaian

akademis tertentu
2. Mengusulkan pemberian insentive bagi dosen yang melakukan penelitian,

publikasi ilmiah dan studi lanjut.
3. Menyelenggarakan penyegaran metode pembelajaran berbasis teknologi

informasi yang berpusat pada mahasiswa
4. Memperluas jejaring dengan berbagai institusi yang relevan
5. Mengusulkan perbaikan sistem imbal jasa bagi dosen dan tenaga

kependidikan.
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KOMPONEN E.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA
AKADEMIK

E1. Kesesuaian dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan
Sesuai Renstra dan Renop, kurikulum, pembelajaran dan suasana

akademik telah mencapai  sasaran dan  tujuan, terlaksananya misi, dan

terwujudnya visi Program Studi Manajemen .

a. Kesesuaian dengan visi.
Visi yang hendak diwujudkan :

Pada Tahun 2022 menjadi program studi Manajemen yang

menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.

Saat ini Program Studi Manajemen telah memiliki kurikulum

kompetensi selalu dimutakhirkan secara periodik sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengguna lulusan.

perbaikan kurikulum kompentensi lulusan antara lain penyusunan silabi

yang selalu berwawasan kedepan,

Sesuai Pedoman Akademik, proses pembelajaran yang

diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen adalah Melaksanakan

dan meningkatkan;

1. Proses belajar mengajar terjadual, terstruktur dan mandiri .

2. Melaksanaan dan meningkatkan suasana akademik yg kondusif

dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti penelitian,

abdimas, seminar, penulisan artikel antar dosen, antar mahasiwa,

serta antara dosen dengan mahasiswa.

3. Mengembangkan perilaku kecendekiawanan.

Mulai tahun akademik 2013 terjadi peningkatan lulusan (output)

maupun peningkatan lulusan yang secara nasional  telah mampu

berwirausaha/bekerja pada berbagai daerah di seluruh Indonesia

(outcome). Peningkatan ini sesungguhnya telah terjadi sejak  tahun

2012, Sedangkan sejak tahun 2017 peluang memasuki pasar

internasional mulai terbuka lebar bagi Program Studi Manajemen
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karena STIE Yapan telah bekerjasama dengan pihak luar negeri

Universita Bhurapa Thailand dibidang tridharma perguruan tinggi.

b. Kesesuaian dengan misi.
Misi yang akan dilaksanakan.

1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen kepada mahasiswa untuk

menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.

2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang

mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu

manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa

entrepreneur.

4. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.

Dalam tiga tahun terakhir mulai tahun akademik 2015-2017 proses

pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen

adalah:

1. Melaksanakan dan meningkatkan; Proses belajar mengajar terjadual,

terstruktur dan mandiri yang selalu dimonitor dan dievaluasi secara

kontinyu sesuai sesuai kurikulum dan sesuai mekanisme penjaminan

mutu. Dalam kurikulum juga terdapat penyusunan Skripsi sebagai

bentuk kegiatan penelitian akademik mahasiswa dan Kuliah kerja

Nyata (KKN) sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dibidang akademik mahasiswa.

2. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penyusunan karya-karya

ilmiah akademik dan non akademik sebanyak judul. Karya-karya

ilmiah ini  terdiri dari hasil-hasil  penelitian, abdimas, seminar,

workshop, penulisan artikel antar dosen, antar mahasiwa, serta

antara dosen dengan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan ini juga telah

meningkatkan suasana akademik yang kondusif dan telah

meningkatkan perilaku kecendekiawanan.
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Diseminasi hasil-hasil penelitian, abdimas serta karya ilmiah

lainnya telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seminar dan telah

dipublikasikan melalui majalah ilmiah dan jurnal ilmiah baik lokal

maupun. nasional telah dilakukan oleh Program Studi Manajemen.

Kedua majalah ilmiah ini diterbitkan oleh LPPM STIE Yapan. Selama

tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2017. Karya-karya Ilmiah yang

telah dipublikasikan tersebut sebanyak 63 Judul sebagaimana pada

Tabel 5.1.1. Karya ilmiah, berikut ini:

Tabel 5. 1.1.

KARYA ILMIAH
Tahun 2015

No Kegiatan Judul Jumlah
1 Penelitian1. 1. Penelitian Dosen 22

2. 2. Penelitian Antar  Dosen 11
3. 3.Penelitian Antara Dosen Dan

Mahasiswa 22

4. 4. Penelitian Antar Mahasiswa 8
2 Abdimas 1. 1. Abdimas Dosen 22

2. 2. Abdimas Antar Dosen 11
3. 3. Abdimas Antar Mahasiswa 8

3 Artikel 1. 1. Artikel Antar Mahasiswa 8
2. 2. Artikel Antara Dosen Dan Mahasiswa 22
3. 3. Artikel Dosen 22
4. 4. Artikel Antar Dosen 11

4 Seminar 1. Seminar Dosen (Dengan Melibatkan
Penyaji Dari  Luar Kampus ) 22

Total 189
Tahun 2016

No Kegiatan Judul Jumlah

1 Penelitia
n

1. Penelitian Dosen 22
2. Penelitian Antar  Dosen 11
3. Penelitian Antara Dosen Dan

Mahasiswa
22

4. Penelitian Antar Mahasiswa 8

2 Abdimas
1. Abdimas Dosen 22
2. Abdimas Antar Dosen 11
3. Abdimas Antar Mahasiswa 9

3 Artikel
1. Artikel Antar Mahasiswa 9
2. Artikel Antara Dosen Dan Mahasiswa 22
3. Artikel Dosen 22
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4. Artikel  Antar Dosen 11
4. Seminar Seminar Dosen (Dengan Melibatkan

Penyaji Dari Luar Kampus )
22

Total 191

Tahun 2017

No Kegiatan Judul Jumlah

1 Penelitian
5. Penelitian Dosen 22
6. Penelitian Antar  Dosen 11
7. Penelitian Antara Dosen Dan Mahasiswa 22
8. Penelitian Antar Mahasiswa 9

2 Abdimas
4. Abdimas Dosen 22
5. Abdimas Antar Dosen 11
6. Abdimas Antar Mahasiswa 8

3 Artikel
5. Artikel Antar Mahasiswa 3
6. Artikel Antara Dosen Dan Mahasiswa 22
7. Artikel Dosen 22
8. Artikel Antar Dosen 11

4 Seminar9. Seminar Dosen (Dengan Melibatkan
Penyaji Dari Luar Kampus ) 22

Total 174

c. Kesesuaian dengan sasaran.
Sasaran yang hendak di capai adalah:
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat yang  bermutu sehingga akan

menghasilkan outcome yang  produktif.

1. Mutu outputs

a. Lulusan.

Dalam tahun 2017 terjadi peningkatan Mutu lulusan, ini

ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata IP 3,35.

b. Karya Ilmiah

Bermutu karena karya-karya ilmiah disusun sesuai Pedoman

Penyusunan Karya Ilmiah sebagaimana dalam   Penjaminan

Mutu pada Komponen B No. 11.
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2. Produktivitas Outcomes

a. Lulusan

Sangat produktif karena berdasarkan hasil pelacakan lulusan yang

dilakukan pada tanggal  09 Mei – 08 Juni 2015 sebagaimana pada

Komponen B No. 6, bahwa:

1. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan

yang pertama: rata-rata  =  < 2 bulan

2. Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai

dengan keahliannya: Rata-rata    = > 90 %.

b. Karya ilmiah

Sangat produktif karena seluruh hasil karya ilmiah dapat

dipublikasikan pada majalah ilmiah, dan pada tahun terbitan yang

sama.

d. Kesesuaian dengan tujuan
Tujuan yang hendak dicapai adalah:
Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.

Evaluasi kinerja lulusan oleh Pihak Pengguna Lulusan yang dilakukan

pada tanggal  09 Mei – 08 Juni 2015 sebagaimana pada Komponen C

No. 9. Menunjukkan bahwa hasil lulusan yang  hendak di capai  sangat

sesuai tujuan Program Studi Manajemen . Karena dalam evaluasi

kinerja lulusan ditunjukkan bahwa Integritas memberikan hasil baik (74

%), bahkan keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)

memberikan hasil sangat baik  (82 %).

E2. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders.

Kurikulum Program Studi Manajemen sangat relevan dengan tuntutan
kebutuhan stakeholder, karena:
1. Berdasarkan hasil monitoring  dan evaluasi alumni sebagaimana pada

Komponen  C9 bahwa;

KKeesseessuuaaiiaann kkoommppeetteennssii yyaanngg ddiiccaappaaii ddeennggaann ttuunnttuuttaann ddaann kkeebbuuttuuhhaann

stakeholders.;; sseessuuaaii hhaarraappaann,, kkaarreennaa kurikulum dinilai berdasarkan
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relevansinya dengan tujuan Program Studi Manajemen STIE Yapan,

yakni: kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong

terbentuknya hard skills, kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat

diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

2. HHaassiill mmoonniittoorriinngg ddaann eevvaalluuaassii ppaaddaa nnoo..11.. ddii aattaass ddiidduukkuunngg ppuullaa bbaahhwwaa

ddaallaamm ttaahhuunn aakkaaddeemmiikk 22001155 PPrrooggrraamm SSttuuddii MMaannaajjeemmeenn tteellaahh

mmeennggaaddaakkaann ppeenniinnjjaauuaann uullaanngg tteerrhhaaddaapp bbeebbeerraappaa mmaattaakkuulliiaahh uunnttuukk

mmeennyyeessuuaaiikkaann ddeennggaann ppeerrkkeemmbbaannggaann iillmmuu ddaann tteekknnoollooggii,, sseerrttaa

ppeenngggguunnaa lluulluussaann

3. BBeerrddaassaarrkkaann hasil Evaluasi Kinerja Lulusan oleh pihak pengguna lulusan

sebagai mana pada Kompopnen B6  yang dilakukan oleh Program Studi

Manajemen dalam tahun akademik 2015; bahwa para pengguna

lulusan memberikan penilaian baik terhadap keahlian berdasarkan

bidang ilmu yang dimiliki oleh para lulusan Program Studi Manajemen

STIE Yapan.

4. SSeemmaakkiinn banyaknya  instansi swasta  yang berminat untuk mengadakan

kerja sama sebagai mitra kerja dibidang  penelitian dan pengabdian

kepada   masyarakat, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.2.8. Komponen

B tentang Daftar Instansi  Kerjasama Dan Kemitraan. Ini membuktikan

bahwa kurikulum Program Studi Manajemen STIE Yapan tetap relevan

dengan dengan tuntutan kebutuhan stakeholder.
5. WWaakkttuu tunggu yang relatif singkat untuk memperoleh pekerjaan bagi

oleh para lulusan Program Studi Manajemen , seperti sebagaimana pada

Komponen B6. Ini membuktikan bahwa kurikulum Program Studi

Manajemen STIE Yapan tetap relevan dengan dengan tuntutan

kebutuhan stakeholder

E3. Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, penataan/
organisasi).

Kurikulum telah disusun berdasarkan relevansinya dengan tujuan,

cakupan dan kedalaman materi pembelajaran Program Studi Manajemen

STIE Yapan, serta pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard
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skills dan soft skills (keterampilan kepribadian dan perilaku mahasiswa)

seperti, semi nar, diskusi dan tugas-tugas rumah yang bisa diterapkan

dalam berbagai situasi.

Kurikulum Pada Program Studi Manajemen STIE Yapan ditunjukkan

dalam tiga aspek, yaitu: a. Struktur dan isi kurikulum yang  dirancang

sebanyak 145 sks, b. Mata kuliah diberikan untuk  memperluas dan

memperkaya wawasan keilmuan. Penyusunan mata kuliah dan silabi

mengacu pada perkembangan ilmu dan teknologi serta keinginan

stakeholders eksternal, c. Skripsi masing-masing matakuliah menunjukkan

perpaduan antara pengetahuan dan  teori Akuntansi, teori ekonomi, dan

aplikasi pengetahuan Manajemen yang mendorong terbentuknya hard

skills dan soft skill.

1. Struktur Kurikulum
3.1. Matakuliah (MK) dan jumlah sks Program Studi Manajemen

(minimum untuk kelulusan): 45  sks disajikan pada Tabel 5.3.1

tentang Jumlah sks Minimum Program Studi Manajemen ,

sebagai berikut:

Tabel 5.3.1

Jumlah sks Minimum Program Studi Manajemen

Jenis Mata Kuliah sks Keterangan
(1) (2) (3)

Mata Kuliah Wajib 139 139 sks (Matakuliah inti dan lokal)
MPK = 11 sks
MPB = 24 sks
MBB = 15 sks
MKB = 57 sks
MKK = 32 sks

Mata Kuliah Pilihan 6 MKPW = 6 sks
MKPW yang ditawarkan =  33 sks

Jumlah Total 145
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Tabel 5.3.2

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah* Bobot
sks

sks MK dalam
Kurikulum Bobot

Tugas***

Kelengkapan****

Unit/ Jur/ Fak
PenyelenggaraInti**

Insti-
tusion

al

Deskripsi Silabus SAP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I MPK 11410117 Pendidikan Agama 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan

MPK 11410217 Bahasa Indonesia
Bisnis

3 √ √ √ √ √ STIE Yapan

MKK 11410117 Teori Ekonomi 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan
MBB 11410117 Ilmu Alamiah Dasar 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan
MKK 11410217 Matematika Bisnis 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan
MKK 11410317 Pengantar

Akuntansi 1
3 √ √ √ √ √ PS Akuntansi

MKK 11410417 Bahasa Inggris
Bisnis

2 √ √ √ √ √ STIE Yapan

Total 20
II MPK 11420317 Pendidikan Pancasila 2 √ - √ √ √ √ STIE Yapan

MPK 11420417 Pendidikan
Kewarganegaraan

3 √ √ √ √ √ STIE Yapan

MKK 11420517 Pengantar Akuntansi
2

3 √ √ √ √ √ PS Akuntansi

MKK 11420617 Pengantar Bisnis 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan
MKK 11420717 Pengantar

Manajemen
3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKK 11420817 Statistika Bisnis 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan
MKB 11420167 Kewirausahaan 3 √ √ √ √ √ STIE Yapan

Total 20

III MKB 130217 Manajemen
Keuangan I

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen
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MKB 130317 Praktek Bisnis Dan
Ekshibisi

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 130417 Manajemen Operasi
Dan Rantai Pasok

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 130517 Manajemen Sumber
Daya Manusia

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 130617 Manajemen
Pemasaran

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 130717 Perilaku
Keorganisasian

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MBB 130217 Pengembangan Diri 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen
Total 21

IV MKB 140817
Manajemen
Keuangan II

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 140917 Bisnis Internasional 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 141017
Akuntansi
Manajemen

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 141117
Studi Kelayakan
Bisnis

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB 140117

Lingkungan Bisnis
dan Hukum
Komersil

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MKB 141217
Sistem Informasi
Manajemen

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MBB 140317
Komunikasi Bisnis
dan Negosiasi

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Total 21

V MPB 150217
Analisis Laporan
Keuangan

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKK 150917
Ekonomi dan Bisnis
Indonesia

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB 150317 Perilaku Konsumen 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen
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MKB 151317 Pengukuran Kinerja 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 151417
Manajemen Bank
Syariah

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKB 151517
Teknik Proyeksi
Syariah

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Total 21 √

VI MKK 161017 Metodologi
Penelitian Bisnis

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
160717

Lembaga
Keuangan dan
Pasar Modal

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PKW
160417

Manajemen
Keuangan
Internasional

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PKW
160517

Analisis Investasi 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
160717

Seminar
Manajemen
Keuangan

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PK
160117

Manajemen
Keuangan Usaha
Kecil dan
Menengah

3

√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PK
160217

Manajemen Resiko
dan Keuangan
Derivatif

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PK
160317

Keuangan
Personal

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Pemasaran
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MKK 161117 Metodologi
Penelitian Bisnis

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
160917

Manajemen Ritel 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
161017

Pemasaran
Stratejik

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
160817

Seminar
Manajemen
Pemasaran

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PK
160417

Manajemen Produk
dan Merk

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
161117

Komunikasi
Pemasaran
Terpadu

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB-PK
160517

E-Commerce(MPB-
PK)

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PK
160617

Pemasaran
Internasional

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Sumber Daya Manusia
MKK 161217 Metodologi

Penelitian Bisnis
MPB-PKW
161417

Manajemen
Perubahan

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
161217

Seminar MSDM 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
161317

Pengembangan
Organisasi

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PKW
161517

Desain Organisasi 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PK
160717

Manajemen Lintas
Budaya Perspektif
Asia

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen
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MPB-PKW
160817

Manajemen Kinerja 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB-PK
160917

MSDM
Internasional

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Total 33
VII MKB 171717 Manajemen Stratejik 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MPB 171017 Etika Bisnis Dan
Tanggung Jawab
Sosial

3
√ √ √ √ √

PS Manajemen

MPB 171117 Aspek Hukum
Dalam Bisnis

3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

MKK 171017 Manajemen Karir 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen
MBB
11470417

KKN 3 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Total 15

VIII MBB
11480517

Skripsi 6 √ √ √ √ √ PS Manajemen

Total 6

Total sks 157
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Tabel 5.3.3.

Matakuliah Pilihan

Sm
t Kode MK Nama MK (pilihan) Bobot

sks
Bobot

Tugas*
Unit/ Jur/ Fak

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

1 MKK603
Strategi Pemasaran 2

 Program Studi
Manajemen

2 MKK607
Perencana Keuangan Profesional 3

 Program Studi
Manajemen

3 MKK605
Pemasaran Jasa 3

 Program Studi
Manajemen

4 MKK605 Budaya Organisasi 3  STIE Yapan

5 MKK602
PPSDM 3

 Program Studi
Manajemen

6 MKK607
Manajemen Penjualan 3

 Program Studi
Manajemen

7 MKK703 Manajemen Keuangan
Internasional 3

 Program Studi
Manajemen

8 MKK60
Manajemen Lintas Budaya 3

 Program Studi
Manajemen

Total sks 23

* beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya

memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%.

3.1. Struktur Dan Isi  Kurikulum pada Tabel 5.3.1 – Tabel 5.3.4.  di atas

terdiri dari:

1.3.1 Kurikulum inti

Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran

yang dicakup dan dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara

nasional.

2.3.2 Kurikulum institusional.

b1. Kurikulum institusional atau kurikulum lokal merupakan

sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian

dari kurikulum, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam

kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan

dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Program Studi

Manajemen
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b2. Kurikulum institusional atau kurikulum lokal memiliki muatan

Matakuliah Pilihan (MKP) yang disesuaikan dengan minat

mahasiswa.

Program Studi Manajemen STIE Yapan juga telah memuat

kurikulum/mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan

dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas

wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya.

Berdasarkan SK. Ketua Nomor: 027/Kep/SYP/VI/2013 tanggal 17 Juli

2013 Tentang Kurikulum Kompetensi, maka terhitung mulai semester

gasal angkatan tahun akademik 2014 telah diberlakukan

Kurikulum/Matakuliah (MK) Kompetensi Utama dan Kompetensi Utama

Lulusan,Kurikulum  Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Pendukung

lulusan, Kurikulum  Kompetensi Pilihan  dan Kurikulum Pilihan Lulusan

bagi Program Studi Manajemen. Juga ditetapkan bahwa IPK MK

Kompetensi minimal rata-rata 3.00., sedangkan, IPK Kompetensi utama

lulusan, Kompetensi pendukung lulusan dan Kompetensi  pilihan lulusan

minimal 3.20. tanpa nilai D. Jika kedua IPK ini tidak tercapai maka

mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang untuk MK

tertentu.

Dalam SK. Tersebut ditetapkan pula bahwa Perbandingan beban

ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester  antara Kompetensi utama

dengan  kompetensi pendukung serta kompetensi lain/pilihan dalam

kurikulum Program Studi Manajemen. Selain itu, juga ditetapkan  bahwa

Kurikulum kompetensi utama, pendukung dan lainnya (pilihan) Program

Studi Manajemen dilengkapi dengan skripsi matakuliah,  SAP/GBPP dan

Silabi yang berwawasan kedepan. Secara berkala deskripsi matakuliah,

SAP/GBPP dan Silabi tersebut dimutakhirkan/ditinjau ulang dalam lima

tahun sekali sesuai dengan perkembangan  ilmu dan  teknologi  serta

sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.
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1. Kelompok dosen Program Studi Manajemen mengadakan rapat

penyusunan  rancangan Kurikulum Kompetensi Utama, termasuk

Kompetensi Utama Lulusan. Setelah disepakati, rancangan tersebut

diajukan oleh Ketua Kelompok Dosen tersebut kepada Ketua

Program Studi Manajemen . Rapat dihadiri oleh Ketua Kelompok

Dosen dan para anggota Kelompok Dosen sebagai peserta rapat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Kelompok Dosen sebagai Ketua Rapat,

dibantu Sekertaris Rapat  serta Notulis rapat yang ditunjuk secara

aklamasi  oleh dan dari para peserta rapat, seluruh peserta rapat

menandatangani berita acara rapat.

2. Program Studi Manajemen mengadakan rapat internal untuk

membahas dan memberikan masukan-masukan terhadap rancangan

Kurikulum Kompetensi Utama  yang telah diajukan oleh Ketua

Kelompok Dosen Program Studi Manajemen tersebut. Setelah

disepakati, rancangan tersebut diajukan oleh Ketua Program Studi

Manajemen kepada Ketua STIE Yapan. Rapat dihadiri oleh Ketua

Program Studi Manajemen, Ketua dan anggota Kelompok Dosen

Program Studi Manajemen, dan beberapa perusahaan Nasional

sebagai pengguna lulusan Program Studi Manajemen STIE Yapan

sebagai narasumber. Rapat dipimpin oleh Ketua Program Studi

Manajemen sebagai Ketua Rapat dan dibantu Sekretaris Program

Studi sebagai Sekretaris Rapat, serta dibantu Notulis rapat yang

ditunjuk secara aklamasi oleh dan dari para peserta rapat. Seluruh

peserta rapat menandatangani berita acara rapat.

3. STIE Yapan mengadakan rapat  untuk membahas, memberikan

masukan-masukan dan memperbaiki rancangan Kuríkulum

Kompetensi yang telah diajukan oleh Ketua Program Studi

Manajemen tersebut. Setelah diperbaiki, rancangan  tersebut diajukan

oleh  Ketua  STIE Yapan kepada Senat STIE Yapan untuk

memperoleh   masukan- masukan  lebih  lanjut  dan untuk

memperoleh pertimbangan-pertimbangan. Rapat dihadiri oleh Ketua
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STIE Yapan, Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi

Manajemen, Kepala LPPM , Ketua Kelompok Dosen Program Studi

Manajemen , Kepala  Bagian Administrasi Umum (Kabag AU) serta

Kepala Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (Kabag

AAK) sebagai peserta rapat. Rapat dipimpin oleh Ketua STIE Yapan

sebagai Ketua Rapat dan dibantu Pembantu Ketua I sebagai

Sekertaris Rapat, serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara

aklamasi oleh dan dari para peserta rapat. Seluruh peserta rapat

menandatangani berita acara rapat.

4. Senat STIE Yapan mengadakan rapat pleno untuk memberikan

masukan-masukan, membahas dan  memberikan pertimbangan-

pertimbangan kepada Ketua STIE Yapan terhadap Rancangan

Kurikulum Kompetensi Utama Program Studi Manajemen tersebut

untuk ditetapkan oleh Ketua STIE Yapan menjadi Kurikulum

Kompetensi Utama Program Studi Manajemen , serta menerbitkan

Surat Keputusan (SK) Ketua STIE Yapan. Rapat dihadiri oleh Ketua,

Sekertaris dan para Anggota Senat  STIE Yapan. Rapat dipimpin oleh

Ketua Senat sebagai Ketua Rapat dan dibantu Sekertaris Senat

sebagai Sekertaris Rapat, serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk

secara aklamasi oleh dan dari para peserta rapat. Seluruh peserta

rapat menanda tangani berita acara rapat.

5. STIE Yapan mengadakan rapat  untuk menetapkan Rancangan

Kurikulum Kompetensi Utama Program Studi Manajemen yang telah

memperoleh pertim bangan  Senat  STIE Yapan tersebut menjadi

Kurikulum Kompetensi Utama Program Studi Manajemen , serta

menerbitkan SK Ketua STIE Yapan. Rapat dihadiri oleh Ketua STIE

Yapan, para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi Manajemen ,

Kepala LPPM serta Kabag AU Dan Kabag AAK sebagai peserta

rapat. Rapat dipimpin oleh  Ketua STIE Yapan sebagai Ketua Rapat

dan dibantu  Pembantu Ketua I sebagai Sekertaris Rapat, serta

dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh dan dari para
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peserta rapat.   Seluruh peserta rapat menandatangani berita acara

rapat. Setelah SK Ketua diterbitkan maka kurikulum kompetensi

utama tersebut disosialisasikan oleh Pimpinan Program Studi

Manajemen .

1. Kurikulum/Mata kuliah Kompentensi Pendukung
1. Sebagaimana pada Kompetensi Utama di atas maka terhitung

mulai semester gasal angkatan tahun akademik 2015 telah

diberlakukan kurikulum kompetensi pendukung dan kompetensi

pendukung lulusan bagi Program Studi Manajemen, dengan

jumlah sks sebesar 43 %  (63 sks)  dari seluruh sks yang wajib

ditempuh oleh mahasiswa (145 sks).

2. Masing-masing matakuliah dari kurikulum kompetensi pendukung

Program Studi Manajemen di lengkapi dengan deskripsi mata

kuliah, SAP/GBPP dan Sllabi yang berwawasan kedepan. Secara

berkala deskripsi mata kuliah, SAP/GBPP dan Silabi tersebut

dimutakhirkan/ditinjau ulang  dalam lima tahun sekali sesuai

dengan perkembangan  ilmu dan teknlogi serta dengan kebutuhan

pengguna lulusan. Kurikulum/Matakuliah (MK) Kompetensi

Pendukung Program Studi Manajemen disajikan dalam Tabel

5.3.6. berikut ini:

1. Kelompok dosen Program Studi Manajemen mengadakan rapat

penyusunan rancangan Kurikulum Kompetensi Pendukung,

termasuk Kompetensi Pendukung Lulusan. Setelah disepakati,

rancangan tersebut diajukan oleh Ketua Kelompok Dosen

tersebut kepada Ketua Program Studi Manajemen. Rapat dihadiri

oleh Ketua dan para anggota Kelompok Dosen sebagai peserta

rapat, dan dipimpin oleh Ketua Kelompok Dosen sebagai Ketua

Rapat, dibantu Sekertaris Rapat  serta Notulis rapat yang ditunjuk

secara aklamasi   oleh dan dari para peserta rapat, seluruh

peserta rapat menandatangani berita acara rapat.
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2. Program Studi Manajemen mengadakan rapat internal untuk

membahas  dan memberikan masukan-masukan terhadap

rancangan Kurikulum Kompetensi Pendukung  yang telah

diajukan oleh Ketua Kelompok Dosen Program Studi tersebut.

Setelah disepakati, rancangan tersebut diajukan oleh Ketua

Program Studi Manajemen kepada Ketua STIE Yapan. Rapat

dihadiri oleh Ketua dan Sekertaris Program Studi Manajemen ,

Ketua dan anggota Kelompok Dosen Program Studi Manajemen

Rapat dipimpin oleh Ketua Program Studi Manajemen sebagai

Ketua Rapat dan dibantu Sekertaris Program Studi sebagai

Sekertaris Rapat, serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk

secara aklamasi oleh dan dari para peserta rapat. Seluruh

peserta rapat menandatangani berita acara rapat.

3. STIE Yapan mengadakan rapat  untuk membahas, memberikan

ma sukan-masukan dan memperbaiki rancangan Kuríkulum

Kompetensi  yang telah diajukan oleh Ketua Program Studi

Manajemen tersebut. Setelah diperbaiki, rancangan tersebut

diajukan oleh Ketua STIE Yapan kepada Senat STIE Yapan

untuk memperoleh masukan- masukan lebih lanjut dan untuk

memperoleh pertimbangan-pertimbangan. Rapat dihadiri oleh

Ketua STIE Yapan, Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi

Manajemen, Kepala LPPM, Ketua Kelompok Dosen Program

Studi Manajemen, Kepala  Bagian Admi nistrasi Umum (Kabag

AU) serta Kepala Bagian Administrasi Akademik Dan

Kemahasiswaan (Kabag AAK) sebagai peserta rapat. Rapat

dipimpin oleh STIE Yapan sebagai Ketua Rapat dan dibantu

Pembantu Ketua I sebagai Sekertaris Rapat, serta dibantu

Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh dan dari para

peserta rapat. Seluruh peserta rapat menanda tangani berita

acara rapat.



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
90

4. Senat STIE Yapan mengadakan rapat pleno untuk memberikan

masukan-masukan, membahas dan  memberikan pertimbangan-

pertimbangan kepada Ketua STIE Yapan terhadap Rancangan

Kurikulum Kompetensi Pendukung Program Studi Manajemen

tersebut  untuk ditetapkan oleh Ketua STIE Yapan menjadi

Kurikulum Kompetensi Pendukung Program Studi Manajemen ,

serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua STIE Yapan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Sekertaris dan para Anggota Senat

STIE Yapan. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat sebagai Ketua

Rapat dan dibantu Sekertaris Senat sebagai Sekertaris Rapat,

serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh

dan dari para peserta rapat. Seluruh peserta rapat menanda

tangani berita acara rapat.

5. STIE Yapan mengadakan rapat  untuk menetapkan   Rancangan

Kurikulum Kompetensi Pendukung Program Studi Manajemen

yang telah memperoleh pertimbangan  Senat  STIE Yapan

tersebut menjadi Kurikulum Kompetensi Pendukung termasuk

Kurikulum Kompetensi Pendukung Lulusan, serta menerbitkan

SK Ketua STIE Yapan. Rapat dihadiri oleh Ketua STIE Yapan,

para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi Manajemen , Kepala

LPPM serta Kabag AU Dan Kabag AAK sebagai peserta rapat.

Rapat  dipimpin  oleh   Ketua STIE Yapan sebagai  Ketua

Rapat dan dibantu  Pembantu Ketua I sebagai Sekertaris Rapat,

serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh

dan dari para peserta rapat. Seluruh peserta rapat

menandatangani berita acara rapat. Setelah SK Ketua di

terbitkan maka kurikulum kompetensi pendukung tersebut

disosialisasikan oleh Pimpinan Program Studi Manajemen .
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Matakuliah kompetensi pilihan lulusan adalah : seluruh MK Pilihan di atas.

Kompetensi pilihan yang juga sekaligus menjadi  kompetensi pilihan lulusan di

atas di tetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pimpinan Program

Studi Manajemen, Pimpinan STIE Yapan dan Senat STIE Yapan, serta

masukan dari para Mahasiswa. Mekanisme yang digunakan dalam

kesepakatan tersebut berdasarkan PEDOMAN AKADEMIK, sebagai berikut:

1. Kelompok dosen Program Studi Manajemen mengadakan rapat

penyusunan rancangan Kurikulum Kompetensi pilihan, termasuk

Kompetensi pilihan lulusan. Setelah disepakati, rancangan tersebut

diajukan oleh Ketua Kelompok Dosen tersebut kepada Ketua Program

Studi Manajemen .  Rapat dihadiri oleh Ketua dan para anggota Kelompok

Dosen sebagai peserta rapat, dan dipimpin oleh Ketua Kelompok Dosen

sebagai Ketua Rapat, dibantu Sekertaris Rapat  serta Notulis rapat yang

ditunjuk secara aklamasi  oleh dan dari para peserta rapat, seluruh peserta

rapat menandatangani berita acara rapat.

2. Program Studi Manajemen mengadakan rapat internal untuk membahas

dan memberikan masukan-masukan terhadap rancangan Kurikulum

Kompetensi Pilihan  yang telah diajukan oleh Ketua Kelompok Dosen

Program Studi Manajemen tersebut. Setelah disepakati, rancangan

tersebut diajukan oleh Ketua Program Studi Manajemen kepada Ketua

STIE Yapan. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Sekertaris Program Studi

Manajemen, Para Mahasiswa, Ketua dan anggota Kelompok Dosen

Program Studi Manajemen , dan perusahaan Nasional sebagai pengguna

lulusan Program Studi Manajemen STIE Yapan dan sebagai nara

sumber.  Rapat dipimpin oleh Ketua Program Studi Manajemen sebagai

Ketua Rapat, serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh

dan dari para peserta rapat. Seluruh peserta rapat menandatangani berita

acara rapat.
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3. STIE Yapan mengadakan rapat  untuk membahas, memberikan masukan-

masukan dan memperbaiki  rancangan Kuríkulum Kompetensi   Pilihan

yang telah diajukan oleh  Ketua Program Studi Manajemen tersebut.

Setelah diperbaiki, rancangan tersebut diajukan oleh Ketua STIE Yapan

kepada Senat STIE Yapan untuk memperoleh   masukan -masukan  lebih

lanjut dan untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangan.  Rapat di hadiri

oleh Ketua STIE Yapan, Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi

Manajemen , Kepala LPPM , Ketua Kelompok Dosen Program Studi

Manajemen , Kepala  Bagian Administrasi Umum (Kabag AU) serta Kepala

Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (Kabag AAK) sebagai

peserta rapat. Rapat dipimpin oleh Ketua STIE Yapan sebagai Ketua

Rapat dan dibantu Pembantu Ketua I sebagai Sekertaris Rapat, serta

dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh dan dari para

peserta rapat. Seluruh peserta rapat menandatangani berita acara rapat.

4. Senat STIE Yapan mengadakan rapat pleno untuk memberikan ma sukan-

masukan, membahas dan memberikan pertimbangan-pertimbangan

kepada Ketua STIE Yapan terhadap Rancangan Kurikulum Kompetensi

Pilihan Program Studi Manajemen tersebut  untuk ditetapkan oleh Ketua

STIE Yapan menjadi Kurikulum Kompetensi Pilihan Program Studi

Manajemen , serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua STIE Yapan.

Dalam rapat tersebut Senat memberikan pertimbangan agar seluruh

matakuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa (9 sks)  juga menjadi

Matakuliah Kompetensi Pilihan Lulusan. Rapat dihadiri oleh Ketua,

Sekertaris dan para Anggota Senat  STIE Yapan. Rapat dipimpin oleh

Ketua Senat   sebagai Ketua Rapat dan dibantu Sekertaris Senat sebagai

Sekertaris  Rapat,  serta dibantu Notulis rapat  yang ditunjuk secara

aklamasi oleh dan dari para peserta rapat. Seluruh peserta rapat menanda

tangani berita acara rapat.

5. STIE Yapan mengadakan rapat  untuk menetapkan   Rancangan  Kurikulum

Kompetensi Pilihan Program Studi Manajemen yang telah memperoleh

pertimbangan  Senat  STIE Yapan tersebut menjadi Kurikulum Kompetensi
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Pilihan, serta menerbitkan SK Ketua STIE Yapan.  Dalam rapat tersebut

disepakati bahwa seluruh matakuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa (9

sks)  juga menjadi Matakuliah Kompetensi Pilihan Lulusan sebagaimana

pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan oleh Senat tersebut di

atas. Rapat dihadiri oleh Ketua STIE Yapan, para Pembantu Ketua, Ketua

Program Studi Manajemen , Kepala LPPM serta Kabag AU Dan Kabag

AAK sebagai peserta rapat. Rapat dipimpin oleh  Ketua STIE Yapan

sebagai Ketua Rapat dan dibantu  Pembantu Ketua I  sebagai Sekertaris

Rapat, serta dibantu Notulis rapat yang ditunjuk secara aklamasi oleh dan

dari para peserta rapat. Seluruh peserta rapat menandatangani berita acara

rapat.

Setelah SK Ketua  di terbitkan maka  kurikulum kompetensi Pilihan tersebut

disosialisasikan oleh Pimpinan Program Studi Manajemen .

Monitoring Dan Evaluasi perkuliahan setiap matakuliah  dilakukan secara

rutin oleh Program Studi Manajemen dan secara administratif dibantu

oleh Bagian AAK,  meliputi:

a. Monitoring terhadap;

a.1. Kelengkapan kartu mahasiswa.

a.2. Kelengkapan Kartu Rencana Studi (KRS).

a.3. Daftar hadir/presensi dosen dan mahasiswa.

a.4. Ketepatan waktu belajar-mengajar bagi dosen maupun mahasiswa.

a.5. Kesesuaian materi kuliah dengan silabus dan Satuan

AcaraPerkuliahan  (SAP).

a.6. Penggunaan kelengkapan proses belajar-mengajar seperti;

penggunaan buku ajar, LCD/In-focus, whiteboard dan  kelengkapan-

kelengkapan lain nya.

b. Evaluasi;

Dilakukan pada setiap semester, meliputi:

b1. Kehadiran kuliah terjadwal/tatap muka dosen minimal 16 x persemester,

termasuk evaluasi hasil belajar.

b2. Kehadiran perkuliahan  mahasiswa minimal 80 %.
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E4.  Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu).
STIE Yapan terdiri dari Program Studi Manajemen dan  karena itu

mata kuliah  baik intra (Manajemen) sebagai  mata kuliah yang sesuai, dan

mata kuliah antar disiplin ilmu serta matakuliah lainnya sebagai matakuliah

tidak sesuai yang digunakan sebagai bagian dari kurikulum Program Studi

Manajemen tersebut telah disusun sangat baik. Ini dimaksudkan agar materi

pembelajaran dapat berintegrasi dengan sangat baik pula sesuai tujuan

Program Studi Manajemen , yaitu: Menghasilkan Lulusan Yang Memiliki

Penguasaan  Kompetensi Akademik, Hard Skills Dan Soft Skills Yang

Profesional  Dibidang Manajemen Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Standar

Yang Dituntut Oleh Stakeholders Termasuk Tuntutan  Pasar Kerja.

Materi pembelajaran intra disiplin ilmu pada Program Studi

Manajemen terdiri dari matakuliah yang relevan dengan MK Manajemen,

diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen sedangkan  antar disiplin

ilmu, yaitu: matakuliah yang tidak relevan dengan Program Studi

Manajemen terdiri dari MK Manajemen diselenggarakan oleh Program Studi

Manajemen, dan MK lainnya diselenggarakan oleh STIE Yapan

sebagaimana pada Tabel 5.3.2. di atas.

E5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat
dan  kepentingan internal lembaga.

Kurikulum institusional atau kurikulum lokal ditunjukkan pada Tabel

5.3.2. Kurikulum lokal ini  juga merupakan Kurikulum/MK Kompetensi

Pendukung dan Kompetensi Pendukung Lulusan.

Kurikulum institusional atau kurikulum lokal ini merupakan sejumlah

bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum, terdiri

atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun

dengan memperhatikan  kebutuhan masyarakat terdekat, dan disesuaikan

dengan  kepentinga internal Program Studi Manajemen . Karena itu dalam

penyusunan/peninjauan ulang kurikulum institusi selalu melibatkan
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pengguna lulusan terdekat, masyarakat profesi tingkat lokal, serta

melibatkan kelompok dosen Program Studi Manajemen .

E6. Matakuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan  mahasiswa
secara individual/kelompok mahasiswa tertentu.

Kurikulum/MKPilihan (MKP) ditunjukkan pada Tabel .5.3.3. di atas juga

merupakan Kurikulum/MKKompetensi Pilihan  dan Kompetensi Pilihan

Lulusan Lulusan.

Sesuai PPeerraattuurraann AAkkaaddeemmiikk DDaann NNoonn AAkkaaddeemmiikk,, MKP merupakan MK

muatan dari Kurikulum institusional, dan MKP ini disesuaikan dengan

kebutuhan atau minat mahasiswa. Karena itu dalam penyusunan/peninjauan

ulang MKP selalu melibatkan mahasiswa yang diwakili oleh Himpunan

Program Studi (Himaprodi) Manajemen.

E7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan
studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan
pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya,
mengmbangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable
skills), terorientasikan kearah karir, dan pemerolehan pekerjaan.

Sesuai Peraturan Akademik Dan Non Akademik, PBM diarahkan pada

peluang mahasiswa untuk:

1. Melanjutkan studi
1.1Memiliki peluang  besar, karena;

a. Memiliki pengalaman belajar yang diperoleh  dari kegiatan

belajar, seperti perkuliahan, praktikum, pelatihan, diskusi,

seminar,  tugas-tugas pembelajaran lainnya seperti tugas rumah,

pengabdian kepada masyarakat (akademik dan non akademik),

penelitian (akademik/Skripsi dan non akademik). Dalam

pelaksanaan pembelajaran tersebut digunakan berbagai

pendekatan, strategi, dan teknik, yang  menantang sehingga

dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi,
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berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka

sumber belajar.

b. Mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri maupun belajar

kelompok untuk mengembangkan keterampilan (hards skill)

kepribadian dan perilaku (soft skills).

c. Kurikulum yang diberikan memiliki kompetensi (Utama dan Utama

Lulusan, Pendukung dan Pendukung Lulusan, dan Pilihan dan

Pilihan Lulusan) dengan jumlah 145 sks.

d. Silabi  dan SAP berorientasi kemasa depan.

e. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor,

mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan

(kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi

perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

f. Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan

dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan

menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta

menggunakan penilaian acuan patokan.

1.2Dari butir 1.1. di atas maka dalam tiga tahun terakhir ini telah mem

berikan hasil, sebagai berikut;

a. Ketepatan waktu menyelesaikan studi; rata-rata 48 bulan.

b. IPK seluruh MK; rata-rata  3.35.

2. Mengembangkan pribadi
Selama masa studi mahasiswa diberi peluang untuk

mengembangkan kepribadian  melalui kegiatan-kegiatan bimbingan dan

konseling, minat dan bakat (ekstra kurikuler) dan pembinaan soft skills

sebagaimana pada komponen C4 dan C6.

3. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai
bidang  studinya
a. Mengadakan penulisan artikel, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat secara mandiri, dan mengadakan penulisan artikel dan

penelitian bersama dosen.
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b. Mengikuti seminar secara mandiri dan bersama dosen sebagai

penyaji.

c. Mengikuti Program mahasiswa wirausaha.

4. Mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable
skills).

Keterampilan umum yang dapat dialihkan oleh mahasiswa berupa

ke mampuan berkomunikasi dan mengemukakan pendapat, kemampuan

menulis  karya ilmiah serta menyampaikan gagasan. Selain itu

Mahasiswa dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstra kurikuler untuk

memperoleh keterampilan yang meliputi: leadership, komunikasi,

kerjasama tim, manajerial, dan lain-lain. Beberapa kegiatan yang dapat

dialihkan  oleh mahasiswa diantaranya: menjadi pengurus Organisasi

Kemahasiswaan, menjadi insruktur/pelatih untuk kegiatan-kegiatan

penalaran, minat dan bakat  didalam kampus maupun di luar kampus.

5. Terorientasikan ke arah karir
a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pada butir 3 dan 4  di atas

b. Mengikuti pengenalan dunia kerja, terdiri dari;

b1. Pengenalan terhadap mitra kerja

b2. Mengikuti  pemagangan

b3. Mengikuti program  wirausaha

b4. Mengikuti info karier  di kampus

6.  Pemerolehan pekerjaan
a. Memanfaatkan pengembangan kepribadian sebagaimana butir 2.

dan 4 di atas.

b. Menyelesaikan studi  tepat 48 bulan

c. Nilai ujian Skripsi minimal B.

d. IPK seluruh mata kuliah; rata-rata > 3.35.

e. IPK Matakuliah  Kompetensi Lulusan ;  > 3.20

f. Memiliki Integritas (etika dan moral).

g. Memiliki kemampuan berbahasa inggris.

h. Memiliki profesionalisme dan keterampilan dibidang manajemen.

i. Menguasai Penggunaan Teknologi Informasi.
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j. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

k. Memiliki kemampuan kerjasama tim.

E8. Misi pembelajaran
a. PPeennggeemmbbaannggaann//ppeellaattiihhaann kkoommppeetteennssii yyaanngg ddiihhaarraappkkaann

SSeessuuaaii PPeerraattuurraann AAkkaaddeemmiikk DDaann NNoonn AAkkaaddeemmiikk,,

Pengembangan/pelatihan kompetensi disesuaikan dengan silabus dan

SAP mata kuliah yang bersangkutan. Karena itu, pada Program Studi

Manajemen STIE Yapan;  MK yang memberikan pengetahuan,

digunakan  metode ceramah. MK yang menambah pengetahuan dan

keterampilan  digunakan metode kombinasi ceramah dan praktikum.

Untuk mata kuliah seminar yang bersifat probem solving, digunakan

metode seminar, tugas rumah  dan atau diskusi kelompok.

Dengan demikian misi pembelajaran Program Studi Manajemen

diharapkan  dapat  me ningkatkan produktifitas pendidikan.

b. EEffiissiieennssii iinntteerrnnaall ddaann eekksstteerrnnaall..

DDaarrii uurraaiiaann ppaaddaa hhuurruuff aa.. ddii aattaass mmaakkaa mmiissii ppeemmbbeellaajjaarraann PPrrooggrraamm

SSttuuddii MMaannaajjeemmeenn tteellaahh dilaksanakan sseeccaarraa eeffiissiieenn,, ddaann eeffeekkttiiff bbaaiikk

iinntteerrnnaall mmaauuppuunn eekksstteerrnnaall..

aa11.. EEffiissiieennssii iinntteerrnnaall

MMiissii ppeemmbbeellaajjaarraann ddiillaakkssaannaakkaann oolleehh ppaarraa ddoosseenn yyaanngg sseessuuaaii

ddeennggaann bbiiddaanngg kkeeaahhlliiaannnnyyaa.. Pelaksanaan misi pembelajaran di atas

memiliki meka nisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki

secara periodik terhadap seluruh kegiatan perkuliahan (kehadiran

dosen, mahasiswa, dan penggunaan ruang kuliah serta

penggunaan ruang/laboratorium), penyusunan materi perkuliahan,

serta peni laian hasil belajar.

aa22.. EEffiissiieennssii eekksstteerrnnaall

PPeennyyuussuunnaann//ppeenniinnjjaauuaann mmaattaa kkuulliiaahh mmeelliibbaatt kkaann ppaarraa ppeenngggguunnaa

lluulluussaann ddaann masyarakat profesi, serta dilaksanakan berdasarkan
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perkembangan ilmu dan teknolooggii,, sseerrttaa ddiillaakkssaannaakkaann sseeccaarraa

ppeerriiooddiikk..

DDeennggaann ddeemmiikkiiaann mmiissii ppeemmbbeellaajjaarraann tteellaahh ddiillaakkssaannaakkaann sseeccaarraa

eeffiissiieenn ddaann eeffeekkttiiff sseeccaarraa iinntteerrnnaall mmaauuppuunn eekksstteerrnnaall..

E9. Mengajar:
a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan.

Srategi dan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan, dicapai

dengan menempatkan para dosen untuk mata kuliah yang sesuai

dengan keahlian ilmunya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang

pendidikan yang sesuai dengan mata kuliah yang diberikan dosen yang

bersangkutan kepada mahasiswa.  Disesuaikan dengan sasaran dan

tujuan yang terdapat pada silabi dan SAP. Metode pengajaran

dikombinasikan antara tatap muka dikelas, diskusi, seminar dan

pemberian tugas dan evaluasi. Metode ini dilakukan karena setiap

mahasiswa memiliki karakteristik dan kemampuan awal yang berbeda.

Dengan demikian, tujuan mengajar bisa dicapai, yaitu:  agar para

mahasiswa bisa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan

bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar

sebagaimana tujuan dan sasaran Program Studi Manajemen .

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah.

Materi Kuliah yang diberikan dosen, memiliki relevansi dengan aspek

akademik, sesuai dengan silabi dan SAP dan selalu berorientasi

kedepan, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi  dan sesuai

pula dengan kebutuhan pengguna lulusan sebagaimana tujuan masing-

masing mata kuliah.

c. Efisiensi dan produktivitas.

Efisiensi dan produktifitas mengajar bisa tercapai karena sumberdaya

yang digunakan dialokasikan berdasarkan kebutuhan pengajaran, yaitu:

waktu mengajar yang sesuai dengan jumlah sks,  alokasi dan jadual

penggunaan ruang kuliah dan laboratorium sesuai jadual. Selain  itu,

juga menggunakan intsrumen/bahan-bahan perkuliahan/praktikum
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berupa transparansi, hand out, LCD/In-focus, diktat dan atau modul

praktikum.

Rasio luas ruang dengan jumlah mahasiswa disesuaikan dengan SK.

Dirjen Dikti No.141/D/Q/ 1989. Adanya koordinasi  dalam penggunaaan

fasilitas bersama antar Program Studi Manajemen dan Program Studi

Manajemen menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi sangat

efisien dan sangat produktif. Dengan demikian terhindar pula dari

adanya sumber daya yang tak termanfaatkan. Disamping itu,

penggunaan sumberdaya tersebut masih dapat dipertahankan karena

sumberdaya ini digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, dan selalu

terawat.

Dosen dan tenaga pendukung Program Studi Manajemen yang

berpengalaman dan terampil juga sangat mendukung produktivitas

pengajaran. Para dosen diwajibkan mengganti waktu mengajar jika

dalam pelaksanaan perkuliahan jadualnya bertepatan dengan hari libur

atau karena sebab lainnya. Dengan demikian produktifitas mengajar

tetap tinggi.

Komitmen para dosen terhadap jadual mengajar termasuk jadual ujian

menunjukkan pula bahwa kegiatan belajar mengajar sangat efisien dan

produktif.

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar.

Struktur dan rentang kegiatan mengajar dalam satu tahun aka demik

terbagi atas dua semester yaitu semester gasal dan semester genap.

Waktu kuliah (dan praktikum) tiap semester berlangsung  selama 4

hingga 5 bulan atau 16 minggu efektif,  termasuk  pelaksanaan  UTS dan

UAS. Perkuliahan semester gasal dimulai pada awal bulan September

dan berakhir pada awal bulan  Februari, sedangkan perkuliahan

semester genap dimulai pada akhir bulan   Februari dan berakhir pada

akhir  bulan Juli.

Struktur dan rentang kegiatan mengajar ini merupakan waktu yang

fleksibel  karena memiliki waktu bagi para dosen untuk mengganti waktu
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kuliah karena hari libur pada perkuliahan efektif ataupun mengganti

waktu dosen yang tidak dapat mengajar karena berhalangan hadir.

e. Penggunaan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran telah

menggunakan Sistem Informasi (SI) melalui Jaringan WAN

E10. Belajar
Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran

mahasiswa  sebagai rujukan Program Studi Manajemen dalam

merencanakan, melak sanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh

kegiatannya untuk mencapai tujuan Program Studi. Selain itu

pembelajaran dilaksanakan pula dengan menggunakan berbagai strategi

dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis

bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka

sumber.

Karena itu Program Studi Manajemen telah  menerapkan metode yang

sangat efisien dan sangat efektif  untuk melibatkan mahasiswa secara

aktif dalam proses pembelajaran. Ini tampak  dalam proses pembelajaran

dilakukan dengan metode kuliah terjadual, terstruktur dan mandiri, sebagai

berikut;

a. Keterlibatan mahasiswa.

Program Studi Manajemen melibatkan mahasiswa dengan

menggunakan berbagai metode, yaitu :

a1.Metode Kuliah

Digunakan untuk membahas teori, disertai tanya-jawab antara maha

siswa dengan dosen.

a2.Metode diskusi kelas

Diskusi kelas digunakan untuk meningkatkan kelibatan  mahasiswa

terhadap pemahaman  teori dan studi empiris dari hasil penemuan

peneliti yang dipublikasikan dalam jumal ilmiah. Termasuk dalam

diskusi kelas adalah seminar.
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a3.Metode  Tugas

Tugas  yang dimaksud adalah pelibatan  mahasiswa  dalam bentuk

penu asing kedalam bahasa Indonesia dan atau  mengerjakan

tugas-tugas tertentu baik secara mandiri atau kelompok.

a4.Metode Praktikum

Untuk lebih  memahami teori  maka mahasiswa dilibatkan praktikum

di laboratorium.

a5.Metode pembentukan perilaku kecendekiawan.

Yaitu melakukan penulisan artikel, penelitian dan pengabdian

masyarakat secara mandiri maupun mengadakan penulisan artikel

dan penelitian bersama dosen.

b. Bimbingan Skripsi .

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun

berdasar hasil penelitian, telaah pustaka, pemagangan, dan/atau

praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, dan atau bentuk kegiatan

lain yang ditetapkan sepadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN. TA harus disusun dengan

berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi. Bagi mahasiswa S-1,

Tugas Akhir berupa Skripsi.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat

memprogram tugas akhir Skripsi adalah: Telah memperoleh kredit

kumulatif minimum 120 sks dengan IPK ≥ 2,00 dan nilai C maksimum

20% dari jumlah mata kuliah yang telah ditempuh; Berada pada

semester terakhir dan berpotensi untuk menyelesaikan studinya pada

semester tersebut; Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian

dengan nilai minimal C; Memprogram Skripsi pada KRS semester yang

bersangkutan; Telah memiliki Sertifikat Seminar minimal 5 buah; Telah

memiliki skor EPT minimal 450.
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Prosedur penyusunan Tugas Akhir Skripsi dijabarkan sebagai berikut:

Menyusun Usulan Penelitian (proposal) skripsi yang telah diseminarkan

dan disetujui oleh dosen pembimbing; Melakukan kegiatan penelitian;

Melakukan kegiatan konsultasi kepada Dosen Pembimbing; Mencatat

proses bimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

pada Kartu Bimbingan Skripsi; Melakukan seminar proposal maupun

seminar hasil atas persetujuan dosen pembimbing (atau disesuaikan

dengan tahapan di masing-masing program studi), dan ujian

komprehensif; Mendapatkan pengesahan penyelesaian Tugas Akhir

dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji serta diketahui oleh Ketua

Program Studi yang bersangkutan.

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:

1) Pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai      bidangnya,

Mahasiswa Program Studi Manajemen memiliki peluang untuk

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman materi khusus

sesuai bidang studinya karena para mahasiswa telah terlatih dan

berpengalaman dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana

pada Komponen E7 di atas. Peluang ini semakin terbuka sehingga

dapat lebih dikembangkan karena memadainya sarana, prasarana

dan sumberdaya  yang disedia kan oleh Program Studi Manajemen

2) Keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable)

Mahasiswa Program Studi Manajemen memiliki peluang untuk

mengembangkan keterampilan umum secara yang dapat dialihkan

(transferable) sesuai dengan minat dan kemampuannya

sebagaimana pada Komponen 7 di atas. Peluang ini semakin

terbuka sehingga dapat lebih dikembangkan dan dialihkan  karena

disertai dengan kegiatan-kegiatan non akademik (ekstrakurikuler)

sarana, prasarana dan sumberdaya   yang disediakan oleh Program

Studi Manajemen .

3) Pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri,
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Mahasiswa Program Studi Manajemen memiliki peluang untuk

mengembangkan pemahaman dan memanfaatkan kemampuannya

sendiri  karena  dalam praktikum dilaboratorium ternyata para

mahasiswa lebih efektif dan produktif dalam mengembangkan

pemahaman untuk mangaplikasikan teori yang diperoleh. Kegiatan-

kegiatan  seminar, diskusi, penulisan karya ilmiah, pengabdian

kepada masyarakat dan penelitian akademik dan non akademik

juga sangat efektif untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa

dalam meningkatkan ilmu dan pengalaman praktis. Disamping itu

penelitian dan penulisan Skripsi yang didasarkan atas

penyelesaian masalah di perusahaan atau instansi lainnya ternyata

efektif  untuk   mengembangkan pema haman mahasiswa. Karena

itu para mahasiswa Program Studi Manajemen memi liki peluang

untuk memanfaatkan kemampuannya sendiri.

4) Kemampuan belajar mandiri,

Mahasiswa Program Studi Manajemen memiliki peluang untuk

mengembangkan kemampuan belajar mandiri karena mahasiswa

secara akademik dan non akademik (ekstra kurikuler) telah terlatih

untuk belajar mandiri, menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri,

mengadakan penelitian dan menulis karya ilmiah lainnya serta

pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Ini ditunjang pula

oleh keman dirian mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan seminar dan

diskusi. Peluang untuk mengembangkan kemampuan belajar

mandiri juga ditunjang oleh penggunaan literatur-literatur yang

memadai  di perpustakaan STIE Yapan maupun perpustakaan di

luar STIE Yapan.

5) Nilai, motivasi dan sikap.

Sesuai SOP dan Buku Pedoman Akademik Mahasiswa Program

Studi Manajemen memiliki peluang untuk mengembangkan nilai,

motivasi dan sikap yang pada prinsipnya selalu dikembangkan

dalam aspek yang berkaitan dengan etika akademik dan tatakrama

yang berinteraksi dengan lingkungan akademik seperti keterbukaan,
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kejujuran, disiplin, dan tanggap dalam menghadapi proses

pembelajaran. Selain itu untuk mengembangkan nilai, motivasi dan

sikap, mahasiswa telah terlatih dengan pemberian layanan yang

dilakukan oleh Program Studi Manajemen , yaitu: pemberian

bimbingan dan konseling, meningkatkan minat dan bakat (ekstra

kurikuler), pembinaan soft skills, pemberian beasiswa, pembinaan

kesehatan dan pengenalan dunia kerja.

E11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar:

aa.. PPeerraattuurraann mmeennggeennaaii ppeenniillaaiiaann kkeemmaajjuuaann ddaann ppeennyyeelleessaaiiaann ssttuuddii

mmaahhaassiisswwaa..

Penilaian Keberhasilan Mata Kuliah, ditentukan oleh komponen-

komponen continuousassesment dari masing-masing mata kuliah yang

dapat terdiri dari: nilai tugas,nilai test, nilai keaktifan/perilaku dalam

perkuliahan, nilai diskusi, nilai presentasi dan penilaian reguler berupa

Nilai Tengah Semester dan Nilai Akhir Semester serta persentase

presensi kuliah Jenjang Strata Satu S-1.

Program Studi Manajemen dijadualkan untuk waktu 8 semester

dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-

lamanya 10 semester. Apabila lama studi mahasiswa melebihi batas

waktu yang telah ditentukan, mahasiswa tersebut masih diperbolehkan

untuk memperpanjang lama studinya maksimal 2 semester, jika

mahasiswa tersebut telah mengambil cuti kuliah maksimal 2 tahun.

Apabila hingga batas waktu tersebut mahasiswa belum juga

menyelesaikan kuliahnya (IPK < 45), maka mahasiswa tersebut

dikenakan drop out (DO). Demikian pula, jika dalam akhir kuliah 2 tahun

pertama (akhir smester IV) IPK yang diperoleh < 2.00 maka mahasiswa

yang bersangkutan juga dinyatakan DO (Semester I – Semester III, cuti

kuliah  tidak diberlakukan).

bb.. SSttrraatteeggii ddaann mmeettooddee ppeenniillaaiiaann kkeemmaajjuuaann ddaann kkeebbeerrhhaassiillaann mmaahhaassiisswwaa..

Penilaian terhadap keberhasilan studi dimaksudkan untuk meni

lai apakah seorang mahasiswa telah berhasil atau gagal dalam proses
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belajarnya selama satu semester yang telah lewat berdasarkan besar

kecilnya Indeks Prestasi (IP) yang dicapainya. Besarnya IPK juga

digunakan untuk menentukan jumlah beban studi maksimal yang diper

bolehkan untuk ditempuh pada semester berikutnya. IP ini dihitung

sebagai berikut:

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai

partisipasi/kontribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian

tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum

sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menerapkan pola pembobotan

komponen penilaian sebagai berikut:

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat
dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

NAb = 0,15 P + 0,15 Q + 0,20 TS + 0,25 UTS + 0,25 UAS

Khusus untuk mata kuliah Seminar, pembobotan dan komponen
penilaian serta perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses
belajar mengajar yang dilaksanakan. Misalnya, komponen yang dinilai
dalam Seminar dapat mencakup partisipasi dan kontribusi di kelas,
presentasi makalah, kualitas makalah, dan tugas-tugas terstruktur
lainnya. Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai
Angka disajikan
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Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum
menyerahkan nilai, maka nilai akan ditentukanoleh Program Studi
masing-masing dengan nilai sementara C bagi mahasiswa yangtingkat
kehadirannya minimal 80%. Jika sampai dengan 2 (dua) minggu
setelahujian berakhir nilai dari dosen yang bersangkutan belum
diserahkan, makaseluruh mahasiswa diberikan nilai akhir dengan
mengacu sebagai berikut(selanjutnya nilai dari dosen tidak
dipergunakan)

Nilai hasil ujian akan diumumkan kemudian pada papan pengumuman
oleh Sub Bagian Akademik STIE YAPAN Surabaya dan koreksi
pengumuman oleh Sub Bagian Akademik dimungkinkan sejauh
menyangkut kekeliruan data.

Pengukuran keberhasilan studi seorang mahasiswa ditentukan dengan
Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK).
Pelaksanaanya dilakukan pada setiap semester dan pada akhir masa
studi.

Evaluasi Setiap Semester
Penilaian keberhasilan studi tiap semester dilakukan pada setiap akhir
semester yang meliputi penilaian seluruh mata kuliah yang ditempuh
oleh mahasiswa pada semester tersebut berdasarkan nilai IPS yang
dihitung sebagai berikut :
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IPS = ∑ (Ksi x Ni)
∑Ksi

Keterangan:
IPS =Indeks Prestasi Semester
Ksi=Nilai Kredit (SKS) masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut
Ni = Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

Evaluasi Akhir Masa Studi
Penilaian keberhasilan studi seorang mahasiswa selama masa studi
menggunakan IPK yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

Keterangan :
IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
Kki = Nilai kredit (SKS) masing-masing mata kuliah yang diambil sejak awal semester sampai

dengan semester akhir
Ni = Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak awal sampaisemester terakhir

Masa studi normal di STIE YAPAN Surabaya untuk Program Studi
Sarjana adalah 8 semester sedangkan batas maksimum masa studi
adalah 14 semester atau 7 (tujuh) tahun, sedangkan batas maksimum
masa studi adalah 8 semester atau 4 (empat) tahun dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma
nol nol)

cc.. PPeenneennttuuaann yyuuddiissiiuumm ((ppeerrnnyyaattaaaann kkuuaalliittaattiiff ddaarrii hhaassiill bbeellaajjaarr sseeoorraanngg

mmaahhaassiisswwaa ppaaddaa aakkhhiirr jjeennjjaanngg ppeennddiiddiikkaann))..

Penentuan yudisium dilakukan Program Studi Manajemen pada

setiap akhir semester, mahasiswa yang diyudisium adalah mahasiswa

yang telah menempuh matakuliah ≥ 145 sks. Mahasiswa yang

dinyatakan lulus dalam yudisium tersebut, jika: IPK ≥ 2.00 Nilai D ≤10

dari seluruh MK yang telah ditempuh dan tanpa Nilai E,  lulus Skripsi

dengan nilai ≥ B.

Kelulusan berdasarkan IPK yang didapat oleh seorang mahasiswa

diberikan  predikat  sebagaimana disajikan pada Tabel 5.11.2. berikut

ini:

IPK = ∑ KKi x Ni
∑KKi
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Tabel 5.11.2.

PPRREEDDIIKKAATT
Predikat dari kelulusan Program Studi Sarjana adalah

Nilai IPK Predikat Kelulusan

IPK ≥ 3,50 Pujian

3,01 ≤ IPK < 3,50 Sangat Memuaskan

2,76 ≤ IPK < 3,00 Memuaskan

Predikat dari kelulusan Program Studi Magister

Nilai IPK Predikat Kelulusan

IPK ≥ 3,75 Pujian

3,51 ≤ IPK < 3,75 Sangat Memuaskan

3,00 ≤ IPK < 3,50 memuaskan

dd.. PPeenneellaaaahhaann mmeennggeennaaii kkeeppuuaassaann mmaahhaassiisswwaa..

Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa terhadap hasil

pembelajaran  butir a., b., dan c. di atas. Hasilnya menunjukkan bahwa

para mahasiswa umumnya  merasa puas mengikuti studi  di Program

Studi Manajemen STIE Yapan. Ini tunjukkan  oleh hasil Pengisian

kuesioner yang dilakukan oleh para mahasiswa Program Studi

Manajemen . Program Studi Manajemen telah melakukan monitoring

terhadap mahasiswa secara periodik,  yakni: pada setiap akhir UAS

Semester Gasal dan Semester Genap dilakukan pengisian kuesioner.

Pengisian kuesioner  terakhir dilakukan pada tanggal 8 Januari 2015

(semester gasal) dan tanggal 25 Juni 2015 (semester genap). Hasil

yang diperoleh menunjukan,  bahwa :

1. Struktur kurikulum dan kurikulum kompetensi; sangat sesuai

harapan sehingga merasa sangat puas.

2. Kualifikasi Jenjang  akademik dan jenjang jabat an akademik dosen

; kurang sesuai harapan sehingga merasa kurang puas.
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3. Monitoring proses perkuliahan: sesuai harapan sehingga merasa

puas.

4. Ketersediaan  sistem informasi; kurang sesuai harapan sehingga

merasa kurang puas.

5. Ketersediaan sarana perpustakaan (mis: buku teks, jurnal nasional

dan internasional);  sesuai harapan sehingga merasa  puas.

6. Ketersediaan sarana lainnya; sesuai harapan sehingga merasa

puas.

7. Ketersediaan prasarana; sesuai harapan sehingga merasa puas.

8. Kegiatan ekstrakurikuler; kurang sesuai harapan sehingga merasa

kurang puas.

9. Kegiatan suasana akademik; sesuai harapan sehingga   merasa

puas.

10. Layanan administratif; sesuai harapan sehingga  merasa puas.

Program Studi Manajemen menindaklanjuti masukan-masukan dari

para mahasiswa terhadap kekurangan-kekurangan tersebut, yakni;

1. Kurikulum; perlu  diperbaiki.

2. Pelaksanaan proses pembelajaran;

a.Kedisiplinan para dosen perlu dimotivasi/dikenakan sanksi yang

tegas.

b.Penggunaan teknologi informasi; perlu dikembangkan.

c.Monitoring proses perkuliahan dan mutu materi perkuliahan perlu

ditingkatkan

3. Meningkatkan :

a.Monitoring dan evaluasi   terhadap butir 1 dan 2 di atas.

b.Mutu manajemen Program Studi.

c.Kualifikasi Jenjang akademik dan jenjang jabatan akademik dosen

tetap sesuai Program Studi.

d.Penggunaan dosen tidak tetap secara bertahap agar di isi

seluruhnya oleh dosen yang sesuai dengan keahlian nya dan
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berkualifikasi jenjang Akademik serta jenjang jabatan akademik

sesuai ketentuan.

E12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa,
baik di  dalam maupun di luar kampus, dan untuk  mencip takan iklim
yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional.
1. Ruang kuliah ber AC dan dilengkapi dengan fasilitas yang akan

memper mudah proses pembelajaran dikelas dengan nyaman.

2. Ruang  dosen ber AC dan setiap satu orang dosen menempati satu

ruang dosen tersendiri  dan nyaman untuk mengadakan bimbingan,

diskusi dan  atau kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik

lainnya.

3. Perpustakaan; menambah jumlah buku, majalah,  jurnal nasional dan

jurnal internasional  di perpustakaan dan dilengkapi  ruang baca dan

ruang diskusi ber AC yang dapat diakses dari jam 08.00 sampai jam

20.00 oleh sivitas akademika dalam rangka membuat tugas, Skripsi ,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat da karya ilmiah lainnya.

4. Laboratorium Manajemen dan Laboratorium Komputer ber AC sebagai

sarana pendukung pelaksanaan kegiatan praktikum.

5. Ruang Praktek bahasa Inggris ber AC sebagai sarana peningkatan

kemampuan bahasa Inggeris.

6. Ruang  diskusi/seminar, ruang sidang, dan aula/ ruang bersama.

7. Prasarana dan sarana pejabat struktural, dosen, dan administrasi ber

AC seperti :  ruang  pejabat struktural, .ruang Pusat Penelitian Dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM ), ruang  dosen:  ruang

administrasi akademik, dan  ruang Administrasi Umum.

8. Prasarana dan sarana kegiatan alumni dan kemahasiswaan seperti:

Sekretariat Ikatan Alumni (IKA) STIE Yapan, Sekretariat BEM,

Sekretariat Badan Perwakilan Mahasiswa, Sekretariat Kegiatan

Penalaran, Minat dan bakat, ruang Koperasi Mahasiswa, Sekretariat

Himaprodi Manajemen.
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9. Prasarana dan sarana lainnya seperti: ruang tunggu mahasiwa dan

dosen  Mushola, toilet, parkir kendaraan dan kafetaria.

10.Mobil untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

11.Sarana pustaka di luar kampus, berupa pustaka di lembaga lain   yang

biasa digunakan oleh dosen dan mahasiswa , adalah:

1. Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Timur,

2. Perpustakaan Kota Surabaya,

3. Perpustakaan UPN.

4. Perpustakaan Univ. Wijaya Putra.

5. Perpustakaan STIE ”Urip Sumoharjo”.

E13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa
dan civitas academica lainnya.

Mutu kegiatan Akademik dosen dan mahasiswa dicerminkan oleh

keterbukaan para dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk

bertanya dan mengemukakan pendapat tentang materi yang disajikan.

Pemberian tugas mandiri atau kelompok yang dapat berupa penulisan

makalah yang berkaitan dengan matakuliah yang diajarkan. Mutu hasil

pembelajaran dilakukan melalui pengamatan, pemberian tugas-tugas

dan evaluasi hasil belajar berupa UTS dan UAS yang dilakukan dalam

perkuliahan satu semester.

Kuantitas kegiatan akademik adalah memenuhi beban sks Program

Studi Manajemen sebanyak 145 SKS. 1 sks untuk perkuliahan

ditentukan oleh beban kegiatan yang diikuti mahasiswa dengan perincian

50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya

dalam bentuk kuliah, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu

kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga

pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau

menyelesaikan soal-soal, dan praktikal.

Jumlah tatap muka sesuai SAP sebanyak 16 kali tatap muka

dengan perincian 14 kali tatap muka untuk perkuliahan, dan 2 kali tatap
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muka merupakan jadual untuk UTS dan UAS. Jika dosen berhalangan

hadir, maka dosen yang bersangkutan akan mengganti kuliah dihari

yang lain agar jumlah tatap muka memenuhi dan mahasiswa tidak

kehilangan materi kuliah. Monitoring dan evaluasi perkuliahan  terhadap

kehadiran dosen dan mahasiswa dilakukan berdasarkan mekanisme

monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam Peraturan Akademik Dan

Non Akademik..

E14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana  akademik
yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu, kinerja dan layanan penyelenggaraan

pendidikan tinggi serta memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran

maka pada tahun akademik 2014 -2017 Program Studi Manajemen

telah merancang bahkan melaksanakan secara menyeluruh untuk

mengembangkan  suasana akademik (academic atmosphere) yang

kondusif, yaitu  iklim yang mendorong interaksi positif antara dosen-

mahasiswa, antara mahasiswa  dan antar dosen dalam pembelajaran,

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat termasuk karya ilmiah

lainnya, rancangan   tersebut, adalah:

1. Pendidikan dan pengajaran
1.1. Antara Dosen - Mahasiswa

a. Memberikan materi kuliah sesuai dengan Satuan Acara

Perkuliahan (SAP) yang berwawasan kedepan.

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

berpartisipasi   aktif dalam ruang kuliah, seperti:  persentase

kehadiran kuliah  minimal 80 %, memahami dan tanggap

terhadap materi perkuliahan, aktif dalam diskusi dan aktif

dalam menyelesaikan tugas-tugas.

c. Mengumumkan jadual bimbingan akademik.

d. Menginformasikan sistem penilaian untuk setiap mata kuliah.
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e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

mengetahui hasil pembelajaran/hasil ujian dari setiap  mata

kuliah yang ditempuhnya melalui pengembalian berkas

tugas, quiz, UTS dan UAS, atau menunjukkan berkas bagi

mahasiswa yang merasa tidak puas dengan nilai yang

diperolehnya.

1.2. Antar Mahasiswa

a. Menyediakan ruang baca dan diskusi untuk mahasiswa agar

dapat ber interaksi secara ilmiah.

b. Menyelesaikan tugas secara berkelompok untuk melatih

menjadi mahasiswa yang bisa bekerjasama dalam satu tim

secara positif.

c. Membentuk keterampilan dan kepribadian (hard skills dan

soft skills), mahasiswa dihimbau agar aktif dalam mengikuti

kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan-kegiatan

BEM Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Prodi

Manajemen.

1.3. Antar Dosen

a. Melakukan pertemuan rutin untuk membahas masalah-

masalah yang dihadapi dalam kegiatan-kegiatan intra

kurikuler dan ekstrakurikuler melalui pertemuan dengan

dosen wali, pembantu Ketua III yang dikoordinasi oleh  Ketua

Program Studi Manajemen .

b. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara perkuliahan

yang diberikan dosen-dosen pengasuh dengan Satuan Acara

Perkuliahan (SAP) melalui rapat koordinasi matakuliah yang

dikoordinasi oleh Ketua Program Studi Manajemen .

c. Menyelenggarakan seminar, semiloka, bedah buku, artikel

review secara terencana untuk menambah wawasan dosen.
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d. Menambah jumlah buku, majalah,  jurnal nasional dan jurnal

inter nasional di perpustakaan dan menyediakan ruang baca

bagi dosen.

e. Penyelarasan beban kerja dosen  sehingga proses belajar

mengajar dapat lebih efisien dan efektif.

2. Penelitian
1.1Antara Dosen - Mahasiswa

a. Membimbing mahasiswa semester akhir untuk memahami

metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

akademik dan non akademik berskala nasional dan

internasional.

b. Membimbing mahasiswa untuk menyusun proposal dan

membuat laporan  hasil penelitian akademik dan non akademik

berskala nasional dan internasional.

c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk

mem presentasikan proposal penelitian laporan hasil

penelitiannya dalam seminar proposal penelitian dan laporan

hasil penelitian.

d. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil penelitian

mahasiswa.

e. Mengajak mahasiswa berperan aktif dalam penelitian  yang

dilakukan bersama antara dosen dan mahasiswa.

f. Mengadakan seminar terhadap proposal penelitian dan hasil-

hasil penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih

baik dan dipublikasikan melalui majalah-majalah ilmiah dan

atau jurnal-jurnal ilmiah berskala nasional dan internasional

agar dapat dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa

lainnya.
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1.2Antar Mahasiswa

a. Menugaskan kepada mahasiswa semester akhir untuk

melakukan koordinasi dengan sesama mahasiswa untuk

mengadakan penelitian-penelitian non akademik..

b. Memberdayakan wadah  Himaprodi Manajemen agar aktif

dalam me nyelanggarakan penelitian-penelitian mahasiswa

sebagai bagian dari  kegiatan-kegiatan penalaran.

c. Mengadakan  seminar terhadap proposal penelitian dan hasil-

hasil penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih

bermutu dan dipublikasikan melalui majalah-majalah ilmiah

dan atau jurnal-jurnal ilmiah berskala nasional dan

internasional agar dapat di jadikan acuan bagi para

mahasiswa lainnya.

1.3Antar Dosen

a. Memberdayakan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada

Masya rakat secara optimal yang secara teknis akan

membantu para dosen yunior (Assisten Ahli) dan dosen senior

(Lektor dan diatas Lektor) untuk melakukan penelitian-

penelitian berskala nasional dan inter nasional.

b. Memperluas jaringan kerjasama/kemitraan di bidang penelitian

untuk meningkatkan  mutu penelitian dosen.

c. Mengadakan seminar terhadap hasil-hasil penelitian agar

dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermutu dan

dipublikasikan melalui majalah-majalah ilmiah dan atau jurnal-

jurnal ilmiah berskala nasional dan internasional agar dapat

dijadikan acuan bagi  para dosen lainnya.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas)
3.1Antar Dosen

a. Mengikutsertakan para dosen untuk mengikuti pelatihan

metodologi Abdimas yang diselenggarakan oleh LPPM STIE

YAPAN dan atau pihak eksternal.



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
117

b. Memperluas jaringan kerjasama/mitra kerja dengan instansi-

instansi Pemerintah dan swasta baik nasional maupun

internasional.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana.

3.2Antar Mahasiswa

a. Memberikan kesempatan dan memotivasi mahasiswa untuk

ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan Abdimas (diluar

kurikulum/diluar KKN).

b. Para Mahasiswa dilatih memberikan solusi kepada masyarakat

dalam hal ini instansi pemerintah dan swasta baik nasional

dan internasional untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang

Manajemen.

4. Karya ilmiah lainnya
4.1. Mengikutsertakan para dosen dan mahasiswa untuk mengikuti

pelatihan-pelatihan  pembuatan/ penyusunan materi  seminar,

semiloka, artikel untuk  meningkatkan wawasan, hard skill dan

soft skill dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan oleh

LPPM STIE Yapan dan atau pihak eksternal.

4.2. Menambah jumlah buku teks, majalah ilmiah,  jurnal nasional

dan jurnal internasional di perpustakaan dan menambah ruang

baca.

4.3. Memberdayakan wadah  HIimaprodi Manajemen agar aktif

dalam menyelanggarakan lomba karya ilmiah mahasiswa

sebagai bagian dari  kegiatan-kegiatan penalaran non akademik.

5. Pengembangan perilaku kecendekiawanan.
Untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan, beberapa upaya

yang telah dilakukan adalah :

5.1. Program Studi Manajemen memfasilitasi dosen untuk

melakukan penelitian dan membuat karya   ilmiah lainnya sesuai
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dengan kompetensinya. Disamping itu juga menyelenggarakan

diskusi bulanan guna mendapatkan ide dan gagasan untuk

membuat proposal penelitian dan karya ilmiah lainnya tersebut.

5.2. Mengadakan pertemuan ilmiah yang diikut/dikoordinasi oleh

sivitas akademika, Badan Ekskutif Mahasiswa, BEM Manajemen

, dan atau IKA STIE Yapan.

5.3. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengikuti

kegiatan-kegiatan lomba karya ilmiah yang dikoordinasi oleh

pihak sivitas akademika, Badan Ekskutif Mahasiswa, BEM

Manajemen,  IKA STIE Yapan dan atau  pihak stakeholders eks

ternal lainnya.

5.4. Memberikan sanksi pada perilaku yang melanggar etika  dosen,

dan bagi maha siswa sesuai ketentuan.

5.5. Memberikan penghargaan pada sivitas akademika yang

berprestasi/reputasi dibidang akademik dan non akademik.

E15. Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar,
simposium, diskusi, eksibisi) di kampus.

Civitas academika (dosen dan mahasiswa) selama tiga tahun

terakhir pada tahun 2014 -2017 aktif melaksanakan/mengikuti kegiatan-

kegiatan akademik dikampus STIE YAPAN, dalam hal ini kegiatan-

kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu:

1. Keikutsertaan dosen

a. Pendidikan/pengajaran, meliputi; diskusi penyusunan Silabi dan

Satuan   Acara Perkuliahan (SAP), diikuti oleh dosen tetap dan

dosen tidak tetap.

b. Penelitian, meliputi; seminar hasil-hasil penelitian, diikuti oleh para

dosen tetap sesuai Program Studi sebagai penyaji dan atau

peserta, dan diikuti para maha siswa Program Studi Manajemen

sebagai peserta.

c. Abdimas, meliputi; seminar hasil-hasil abdimas,  diikuti oleh para

dosen tetap sesuai Program Studi sebagai penyaji dan atau
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peserta, dan diikuti para maha siswa Program Studi Manajemen

sebagai peserta.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, para dosen tetap di atas

juga meng adakan kegiatan-kegiatan karya ilmiah lainnya yang

merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi, yaitu: seminar

makalah, dan ceramah sebagai penyaji dan atau peserta yang

juga diikuti oleh pihak luar STIE Yapan sebagai penyaji, serta

diikuti pula oleh para mahasiswa Program Studi Manajemen .

2. Keikut sertaan mahasiswa

a. Pendidikan/pengajaran, meliputi; seminar, dan diskusi kelas

terhadap tugas-tugas/makalah dari matakuliah (MK), diikuti oleh

para mahasiswa sebagai penyaji/pembicara, yang

dibimbing/dipandu oleh dosen MK yang bersangkutan.

b. Penelitian, meliputi; seminar hasil-hasil penelitian Skripsi , diikuti

oleh para mahasiswa Program Studi Manajemen sebagai

penyaji/ peserta, dan diikuti pula oleh dosen pembimbing Skripsi

yang bersangkutan.

c. Abdimas, meliputi; seminar hasil-hasil penelitian abdimas, diikuti

oleh para mahasiswa Program Studi Manajemen sebagai

penyaji/peserta, dan diikuti pula oleh dosen pembimbing abdimas

yang bersangkutan.

E16. Pengembangan kepribadian ilmiah.
1. Didalam perkuliahan

Mahasiswa Program Studi Manajemen aktif melaksanakan kegiatan-

kegiatan studi kasus  dan simulasi  terhadap matakuliah-matakuliah

kompetensi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan

penguasaan berkarya dan penguasaan mensikapi sehingga akan

mengembangkan kepribadian ilmiah para mahasiswa.

2. Diluar perkuliahan
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Mahasiswa Program Studi Manajemen mengadakan penulisan-

penulisan artikel, pepenelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku

kecendekiawanan  sehingga juga akan mengembangkan kepribadian

ilmiah para mahasiswa.

E17. Hasil pembelajaran
Dari uraian hasil pembelajaran sebagaimana pada Komponen C8 maka:

aa.. KKoommppeetteennssii yyaanngg ddiiccaappaaii ddiibbaannddiinnggkkaann ddeennggaann yyaanngg

ddiihhaarraappkkaann..

DDaarrii ssiissii kkuurriikkuulluumm,, sseebbaaggaaiimmaannaa ppaaddaa KKoommppoonneenn EE33.. ddii aattaass

mmaakkaa kurikulum Program Studi Manajemen telah memuat standar

kompetensi  yang terstruktur dalam kompetensi utama dan

kompetensi utama lulusan, kompetensi pendukung dan kompetensi

pendukung lulusan, serta kompetensi pilihan dan komptensi pilihan

lulusan.. Kompetensi yang  ini  telah tercapai sesuasi dengan yang

diharapkan Program Studi Manajemen karena kompetensi tersebut

telah mencapai  sasaran dan  tujuan, terlaksananya misi, dan

terwujudnya visi Program Studi Manajemen sebagaimana pada

Komponen E1  di atas.

Pencapaian kompetensi tersebut di atas didukung oleh hasil

monitoring  dan evaluasi alumni ebagaimana pada Komponen C8

dan 9.  Pencapaian ini menunjukkan bahwa koommppeetteennssii yyaanngg ddiiccaappaaii

ddiibbaannddiinnggkkaann ddeennggaann yyaanngg ddiihhaarraappkkaann;; sseessuuaaii hhaarraappaann,, kkaarreennaa

kurikulum Program Studi Manajemen STIE YAPAN memuat mata

kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan

memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas

wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya.

bb.. KKeesseessuuaaiiaann kkoommppeetteennssii yyaanngg ddiiccaappaaii ddeennggaann ttuunnttuuttaann ddaann

kkeebbuuttuuhh aann ppeemmaannffaaaatt lluulluussaann..
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KKuurriikkuulluumm//mmaattaakkuulliiaahh kompetensi yang telah dicapai

sebagaimana pada huruf a. di atas sesuai dengan tujuan Program

Studi Manajemen serta sesuai pula dengan tuntutan kebutuhan

pemanfaat lulusan. IInnii didduukkuunngg ppuullaa SK. Ketua Nomor:

027/Kep/SYP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 Tentang Kurikulum

Kompetensi sebagaimana pada komponen E3 di atas.

cc.. DDaattaa tteennttaanngg kkeemmaajjuuaann,, kkeebbeerrhhaassiillaann,, ddaann kkuurruunn wwaakkttuu ppeennyyee

lleessaaiiaann ssttuuddii mmaahhaassiisswwaa ((tteerrmmaassuukk IIPPKK ddaann yyuuddiissiiuumm lluulluussaann))..

11.. KKeemmaajjuuaann mmaahhaassiisswwaa;;

SSeellaammaa lliimmaa ttaahhuunn tteerraakkhhiirr ssaammppaaii ddeennggaann ttaahhuunn sseekkaarraanngg,,

mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa rraattaa--rraattaa jjuummllaahh lluulluussaann ppeerr ttaahhuunn sseebbeessaarr

>> 5500 %% ddaann ttiinnggkkaatt DDOO sseellaammaa ttuujjuuhh ttaahhuunn ssaammppaaii ddeennggaann ttaahhuunn

sseekkaarraanngg rraattaa--rraattaa ppeerr ttaahhuunn sseebbeessaarr 1100 %%..

22.. KKeebbeerrhhaassiillaann mmaahhaassiisswwaa ddaallaamm mmeennccaappaaii;;

22..11.. RReeppuuttaassii;; sseebbaaggaaiimmaannaa ppaaddaa KKoommppoonneenn DD bbiiddaanngg

aakkaaddeemmiikk ((ppeenneerriimmaa bbeeaassiisswwaa)) tteellaahh mmeemmiilliikkii rreeppuuttaassii

bbeerrsskkaallaa nnaassiioonnaall.. SSeeddaannggkkaann ppeenneelliittiiaann nnoonn aakkaaddeemmiikk,,

AAbbddiimmaass nnoonn aakkaaddeemmiikk,, ppeennaallaarraann,, mmiinnaatt ddaann bbaakkaatt mmaassiihh

bbeerrsskkaallaa llookkaall//bbeelluumm mmeemmiilliikkii pprreessttaassii nnaassiioonnaall ddaann

iinntteerrnnaassiioonnaall..

22..22.. PPrreessttaassii aakkaaddeemmiikk ppeesseerrttaa yyuuddiissiiuumm sseellaammaa 33 ttaahhuunn tteerraakkhhiirr

((22001144 --22001177)) IIPPKK rraattaa--rraattaa 33..3355..

33.. KKuurruunn wwaakkttuu ppeennyyeelleessaaiiaann ssttuuddii mmaahhaassiisswwaa;;

33..11.. KKuurruunn wwaakkttuu ppeennyyeelleessaaiiaann ssttuuddii mmaahhaassiisswwaa sseellaammaa ttiiggaa

ttaahhuunn tteerraakkhhiirr ((22001144 --22001177)),, rraattaa--rraattaa 44 ttaahhuunn 33 bbuullaann..

33..22.. TTiinnggkkaatt DDOO 1144 %%..

dd.. KKeeppuuaassaann lluulluussaann..

dd11.. MMoonniittoorriinngg ddaann eevvaalluuaassii
Program Studi Manajemen telah  melakukan monitoring dan

evaluasi secara periodik setiap 2 tahun sekali  bagi para lulusan
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untuk memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran dan

kepuasan lulusan dengan mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner

terakhir dilakukan serentak pada tgl. 09 Mei s/d tgl. 08 Juni 2017

sebagaimana pada Komponen C9.

Hasil yang diperoleh menunjukan,  bahwa :

1. Kurikulum kompetensi Lulusan; sesuai harapan sehingga

merasa puas.

2. Mutu Silabi; sesuai harapan sseehhiinnggggaa mmeerraassaa ppuuaass

3. Mutu Satuan Acara Perkuliahan  (SAP); sesuai harapan

sseehhiinnggggaa mmeerraassaa ppuuaass.

4. Penilaian tugas,  UTS dan UAS; sesuai harapan sehingga

merasa puas.

5. Persentase kehadiran dosen; sesuai harapan sehingga

merasa puas.

6. Mutu dosen pembimbing Skripsi ; sesuai harapan sseehhiinnggggaa

mmeerraassaa ppuuaass..

7. Mutu dosen penguji Skripsi ; sesuai harapan sseehhiinnggggaa mmeerraassaa

ppuuaass..

8. JJeennjjaanngg aakkaaddeemmiikk ddoosseenn tteettaapp;; kkuurraanngg sseessuuaaii hhaarraappaann

sseehhiinnggggaa kkuurraanngg ppuuaass..

9. JJeennjjaanngg aakkaaddeemmiikk ddoosseenn tteettaapp;; kkuurraanngg sseessuuaaii hhaarraappaann

sseehhiinnggggaa kkuurraanngg ppuuaass..

10. KKeetteerrsseeddiiaaaann sistem informasi; kurang sesuai harapan

sehingga merasa kurang puas.

11.Ketersediaan prasarana dan sarana lainnya; kurang sesuai

harapan sehingga merasa kurang puas.

12.Kegiatan ekstrakurikuler; kurang sesuai harapan sehingga

merasa kurang puas.

13.Layanan akademik dan non akademik (administratif); sesuai

harapan sehingga  merasa puas.

14.Kegiatan ekstra kurikuler; kurang sesuai harapan sehingga

merasa kurang puas.
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15.Kegiatan IKA Alumni; kurang sesuai harapansehingga

merasaku rang puas.

HHaassiill ddii aattaass mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa ppaarraa aalluummnnii rraattaa--rraattaa

mmeerraassaa ppuuaass..

d2. PPeellaaccaakkaann dan perekaman data lulusan.
Dilakukan oleh Program Studi Manajemen pada tanggal  09 Mei

s/d tgl. 08 Juni 2017., yaitu:

d2.1.Profil masa tunggu kerja pertama;  rata-rata < 2 bulan.

d2.2. Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi;

rata-rata  > 90 %.

Hasil ddii aattaass mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa ppaarraa aalluummnnii rraattaa--rraattaa mmeerraassaa

ssaannggaatt ppuuaass..

E18. Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.
Dari evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pemanfaat/pengguna lulusan

yang  dilakukan oleh Program Studi Manajemen melalui studi pelacakan

lulusan pada serentak pada tgl. 09 Mei s/d tgl. 08 Juni 2017.

sebagaimana pada Komponen B6. Bahwa tanggapan para pemanfaat

lulusan terhadap kemampuan para lulusan Program Studi Manajemen

memberikan hasil yang pada umumnya baik walaupun masih terdapat

beberapa kekurangan sehingga perlu  diperbaiki oleh PS. Ini penting

dilakukan untuk keberlanjutan penyerapan lulusan (outcomes).

Sebagaimana pada Komponen C8,  hasil yang diperoleh dari pihak

pemanfaat lulusan di atas adalah :

1. Integritas (etika dan moral); baik (74 %).

22.. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme); sangat bai(82%).

33.. Bahasa Inggris: cukup (64 %).

44.. Penggunaan Teknologi Informasi: cukup (87 %).

55.. Komunikasi; baik (80 %).

6. Kerjasama tim; baik (74 %).

7. Pengembangan diri; sangat baik (76 %).
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Hasil ini didukung pula oleh Hasil  yang rata-rata baik ini didukung

pula oleh hasil pelacakan  lulusan yang dilakukan bersamaan dengan

evaluasi lulusan yang dilakukan oleh pemanfaat lulusan pada tanggal

yang sama, bahwa:

11.. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang

pertama < 2 bulan (Jelaskan bagaimana data ini diperoleh).

22.. Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan

keahliannya > 90 % (Jelaskan bagaimana data ini diperoleh)

Dari hasil evaluasi lulusan yang dilakukan oleh pemanfaat lulusan

tersebut di atas, Program Studi Manajemen sampai saat ini sedang

mengadakan perbaikan - perbaikan  sesuai rencana tindak lanjut yang

telah ditetapkan Program Studi Manajemen. Perbaikan-perbaikan tersebut

meliputi:

1. Perbaikan kurikulum;

Meningkatkan penguasaan substansi kajian elemen-elemen

kompetensi dalam kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan

kelompok  Matakuliah Berkehidupan bermasyarakat (MBB).

2. Pelaksanaan proses pembelajaran;

a. Meningkatkan mutu kurikulum kompetensi, dan keterampilan bidang

manajemen.

b. Mengadakan peninjauan kurikulum  secara periodik dan berwawasan

kedepan sesuai dengan perkembangan  ilmu dan teknologi serta

sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.

3. Peningkatan kegiatan Program Studi Manajemen ;

a. Membekali mahasiswa dalam penguasaan Toefl (minimal 450).

b. Meningkatkan   sarana Laboratorium  komputer dan  Internet.

4. Meningkatkan  kemampuan mahasiswa pada setiap mata kuliah

dengan memberikan tugas-tugas yang memerlukan kerja sama tim.

5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan

kepemimpinan, motivasi dan  aktif mengikuti  kegiatan-kegiatan minat

dan bakat, maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA

STIE Yapan.
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a. Memotivasi dosen untuk memberikan tugas kelompok pada setiap

mata kuliah.

b. Meningkatkan  kemampuan mahasiswa pada setiap mata ku liah

dengan mem berikan tugas-tugas yang memerlukan kerjasama tim.

6. Mengintegrasikan atribut-atribut softskills dalam silabi mata kuliah

7. Meningkatkan ke mampuan mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan

kepemimpinan dan motivasi dan  aktif mengikuti  kegiatan-kegiatan

minat dan bakat yang diselenggarakan oleh Badan Ekskutif

Mahasiswa, maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA

STIE Yapan.

Selain itu, juga diupayakan peningkatan mutu lulusan, yang meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi proses dan mutu belajar mengajar.

2. Mengevaluasi setiap lulusan apakah sudah memiliki kemampuan

sesuai Visi, Misi,Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Sasaran

Program Studi Manajemen .

3. Mengevaluasi setiap lulusan apakah telah memiliki kemampuan

sesuai yang diperyaratkan didalam standar kompetensi Program

Studi Manajemen .

E19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak
paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil
penelitian.
Berdasarkan Deskripsi Komponen E, Yang meliputi : susun analisis

SWOT sebagai berikut:

TABEL.6. ANALISIS SWOT KOMPONEN E.
KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Kurikulum: telah    terstruktur,

sekuen, terpadu, memiliki mata
kuliah kompetensi utama lulusan,
pendukung lulusan dan pilihan
lulusan.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Kualifikasi jenjang akademik dan

jabatan fungsional kademik
akademik dosen pembimbing
Skripsi masih terbatas.
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KOMPONEN F.  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

F1. Sistem alokasi dana.
Program Studi Manajemen menerima dana : (1) berupa biaya

pendidikan dari mahasiswa yang dibayar, (2) dari Yapan (3) dana dari

sumber-sumber lain seperti dari alumni, pemerintah, mitra kerja, hasil

penjualan produk dan sumber-sumber lain-lain. Keuangan yang didapatkan

2. Kurikulum: berwawasan kedepan,
dirancang dengan melibatkan
masyarakat profesi, pengguna
lulusan, mahasiswa Program Studi
Manajemen , dan sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknologi,
serta sesuai dengan kebutuh an
pengguna lulusan.

3. Kurikulum: Dimutakhirkan secara
periodik, memiliki silabi dan SAP.

PELUANG (OPPORTUNITY)
1. Kebijakan pemerintah R.I. dan Luar

negeri, swasta/ yayasan,
stakeholders eksternal nasional
dan internasional tentang peluang
kerja sama dan/ atau hibah untuk
pengembangan PT (penelitian,
abdimas, sarana  prasarana).

2. Tersedianya dosen luar biasa
sesuai Program Studi Manajemen
yang memenuhi kualifikasi jenjang
akademik  dan jenjang jabatan
akademik.

3. Ketersediaan SI mengefisienkan
dan mengefektifkan pengelolaan
PT.

ANCAMAN (THREATH)
.
1.Ketentuan pemerintah agar

penjaminan mutu PT
menyesuaikan dengan
perkembangan sistem penjaminan
mutu internal dan eksternal
ditingkat internasional.

STRATEGI
1. Program peningkatan kemampuan pembelajaran dosen

yang berkelanjutan.
2. Optimalisasi peninjauan kurikulum.
3. Pengadaan sarana dan prasarana IT yang menunjang

proses pembelajaran yang berbasis IT.
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dari sumber dana yang ada digunakan untuk biaya operasional,

gaji/honorarium dosen dan karyawan, kegiatan Tridarma perguruan tinggi

melalui proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian pada

masyarakat dan juga digunakan untuk investasi pengembangan SDM,

sarana dan prasarana.

Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam lima

tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) Program Studi Manajemen

telah  memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.

Sebagaimana Renstra dan PEDOMAN AKADEMIK, Program Studi

Manajemen terlibat aktif dan memiliki mekanisme perencanaan target

kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan

pengelolaan dana. Keterlibatan aktif ini memiliki bukti tertulis tentang proses

perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban

penggunaan dana kepada Ketua STIE Yapan yang juga melalui mekanisme

yang transparan dan akuntabel.

Mekanisme tersebut di atas secara berurutan adalah:

1. Program Studi Manajemen dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan

alokasi   dana, yaitu : Ketua Program Studi Manajemen mengajukan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan  (Tahun

Akademik  2017) kepada Ketua STIE Yapan.

2. Ketua  STIE Yapan menerbitkan SK. Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APB) Program Studi Manajemen , setelah RAPB disetujui oleh Senat

STIE Yapan menjadi APB  dan setelah disahkan oleh Yayasan Palapa

Nusantara (Yapan) sebagai penyelenggara STIE Yapan.

3. Jumlah  kebutuhan  dana Program Studi Manajemen disesuaikan

dengan APB  sebagai mana pada no. 2 di atas, dan  setiap semester

diajukan  oleh Ketua Program Studi Manajemen kepada Ketua STIE

Yapan untuk dicairkan.

4. Pencairan dana dilakukan oleh Pembantu Ketua II  STIE Yapan, sete lah

disetujui Ketua STIE Yapan.
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5. Pengelolaan dana dilakukan oleh Program Studi Manajemen

sebagaimana pada no. 3. dan no. 4.di atas.

6. Pada akhir tahun anggaran, Ketua Program Studi Manajemen

menyusun laporan pertanggung jawaban (LPj)  untuk diajukan kepada

Ketua STIE Yapan dalam rapat pertanggungjawaban untuk disetujui oleh

Senat STIE Yapan,  dan untuk disahkan  oleh Yapan.

7. Hasil rapat pertanggungjawaban pada no. 6. di atas diajukan oleh Ketua

STIE Yapan kedalam rapat pertanggungjawaban Senat STIE Yapan

untuk disetujui.

8. Hasil rapat pertanggungjawaban pada no. 7. di atas diajukan oleh Ketua

Senat STIE Yapan melalui Pimpinan STIE Yapan kepada Yapan untuk

disahkan.

F2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana.
Komponen biaya yang dikelola meliputi: Biaya Oprasional untuk

pengembangan Akademik, Pengembangan kemahasiswaan,

pengembangan administrasi, pengem bangan/investasi sarana dan

prasarana meliputi laboratorium, peralatan perkuliahan, peralatan kantor,

pembangunan/renovasi gedung  dan kendaraan.

Keuangan yang diperoleh, digunakan untuk membayar

gaji/honorarium dosen, karyawan, biaya umum, dan biaya-biaya untuk

menunjang kegiatan tridhar ma perguruan tinggi melalui proses belajar

mengajar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta digunakan

untuk investasi/pengembangan SDM. Akuntabilitas penggunaan dana

dikelola berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Perolehan dana Program

Studi Manajemen tahun akademik 2017 disajikan pada tabel 1.6.1. dan

penggunaan dana Program Studi Manajemen tahun akademik 2017

disajikan pada tabel 6.2.1 di berikut.
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Tabel .6.2.1.

PEROLEHAN DANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Sumber
Dana Jenis Dana

JUMLAH DANA
TAHUN

TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5)

Mahasiswa

SPP
385 390 446

Dana Pengembangan
Pendidikan (DPP) 321 326 321
Dana Pengembangan
Sarana & Prasarana 90 101 109
Ospek 321 321 321
Kuliah Kerja Nyata 64 64 64
Bimbingan & Ujian Skripsi 53 53 53
Wisuda 161 161 161

Biaya Laboraturium 321 321 321

Seminar 86 86 86

Studi Banding 100 100 110

Biaya Pengambilan Ijazah 54 54 54

Biaya Penjilidan Skripsi 30 30 30

Total pendapatan dari mahasiswa 1.986 2.007 2.076

Yayasan
memberikan

Hibah Abdimas 421 420 421

Hibah Beasiswa Yayasan 963 983 993

Hibah Penelitian 1,039 1,049 1,115
Hibah Sarana dan
Prasarana 2,119 2,139 2,218

Sumber lain
Unit Bisnis 10 10 15

Beasiswa Perusahaan 20 20 20

Sumbangan Alumni 60 60 60



Evaluasi Diri Program Studi Manajemen STIE Yapan, Surabaya  2018.
130

Total
6.618 6.688 6.918

Sumber
Dana

Jenis Dana
JUMLAH DANA

TAHUN
TS-2 TS-1 TS

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

Mahasiswa

SPP
385 390 446

Dana Pengembangan
Pendidikan (DPP) 321 326 321
Dana Pengembangan
Sarana & Prasarana 90 101 109
Ospek 321 321 321
Kuliah Kerja Nyata 64 64 64
Bimbingan & Ujian Skripsi 53 53 53
Wisuda 161 161 161

Biaya Laboraturium 321 321 321

Seminar 86 86 86

Studi Banding 100 100 110

Biaya Pengambilan Ijazah 54 54 54

Biaya Penjilidan Skripsi 30 30 30

Total pendapatan dari mahasiswa 1.986 2.007 2.076

Yayasan
memberikan

Hibah Abdimas 421 420 421

Hibah Beasiswa Yayasan 963 983 993

Hibah Penelitian 1,039 1,049 1,115
Hibah Sarana dan
Prasarana 2,119 2,139 2,218

Sumber lain
Unit Bisnis 10 10 15

Beasiswa Perusahaan 20 20 20

Sumbangan Alumni 60 60 60

Total
6.618 6.688 6.918
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Tabel 6.2.2.

PENGGUNAAN DANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Penggunaan Dana

No Jenis
Penggunaan

PRESENTASE DANA
TAHUN

TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5)

% Rp % Rp % Rp

1 Pendidikan 80,1% 5.302 80,3% 5.372 80,9% 5602

2 Penelitian 1,7% 110 1,6% 110 1,6% 110

3
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

1,3% 88 1,3% 88 1,3% 88

Operasional
Tridharma

5.500 5.570 5.800

Student Body 300

4 Investasi
Sarana

0,5% 33,45 0,5% 33,45 0,5% 33,45

5 Investasi
Prasarana

1,5% 98,38 1,5% 98,38 1,4% 98,38

6 Investasi  SDM 3,6% 240 3,6% 240 3,5% 240

7
Biaya Lain-lain (
Biaya Umum)

11,3% 746,28 11,2% 746,28 10,8% 746,28

TOTAL 6.618 6.688 6.918

F3. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya..
Setiap tahun anggaran Program Studi Manajemen menyusun rencana

pemanfaatan dana yang dituangkan  kedalam Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja (RAPB). Sumber dana diperoleh dari uang kuliah

dan dana Yapan yang digunakan secara efisien dan efektif.  Kedepan,  akan

meningkatkan perolehan dana dari dana hibah dan dana dari hasil-hasil

penjualan produk/output Program Studi Manajemen berskala  nasional dan

internasional. Dengan demikian, kedepan, Program Studi Manajemen

mampu membiayai secara mandiri terhadap  biaya-biaya operasional dan

pengembangan.
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F4. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana milik sendiri, dikelola, dimanfaatkan dan dirawat

oleh Program Studi Manajemen . Sedangkan sarana dan prasarana yang

bukan milik Program Studi Manajemen tetapi masih dalam kepemilikan

dalam lingkungan STIE Yapan maka pengelolaan, pemanfaatan dan

perawatannya dikoordinasikan dengan pemilik dan pengguna sarana

prasarana lainnya tersebut.

F5. Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium,
perpustakaan,  dll.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sekarang milik sendiri

dan terawat baik, sarana dan prasarana tersebut, ruang kerja dosen tetap

sesuai  PS berikut ini.

Tabel 6.5.1.

Ruang Kerja Dosen Tetap Sesuai  PS

Ruang Kerja Dosen Jumlah
Ruang

Luas (m2)

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen - (a) -
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen - (a) -
Satu ruang untuk 3 – 4 dosen - (b) -
Satu ruang untuk 2 dosen - (c) -
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan
pejabat struktural)

22 (d) 88

TOTAL 22 88
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Tabel 6.5.2.

Prasarana Ruang Kantor/Administrasi Laboratorium Ruang Kuliah
Perpustakaan Dan Lain-Lain

No. Jenis Prasarana Jumlah Unit Luas (m2)

1 Ruang  Administrasi Akademik 1 60
2 Ruang  Administrasi

Umum
1 40

3 Ruang Kuliah 12 600
4 Ruang Lab. Manajemen 1 40
5 Ruang Lab. Komputer 1 40
6 Ruang Prak tek Bhs. Inggris 1 40
7 Ruang Struktural 5 50
8 Ruang Perpustakaan 1 100
9 Ruang Diskusi 1 40

10 Ruang Sidang 1 40
11 Ruang Peneli tian Dan Peng

abdian Kepada Masyarakat
1 9

Tabel 6.5.4.

Rekapitulasi Jumlah Ketersediaan Pustaka
Yang Relevan Dengan Bidang PS

Jenis Pustaka
Jumlah
Judul Jumlah Copy

(1) (2) (3)
Buku teks 422 713
Jurnal nasional yang terakreditasi 4
Jurnal internasional 4
Prosiding 10
Skripsi/Tesis 496 496
Disertasi 5 5

TOTAL 941 1214
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Tabel 6.5.5.

Jurnal Yang Tersedia/Yang Diterima Secara Teratur
Terbitan Tiga Tahun Terakhir

Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor Jumlah
(1) (2) (3) (4)

Jurnal
Terakreditasi
DIKTI *

Jurnal Bisnis dan
Manajemen

Vol. 15  No. 1  Mei      2015 1

Jurnal Bisnis dan
Manajemen

Vol  15  No.  2  Okt     2015 1

Jurnal Riset dan Konsep
Manajemen

Vol. 10   No. 1  Mei    2015 1

Jurnal Riset dan Konsep
Manajemen

Vol. 10   No. 2  Nov  2015 1

Jurnal Manajemen Teori
dan Terapan

Vol. 09   No. 1  April  2016 1

Jurnal Manajemen Teori
dan Terapan

Vol. 09   No. 2  Agust 2016 1

Jurnal Manajemen Teori
dan Terapan

Vol. 09   No. 3  Des  2016 1

Jurnal Ekonomi bisnis
Dan Manajemen

Vol. 09   No. 1  April 2016 1

Jurnal Ekonomi bisnis
Dan Manajemen

Vol. 24   No. 3  Juli   2015 1

Jurnal Ekonomi bisnis
Dan Manajemen

Vol. 24   No.  4 Okt    2015 1

Jurnal Ekonomi bisnis
Dan Manajemen

Vol. 25   No. 1  Jan   2016 1

Jurnal Ekonomi bisnis
Dan Manajemen

Vol. 25   No. 2 April  2016 1

Jurnal Manajemen dan
Keuangan Univ. Petra
Surabaya

Vol. 11   No. 3  Des    2015 1

Jurnal Ekonomi Wahana
Karya Ilmiah Bid. Ilmu
Ek. Manaj. & Aknt. FE.
UNAIR

Tahun XIX No. 2  Agust
2015
Tahun XIX No. 3  Des  2015

1
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Jurnal
Internasional
*

1.  Journal of Banking &
Finance, Elsevier

Tahun   2015  s/d 2015 1

2.  Journal of Banking &
Finance, Elsevier

Tahun   2015   s/d 2016 1

Catatan * = termasuk e-journal

F6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian.
Selain sarana tersebut di atas Program Studi Manajemen

menggunakan fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan

penelitian  yang digunakan oleh dosen dan ma hasiswa:

1. Fasilitas  Komputer ....................................................................... 22 Unit

2. Fasilitas Pendukung  Pembelajaran

Dan Penelitian;

a. Infocus  ................................................ ..................................10 Unit

b. Sound system .......................................................................... 1 Unit

c. Whiteboard  5 unit .............................. .....................................10 Unit

d. Mobil Pusat operasionalPenelitian ..............................................1

Unit Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM )

e. Sepeda motor operasional Pusat Penelitian ..............................1

Unit

Dan Pengabdian kepada Masyarakat  (LPPM )

F7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang kini tersedia sesuai dan cukup untuk

memfasilitasi proses belajar mengajar. Namun untuk pengembangan di

masa  datang dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran  maka perlu

penambahan sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan,

ruang dosen, dan pusat kegiatan mahasiswa dan alumni.

F8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
Seluruh  sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan

proses belajar mengajar merupakan fasilitas yang dimiliki Program Studi
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Manajemen atau STIE YAPAN, terawat baik dan cukup digunakan untuk

penambahan mahasiswa baru  5 tahun kedepan (dengan asumsi setiap

tahun penambahan mahasiswa baru rata-rata 10 %). Selain itu, sesuai

Renstra dan Renop, setiap tahun Program Studi Manajemen

menganggarkan biaya perawatan dan penambahan sarana dan prasarana

kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Karena itu,

pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas tersebut akan  tetap

berlanjut sampai 5 tahun kedepan.

F9. Rancangan Pengembangan Sistem Informasi
Sampai saat ini SI Program Studi Manajemen dapat diakses melalui

Jaringan Jaringan Intranet Wide Area Network (WAN). Jaringan internet

dengan Sistem Informasi  STIE YAPAN adalah sistem pengolahan data dan

proses kegiatan akademik  yang melibatkan mahasiswa, dosen, keuangan,

administrasi  umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan, LPPM .

Selain itu, juga melibatkan kegiatan-kegiatan non akademik (penalaran),

yakni: kegiatan-kegiatan penelitian, abdimas, dan karya ilmiah lainnya yang

dilakukan oleh Badan Ekskutif Mahasiswa/Himaprodi Manajemen dan IKA

STIE Yapan.

Fasilitas software dan hardware serta komputer yang digunakan PS

Manajemen meliputi:

1. Software
a. Database menggunakan foxpro dan Access

b. LAN menggunakan  Windows NT

c. Anti virus menggunakan  Bitdefender

d. Untuk pembelajaran:

Microsoft Word/Excel dokumen dan surat-surat serta laporan-laporan

keuangan

2. Hardware

a. Server berjumlah  1 buah, terdiri dari: 8 work station

b. Komputer type P4.

c. Jaringan internet menggunakan speedy, dengan kecepatan 230 kbps
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d. Hotspot Free (outdoor) di lingkungan kampus, dengan kecepatan 230

kpps

1. Komputer

a. Jumlah 15 unit

Sesuai Renstra dan Renop, STIE Yapan akan mengembangkan

penggunaan sarana  SI  Jaringan Luas (WAN) pada tahun 2017/2022.

Penggunaan WAN sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak

karena  perkembangan animo mahasiswa yang cenderung naik pada

beberapa tahun terakhir ini, dan diprediksi kenaikan animo mahasiswa

tersebut akan tetap berlangsung. Selain itu, disebabkan pula oleh

perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan pengguna lulusan,

perkembangan kegiatan-kegiatan penelitian, abdimas dan karya ilmiah

lainnya serta kegiatan- IKA STIE Yapan yang semakin padat, serta

perkembangan-perkembangan lainnya.

Dari perkembangan-perkembangan di atas maka Pimpinan STIE

Yapan telah berkomitmen untuk menggunakan sarana tersebut sesuai Rens

tra dan Renop tersebut di atas. Sedangkan pendanaannya didukung

sepenuhnya  oleh Yayasan Palapa Nusantara (Yapan)  sebagai yayasan

penye lenggara STIE Yapan, serta pihak stake holders eksternal.

F10. Kecukupan dan kesesuaian sumberdaya, sarana dan sarana
pendukung untuk   pemberdayaan sistem informasi.

Kecukupan dan kesesuaian SDM yang  mengelola dan

mengoperasikan sarana tersebut awalnya masih terbatas baik kualitas

maupun kuantitas. Namun, kendala-kendala ini bisa diatasi dengan

mengadakan pelatihan-pelatihan dan atau merekrut tenaga-tenaga yang

handal dibidang SI dan TI (Teknologi Informasi) secara bertahap. Selain

itu, juga didukung oleh hardware dan software yang cukup dan sesuai.

Karena itu, sumberdaya,  sarana dan sarana pendukung untuk

pemberdaya an SI tersebut  cukup dan sesuai.

F11. Efisiensi dan efektifitas pemenfaatan sistem informasi.
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Dalam upaya pengembangan kampus secara eksternal yang

berskala nasional dan internasional, maka penggunaan SI WAN tidak akan

dapat memberikan manfaat yang efisien dan efektif untuk mendukung

penjaminan mutu internasional PT sehingga  tidak akan dapat bersaing  di

pasar nasional dan internasional.

Namun,  penggunaan SI WAN masih efisien dan efektif untuk

sekedar penye barluasan berbagai informasi kampus secara internal:

seperti kebijakan pimpinan Program Studi Manajemen , keputusan

strategis pimpinan STIE YAPAN, informasi Kopertis bahkan informasi

Mendiknas R.I ke stakeholders internal, seperti: ke Pimpinan PS,

pemangku kepentingan lainnya,  dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa,

Badan Ekskutif Mahasiswa.

Sedangkan informasi kepada stakeholders eksternal, misalnya:

kepada IKA STIE Yapan atau mitra kerja, maka upaya penyebarluasan

tersebut masih menggunakan fasilitas surat/pos/hantaran, faksimili, SMS,

telephon kampus/kantor atau telephon umum dan Buletin/Majalah Ilmiah

terbitan LPPM STIE Yapan. Namun, penggunaan fasilitas di atas untuk

informasi-informasi strategis untuk pengembanmgan, dirasakan kurang

efisien dan kurang efektif  karena penyampaian informasi sering

berlangsung lambat.

Dari uraian di atas maka pemanfaatan  SI  dalam hal ini penggunaan

SI WAN secara internal masih memberikan manfaat yang  efisien dan

efektif, setidaknya terhadap penyebaran informasi akademik, administrasi,

keuangan, kegiatan ekstra kurikuler dan IKA STIE Yapan khususnya

kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau kepada pemangku

kepentingan Program Studi Manajemen dan  STIE Yapan.

F12. Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices
(intranet)

Keberadaan SI Jaringan LAN Program Studi Manajemen

merupakan bagian dari  SI Jaringan LAN STIE Yapan (Sistem Informasi

STIE Yapan SI-YAPAN) yang  dihubungkan dengan pemangku
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kepentingan dan berbagai satuan kerja dalam kampus  STIE Yapan.

Keberadaan dan pemanfaatan SI Jaringan WAN Program Studi

Manajemen secara efisien dan efektif untuk menghubungkan (saling

berhubungan) satuan-satuan kerja :

1. SI Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIAKMA), meliputi:

1.1. Entry dan pengolahan data dosen, mahasiswa,

pembagian/pengelompokkan   kelas, jadual kuliah, monitoring

kegiatan belajar mengajar ke Pimpinan Program Studi

Manajemen , nilai matakuliah, KRS, KHS, transkrip, ijazah, ke

giatan-kegiatan  non akademik (penalaran), laporan harian dan

berka la, dan entry data lainnya yang memiliki akses langsung  ke

Pimpinan Program Studi Manajemen , dan ke  Pimpinan STIE

Yapan.

1.2. Entry dan pengolahan data  Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

yang dapat digunakan dosen untuk proses pembelajaran di kelas;

dari sistem ini dapat di download SAP, silabus, dan bahan ajar,

serta memiliki akses langsung ke Pimpinan Program Studi

Manajemen , dan ke Pimpinan STIE Yapan.

2. SI Administrasi Umum (SIAU), meliputi:

a. Administrasi keuangan, meliputi: entry dan pengolahan data

transaksi pembayaran dalam formulir, entry pembayaran, update

data keuangan, serta proses cetak slip pembayaran. SIAU) juga

dilengkapi dengan proses monitoring pembayaran dan proses

pelaporan yang ditujukan untuk pelaporan keuangan harian,

transaksi dan laporan berkala, serta entry data lainnya yang

memiliki akses langsung ke Pimpinan Program Studi Manajemen ,

Pimpinan  STIE Yapan.

F13. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet)
Masih dalam persiapan pengembangan dari SI Jaringan LAN ke SI

Jaringan WAN, sesuai Renstra dan Renop  maka  mulai Tahun 2013 STIE

Yapan telah merencanakan  untuk mengembangkan penggunaan sarana
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SI  Jaringan Lokal (LAN) ke SI Jaringan Luas (WAN), sarana yang

digunakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Penggunaan WAN sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak

karena perkembangan animo mahasiswa yang cenderung naik pada

beberapa tahun terakhir ini, dan diprediksi kenaikan animo mahasiswa

tersebut akan tetap berlangsung. Selain itu, disebabkan pula oleh

perkembangan kegiatan-kegiatan penelitian, abdimas dan karya ilmiah

lainnya serta kegiatan-kegiatan Badan Ekskutif Mahasiswa dan IKA STIE

Yapan yang semakin padat, serta perkembangan-perkembangan lainnya.

Dari perkembangan-perkembangan  di atas maka Pimpinan STIE

Yapan telah berkomitmen untuk menggunakan sarana tersebut sesuai

rencana. Sedangkan pendanaannya didukung sepenuhnya  oleh Yapan

sebagai yayasan penyelenggara STIE Yapan.

Berdasarkan deSkripsi komponen F : Pembiayaan, Sarana dan

Prasarana  tersebut di atas maka di susun analisis SWOT sebagai berikut

:
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TABEL.6. ANALISIS SWOT KOMPONEN F.
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Program Studi Manajemen belum

otonomi, tetapi         dilibatkan
dalam    melaksanakan
perencanaan alokasi dan
pengelolaan dana.

2. Sumberdaya fisik/sara na
prasarana dimiliki lembaga sendiri,
me menuhi kecukupan, kesesuaian
dan        aksesabilitas, terawat baik
dan terjamin ke berlanjutannya.

3. Penggunaan fasilitas yang
dilakukan seca ra terpadu menjadi
efisien dan efektif.

4. Setiap satu orang dosen
menggunakan satu ruang dengan
kondisi nyaman.

PELUANG (OPPORTUNITY)
1. Kebijakan pe merintah R.I. dan Luar

Negeri, swasta/ya yasan stakehol
ders eksternal nasional dan in
ternasional ten tang kerja sa ma
dan atau hibah untuk pe
ngembangan  PT.

2. Ketersediaan SI mengefisien kan
dan mengefektifkan pengelolaan
PT.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Sumber dana masih sangat

bergantung pada Yayasan Palapa
Nusantara (Yapan) dan partisipasi
mahasiswa.

.

ANCAMAN (THREATH)
1. Inflasi yang semakin melaju setiap

tahun

STRATEGI
1. Peningkatan pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran pada

semua komponen/personil program studi Manajemen
2. Mengimplementasikan visi, misi, tujuan program studi

Manajemen untuk berperan serta lebih aktif dalam memenuhi
kebutuhan di masyarakat.

3. Memperkuat semua personil program studi Manajemen untuk
meningkatkan kualitas program studi.

2. persaingan dan perubahan yang cepat dalam bidang
Pendidikan MatematikaInggris
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KOMPONEN G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

G1. Kualitas, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan
dana  pene litian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Dalam tahun Akademik 2014 -2017, Program Studi Manajemen

telah mengadakan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Abdimas) bagi dosen tetap sesuai Program Studi.

Dari tabel  di atas dijelaskan bahwa :

1. Kualitas

Untuk menjamin kualitas penelitian dan abdimas maka mekanismenya

dilakukan sesuai dengan buku “Pedoman Penelitian, Pengabdian

Masyarakat Dan Karya Ilmiah Lainnya” yang ditetapkan oleh Ketua

STIE Yapan (mengacu pada ketentuan Menteri).

2. Produktivitas

1.1. Penelitian

a. 22 judul penelitian yang dilakukan oleh 22 orang dosen tetap

sesuai Program Studi pada tahun akademik 2014 dan 2014

menunjukkan bahwa produktivitas dosen tetap tersebut rata-

rata  1.00 penelitian per dosen  per tahun.

b. 22 judul penelitian yang dilakukan oleh 22 orang dosen tetap

sesuai Program Studi pada tahun akademik 2014

menunjukkan bahwa produktivitas dosen tetap tersebut rata-

rata = 1.00 penelitian per dosen  per tahun.

c. Dari butir a dan b di atas menunjukkan bahwa produktivitas

penelitian per dosen pertahun rata-rata 1.00 judul penelitian.

Jumlah  rata-rata ini sangat layak  dilakukan oleh dosen

sebagai bagian dari beban kerja dosen sebagaimana SK

Kemendikbud R.I.  No. 48 Tahun 1983.
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1.2. Abdimas

a. 22 judul abdimas yang dilakukan oleh 22 orang dosen tetap

sesuai Program Studi pada tahun akademik 2014 dan 2014

menunjukkan bahwa produktivitas dosen tetap tersebut rata-

rata  1,12 judul abdimas per dosen  per tahun.

b. 22 judul abdimas yang dilakukan oleh 22 orang dosen tetap

sesuai PS  pada tahun akademik 2014 menunjukkan bahwa

produktivitas dosen tetap tersebut rata-rata = 1.00 penelitian

per dosen  per tahun.

c. Dari butir a dan b di atas menunjukkan bahwa produktivitas

abdimas per dosen pertahun rata-rata 1.00 judul abdimas.

Jumlah  rata-rata ini sangat layak  dilakukan oleh dosen

sebagai bagian dari beban kerja dosen sebagaimana SK

Kemendikbud R.I.  No. 48 Tahun 1983.

3. Relevansi sasaran.

Penelitian dan abdimas Program Studi Manajemen dilakukan oleh

dosen tetap yang memiliki jenjang akademik yang relevan dengan

Program Studi Manajemen . Sasarannya adalah untuk  memenuhi

tugas dan kewajiban beban kerja sebagai dosen sehingga dapat

mengembangkan profesi dosen serta  jenjang jabatan akademik dosen

yang bersangkutan. Selain itu, penelitian dan abdimas ini seluruhnya

didanai oleh perusahaan-perusahaan/institusi  sebagaimana pada

Komponen B8. Ini menunjukkan pula bahwa outcome penelitian dan

abdimas Program Studi Manajemen STIE Yapan sangat produktif.

Karena itu penelitian dan abdimas Program Studi Manajemen di atas

sangat  relevan dengan sasaran Program Studi Manajemen

sebagaimana  pada Komponen A4, yaitu: Penyelenggaraan kegiatan

pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat yang  bermutu  sehingga akan menghasilkan outcome

yang  produktif.
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4. Efisiensi pemanfaatan dana  penelitian

Sangat  efisien, karena ;

a. Dana (termasuk dana hibah) penelitian hanya digunakan untuk

penelitian dan dana abdimas hanya digunakan untuk abdimas,

serta hanya dikelola oleh Program Studi Manajemen .

b. Jumlah dana penelitian dan abdimas  memenuhi syarat kelayakan.

b1. Dana penelitian 22 orang dosen tetap yang sesuai Program

Studi Manajemen pada tahun akademik 2014-2014 sebesar

Rp 110  juta untuk 22 judul penelitian. Dengan demikian  rata-

rata dana penelitian per dosen   = Rp 5 juta per  tahun.

Sedangkan   dana penelitian  7  orang dosen tetap yang sesuai

Program Studi Manajemen pada tahun akademik 2014 sebesar

Rp 88 juta untuk 22 judul penelitian. Dengan demikian  rata-rata

dana penelitian pada tahun 2016 = Rp 4 juta per dosen.

Karena itu, rata-rata dana penelitian dalam tiga tahun  pada

tahun 2013-2014 = Rp 5 juta + Rp 4 juta : 2 =   Rp 4.500.000,00

juta per dosen per tahun.

Rata-rata jumlah dana penelitian  per dosen per tahun tersebut

di atas  sangat layak. Selain itu,  dana ini tidak termasuk biaya

operasional penelitian per dosen per tahun yang dibiayai PS

sehingga pemanfaatan dana penelitian ini sangat efisien.

b2.Dana abdimas 22 orang dosen tetap yang sesuai Program

Studi Manajemen pada tahun akademik 2014-2014 sebesar

Rp 44 juta untuk 22 judul abdimas. Dengan demikian  rata-rata

dana abdimas per dosen = Rp 2 juta per  tahun. Sedangkan

dana penelitian 22 orang dosen tetap yang sesuai Program

Studi Manajemen pada tahun akademik 2014 sebesar Rp 88

juta untuk 22 judul abdimas.  Dengan demikian  rata-rata dana

abdimas pada tahun 2014 = Rp 2 juta per dosen.
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Karena itu, rata-rata dana abdimas dalam   tiga tahun  pada

tahun 2013-2014 = Rp 2 juta + Rp 2 juta : 2 = Rp 2 juta per

dosen per tahun.

Rata-rata jumlah dana abdimas  per dosen per tahun tersebut di

atas  sangat layak. Selain itu,  dana ini tidak termasuk biaya

operasional abdimas per dosen per tahun yang dibiayai PS

sehingga pemanfaatan dana abdimas  ini sangat efisien.

c. Sarana dan prasarana penelitian dimanfaatkan secara efisien dan

efektif karena dimanfaatkan  bersama Antara PS Manajemen

dengan , sesuai jadual yang  telah dikoordinasi dan telah disepakati

bersama antara Program Studi Manajemen dan .

d. Penelitian dan abdimas diawali dan diakhiri tepat waktu.

5. Kerjasama

Biaya penelitian dan abdimas di atas, seluruhnya didanai oleh

perusahaan-perusahaan mitra  kerja  sebagaimana pada  Komponen

B8. Sedangkan Biaya operasional penelitian dan abdimas didanai oleh

Program Studi Manajemen sebagaimana dijelaskan di atas.

G2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Sebagaimana dalam Renstra, Renop, dan  Sasaran Program Studi

Manajemen , maka :

1. Agenda

Sebelum tahun akademik 2016/2017 penelitian dan abdimas telah

memasuki pasar nasional, secara internasional dimulai pada tahun

akademik 2013/2014  yang didanai oleh mitra kerja swasta dan

pemerintah baik nasional maupun internasional.

2. Keberlanjutan

a. Sebelum tahun 2013/2014 para dosen telah mengikuti pelatihan-

pelatihan metode penelitian dan abdimas, memiliki toefel minimal
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550 (mahasiswa minimal 450), dan telah mengikuti studi lanjut

minimal S2 serta memiliki jabatan akademik minimal Lektor.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

c. Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan stakeholders eksternal.

d. Dukungan dana dari Yapan.

3. Diseminasi

Diseminasi hasil-hasil penelitian dan abdimas  telah dilakukan

melalui kegiatan-kegiatan seminar dan  publikasi pada dua majalah

ilmiah STIE Yapan, namun kedua majalah ilmiah ini masih berskala

lokal.

Kedua majalah ilmiah yang dimaksud adalah majalah ilmiah dan

jurnal ilmiah baik lokal maupun. nasional telah dilakukan oleh PS

Manajemen ini diterbitkan oleh LPPM STIE Yapan.

G3. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama
dosen dan mahasiswa.

Untuk meningkatkan susana akademik yang kondusif maka pada

tahun akademik 2014 -2017 Program Studi Manajemen telah

melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian bersama dosen dan mahasiswa.

.

G4.  Banyak dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa

Untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif maka pada

tahun akademik 2014 -2017 para mahasiswa Program Studi Manajemen

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan  abdimas antar

mahasiswa. Banyak dan kualitasnya diupayakan untuk ditingkatkan setiap

tahunnya, kegiatan-kegiatan tersebut masih masih berskala lokal.

Banyaknya penelitian dan abdimas masih perlu ditingkatkan

sedangkan kualitasnya sudah sangat memadai karena penyusunannya

mengikuti mekanisme sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyusunan
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Karya Ilmiah.. Selain itu,juga  telah dilengkapi dengan sarana prasarana

dan dana yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya.

G5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

Pengajaran merupakan salah satu fungsí   tridarma perguruan tinggi

yang terdiri dari pendidikan/pengajaran, penelitian dan abdimas. Ketiga

fungsi ini saling terkait dan saling melengkapi. Ini berarti  di dalam Program

Studi Manajemen ,  ketiga fungsi ini  merupakan  kegiatan akademik dan

non akademik  terpadu yang saling menunjang untuk dilaksanakan oleh

sivitas akademika (dosen dan maha siswa).

Karena itu, dalam pengajaran, materi perkuliahan yang disajikan dosen

kepada mahasiswa tidaklah hanya bersumber pada teks book belaka.

Tetapi untuk lebih mendalami dan memahami  realitas kehidupan ilmiah

maka dalam pengajaran  dosen dapat memberikan tambahan ilmu dan

pengalamannya dari kegiatan-kegiatan  penelitian dan pengabdian kepada

anmasyarakat. Dengan kata lain, hasil kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat dapat dijadikan pelengkap dalam memberikan materi kuliah.

Demikian pula materi kuliah dalam pengajaran  dapat dijadikan masuk

untuk kegiatan-kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

yang dilakukan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan  akademik dan non

akademik.

Ketiga fungsi yang  saling berhubungan dan saling menunjang tersebut

di atas telah dilakukan sebagai masukan oleh dosen itu sendiri dan

mahasiswa Program Studi Manajemen untuk mengadakan kegiatan-

kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian serta abdimas seperti yang

telah dilakukan pada Tahun akademik 2014 -2017 beserta upaya

keberlanjutannya.

G6. Banyak dan kualitas kegiatan penelitian dan publikasi dosen.
1. Penelitian Dosen

1.1. Banyaknya penelitian
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22 penelitian yang dilakukan oleh 22 orang dosen tetap sesuai

Program Studi selama tiga  tahun akademik 2014 -2017

menunjukkan bahwa setiap dosen tetap tersebut rata-rata telah

melaksanakan 1.07 penelitian. Rata-rata ini menunjukkan pula

bahwa rata-rata jumlah penelitian tersebut telah sesuai dengan

beban kerja dosen dibidang penelitian  sebagaimana SK

Kemendikbud N0. 48  tahun 1983.

1.2. Kualitas penelitian dosen

Berkualitas, karena mekanismenya dilakukan sesuai dengan Buku

Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah. Selain itu, biaya penelitian ≥

Rp 3 juta per judul per dosen  per tahun.

1.3. Publikasi dosen

1. Banyaknya Publikasi  Dosen

Sebanyak 41 judul dengan rincian sebagaimana  disajikan pada

tabel 1.7.7.  di bawah ini:

Tabel 7.6.1.

PUBLIKASI DOSEN
Tahun 2014 -2017

Tahu
n

Seminar
Artikel Jumlah

Peneliti
an

Abdimas Dosen*

2014 22 22 22 22 88
2016 22 22 22 22 88
2017 22 22 22 22 88
*Seminar Dosen Tetap STIE Yapan

(Melibatkan penyaji dari luar kampus)
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2. Kualitas Publikasi

Seluruh Hasil-hasil penelitian, abdimas dan karya ilmiah lainnya

pada butir 1.  di atas dipublikasikan pada beberapa media cetak

lokal, yaitu : majalah ilmiah dan jurnal ilmiah baik lokal maupun.

nasional telah dilakukan oleh PS Manajemen

G7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga
dalam dan luar negeri.

Sesuai Renstra dan Renop, dalam upaya meningkatkan mutu

dosen dan mahasiswa maka STIE Yapan dalam hal ini Program Studi

Manajemen telah menjalin  kerjasama dan kemitraan dengan pihak

perusahaan swasta, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi swasta

sebagaimana pada Komponen B8.  Hubungan kerjasama dengan

perusahaan swasta maupun pemerintah kabupaten /institusiberupa

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan, setiap

kegiatan didanai sepenuhnya oleh  perusahaan tersebut. Sedangkan

hubungan dengan perguruan tinggi swasta adalah pengembanmgan

tridarma perguruan tinggi. Juga telah mengadakan kerjasama dengan

pihak internasional Universita Bhurapa Thailand dibidang pendidikan.

G8. Kualitas dan kurun waktu penyelesaian Skripsi (termasuk proses
penulisan Skripsi dan pembimbingannya).

Berdasarkan Buku Pedoman Akademik, bahwa Skripsi yang

bermutu adalah Skripsi yang disusun sesuai dengan Buku Pedoman

Penulisan Skripsi yang ditetapkan oleh Ketua  setelah disetujui oleh

Senat, berdasarkan usulan Program Studi Manajemen .

Waktu penulisan Skripsi paling lama  enam bulan terhitung

sejakpenyusunan proposal Skripsi . Pembimbingan Skripsi dilakukan

minimal delapan kali, dan dibimbing oleh dosen senior (minimal lektor )

baik dosen tetap ataupun dosen tidak tetap yang berkualifikasi akademik

minimal S-2  sesuai Program Studi.
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G9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman Skripsi .
Publikasi hasil penelitian disajikan pada tabel 1.7.8., karya inovatif

dan rangkuman Skripsi pada tabel 1.7.9., dibawah ini:

Tabel 1.7.8

PUBLIKASI  HASIL  PENELITIAN
TAHUN AKADEMIK 2014 -2017

Tahun Dosen Antar
Dosen

Antar
Mahasiswa

ANTARA
DOSEN-

MAHASISWA*

Jumlah

2014 22 22 22 22 88

2016
22 22 22 22 88

2017 22 22 22 22 88

*Pembantu peneliti

G10. Kerjasama dengan instansi yang relevan.
Karena Program Studi Manajemen adalah program studi yang

berorientasi dalam dunia bisnis maka Program Studi Manajemen telah

menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak-pihak dunia bisnis,  yaitu:

perusahaan-perusahaan yang berskala lokal sebagai mana pada

Komponen B8.

Kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak dan dibuktikan secara

otentik dalam surat perjanjian kerjasama dan surat perjanjian kontrak

yang telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.

G11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
Dalam perjanjian kerjasama disepakati  bahwa monitoring dan

evaluasi pelak sanaan kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak,

yaitu: antara pihak mitra kerja dengan Program Studi Manajemen sejak

pengajuan proposal penelitian dan atau proposal abdimas sampai

dengan penyerahan laporan hasil penelitian dan atau abdimas  kepada

pihak mitra kerja.
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G12. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan.

1. Mitra Kerja; Memperoleh wawasan tentang permasalahan-

permasalahan yang dihadapi  para mitra kerja/perusahaan yang

bersangkutan   beserta solusi untuk mengatasi masalah-masalah, dan

pengembangan kedepan.

G13. Kepuasan fihak-fihak yang bekerjasama
Pada umumnya para mitra kerja merasa puas atas kegiatan

penelitian dan abdimas yang dilakukan oleh Program Studi Manajemen .

Karena Program Studi Manajemen dapat membantu memberikan solusi

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi para mitra

kerja,

Berdasarkan Deskripsi Komponen G yang meliputi :Penelitian,

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian tersebut di atas maka di

susun analisis SWOT sebagai berikut:

TABEL.8 ANALISIS SWOT KOMPONEN G.
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENELITIAN

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Penelitian dilakukan sesuai

dengan Buku Pedoman
Penyusunan Karya Ilmiah
sebagaimana pada Komponen
B11.

2. Jumlah penelitian rata-rata 1 judul
per tahun per dosen tetap sesuai
Program Studi.

3. Rata-rata dana penelitian lebih
dari Rp 5 juta per tahun per dosen
tetap sesuai Program Studi.

4. Abdimas dilakukan sesuai
dengan Buku Pedoman
Penyusunan Karya Ilmiah
sebagaimana pada Komponen
B11.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Penelitian dan abdimas (serta

karya ilmiah lainnya), seminar
dan publikasi pada majalah
ilmiah, masih berskala lokal.

STRATEGI
1.Peningkatan pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran

pada semua komponen/personil program studi
Manajemen

2.Mengimplementasikan visi, misi, tujuan program studi
Manajemen untuk berperan serta lebih aktif dalam
memenuhi kebutuhan di masyarakat.

3.Memperkuat semua personil program studi Manajemen
untuk meningkatkan kualitas program studi.
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PELUANG (OPPORTUNITY)
1. Tersedia hibah untuk

pengembangan Tridarma PT
berskala nasional dan
internasional oleh swasta dan
pemerintah.

2.Tawaran riset kolaborasi dengan
perguruan tinggi internasional.

3. Perkembangan indutri manufaktur
dan jasa yang dinamis
menyediakan peluang kegiatan
kolaboratif.

ANCAMAN (THREATH)
1. Stakeholders eks ternal
mengutamakan  penelitian,
abdimas, karya ilmiah lainnya dan
diseminasi yang dilakukan oleh
dosen berkualifikasi jenjang
akademik minimal S2 dengan
jabatan fungsional akademik
minimal lektor, serta sesuai PS.

II. 1. ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI SECARA KESELURUHAN

KEKUATAN (Strengths)

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran dirumuskan sangat jelas dan sangat realistik.

2. Strategi pencapaian sasaran dan rentang waktu pencapaian sangat  jelas.

3. Sosialisasi: Telah dipahami dengan sangat baik oleh seluruh sivitas

akademika  dan tenaga kependidikan.

4. Yayasan berwawasan kedepan sehingga  mendukung penuh baik sarana

prasarana dan finansil.

5. Program Studi Manajemen memi liki kepemimpinan   operasional, organi

sasi dan publik yang sangat kuat.

6. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi Manajemen

mencakup: planning, organizing, staffing, leading dan controll ing telah

berjalan sangat efisien dan sangat efektif.

7. Adanya Peraturan Akademik Dan Non Akademik serta SOP yang sangat

jelas dan telah disosialisasikan dengan sangat baik.

8. Pelaksanaan penjaminan mutu telah memiliki kelompok dosen bidang ilmu

yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan Skripsi , serta penguji luar,

sehingga pelaksa naannya sangat baik.

9. Animo mahasiswa baru cenderung naik pada tiga tahun terakhir

10.Rata-rata mutu akade mik (IPK) mahasiswa semakin meningkat setiap
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tahunnya.

11.Telah banyak lulusan yang terserap dunia kerja berskala nasional, dan

sukses.

12. Jumlah dan Rasio dosen Tetap dengan mahasiswa telah memenuhi

ketentuan minimal/ketentuan kelayakan.

13.Jumlah Karya Ilmiah Akademik dosen telah memenuhi ketentuan minimal.

14.Dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas karena adanya seleksi

ketat dan program pengembangan berkelanjutan yang jelas.

15.Dosen dan tenaga kependidikan yang menguasai teknologi Informasi

16.Dosen dan tenaga kependidikan memiliki loyalitas tinggi terhadap institusi.

17.Kurikulum: telah    terstruktur, sekuen, terpadu, memiliki mata kuliah

kompetensi utama lulusan, pendukung lulusan dan pilihan lulusan.

18.Kurikulum: berwawasan kedepan, dirancang de ngan melibatkan

masyarakat profesi, pengguna lulusan, mahasiswa Program Studi

Manajemen , dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta

sesuai dengan kebutuh an pengguna lulusan.

19.Kurikulum: Dimutakhirkan secara periodik, memiliki silabi dan SAP.

20.Penelitian dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Karya

Ilmiah sebagaimana pada Komponen B11.

21.Jumlah penelitian rata-rata 1 judul per tahun per dosen tetap sesuai

Program Studi.

22.Rata-rata dana peneli tian lebih dari Rp 5 juta per tahun per dosen tetap

sesuai Program Studi.

23.Abdimas dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Karya

Ilmiah sebagaimana pada Komponen B11.

KELEMAHAN ( Weakness)

1. Stakeholders internal telah memahami tetapi dukungan untuk

mewujudkannya masih belum signifikan.

2. Secara organisasi, pelaksanaan nya belum membudaya sehingga belum

dapat dilaksanakan sepenuh nya untuk masa kini.
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3. Pelaksanaan Peraturan Akademik Dan Non Akademik serta SOP belum

sepenuhnya membudaya sehingga kedepan dapat mengganggu kepemim

pinan yang kuat dan sistem penge lolaan PS yang telah berjalan efektif.

4. Prestasi dan reputasi akademik serta minat dan bakat mahasiswa baru pada

jenjang pendidikan sebelum nya masih rendah.

5. Belum ditunjang oleh prestasi/repu tasi  minat dan bakat (hard skills dan soft

skills) mahasiswa karena masih rendahnya frekuensi kegiat an-kegiatan

organisasi kemahasis waan, dan para mahasiswa belum diwajibkan memiliki

toefel.

6. Belum memiliki pedoman meka nisme pengelolaan organisasi

kemahasiswaan, yaitu: Statuta (AD/ART) dan SOP, serta belum memiliki

program kerja tahunan, Rancangan Anggaran Belanja Dan Pendapatan

(RAPB) Tahun an sebagaimana halnya organi sasi resmi.

PELUANG (Opportunity)

1. Kebijakan pemerintah R.I., luar negeri pihak swas ta/yayasan stake holders

eksternal nasional dan in ternasional untuk membantu dan memacu  PT yang

kreatif  serta berwawasan kedepan.

2. Keterkaitan yang jelas antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

mempermudah dalam mengimplementasikannya

3. Kebijakan pemerintah R.I. dan Luar Negeri, swas ta/yayasan stake holders

eksternal  nasional dan inter nasional yang akan mendanai PT yang termo

tivasi untuk me ningkatkan mutu SDM dan aktif dibidang minat dan bakat.

4. Penyempurnaan sistem di STIE Yapan yang lebih terbuka akan mendukung

pengembangan di tingkat program studi yang lebih mandiri.

5. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan akan mendorong pelaksanaan

sistem yang semakin transparan, sehingga bagi Prodi Manajemen yang

cukup banyak peminatnya dapat didorong kemajuannya dengan lebih cepat.

6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Prodi Manajemen sebagai

akibat pelaksanaan tata pamong yang transparan,

akuntabel,bertanggungjawab, independen dan fair.
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7. Kebijakan peme rintah R.I. dan Luar Negeri, pi hak swasta/yayasan

stakeholders eksternal nasional dan internasional untuk mendanai PT yang

aktif me ngembangkan pro gram akademik dan non akade mik (minat dan

bakat).

8. Kerjasama dengan alumni dalam pelatihan, seminar, dan penyebaran

informasi lowongan kerja masih dapat ditingkatkan.

9. Perkembangan teknologi informasi akan memfasilitasi pengembangan

system informasi pelacakan alumni, komunikasi dengan alumni, dan

database alumni.

10. Kebijakan pemerintah R.I. dan Luar Negeri, swasta/yayasan stakeholders

eksternal nasional dan internasional tentang kerjasama dan atau hibah pe

nelitian dan abdimas, serta studi lanjut.

11. Perekonomian  yang semakin maju,  membutuhkah tenaga yang semakin

handal.

12. Kebijakan pemerintah R.I. dan Luar negeri, swasta/ yayasan, stakeholders

eksternal nasional dan internasional tentang peluang kerja sama dan/ atau

hibah untuk pengembangan PT (penelitian, abdimas, sarana  prasarana).

13. Tersedianya dosen luar biasa sesuai Program Studi Manajemen yang

memenuhi kualifikasi jenjang akademik  dan jenjang jabatan akademik.

14. Ketersediaan SI mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan PT.

15. Tersedia hibah untuk pengembangan Tridarma PT berskala nasional dan

internasional oleh swasta dan pemerintah.

16. Tawaran riset kolaborasi dengan perguruan tinggi internasional.

17. Perkembangan indutri manufaktur dan jasa yang dinamis menyediakan

18. Peluang kegiatan kolaboratif.

ANCAMAN (Threats)

1. Kebijakan peme rintah semakin di arahkan pada   ke kuatan pasar na sional

dan inter nasional.

2. Ketentuan pe merintah agar penjaminan mu tu  PT menye suaikan dengan

perkembangan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan in
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ternasional).

3. Sanksi pemerin tah bagi PS yang tak terkelola dengan baik.

4. Persaingan menuntut   profesionalitas tinggi.

5. Pemerintah memberi keleluasaan PTN untuk merekrut calon mahasiswa

baru.

6. Secara sistemik kondisi perekonomian Indonesia memicu rasa ketidaksejah

teraan dosen.

7. Ketentuan pemerintah agar penjamin an mutu PT menyesuaikan dengan

perkembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal ditingkat

internasional.

8. Stakeholders eks ternal mengutamakan  penelitian, abdimas, karya ilmiah

lainnya dan diseminasi yang dilakukan oleh dosen berkualifikasi jenjang

akademik minimal S2 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor,

serta sesuai Program Studi.

2. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN
1.1.STRATEGI

Beradasarkan hasil analisis SWOT  di atas, maka dapat dirumus

kan bahwa langkah kebijakan strategi yang yang ditempuh  adalah

melak sanakankan pengembangan internal dan eksternal yang

diarahkan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang

diperlukan agar kedepan  berkembang cepat. Sebagaimana  Renstra

dan Renop, pengembangan tersebut dilaksanakan pada aspek mutu

manajemen Program Studi Manajemen , kelembagaan, mutu input

yang dapat disediakan, efisiensi dan efektifitas proses dan

diversifikasi sumber-sumber dana. Pengembangan ini diupaya kan

agar dilaksanakan atas kesepakatan bersama antara pihak internal

Program Studi Manajemen dengan stakeholders eksternal, sebagai

berikut:

1. Sesuai Renstra dan Renop, pelaksanaan strategi didasarkan atas

kebijakan umum, yaitu; sistem informasi diupayakan untuk
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dikembangkan sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan

dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan  pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Mendiversivikasikan sumber-sumber keuangan/dana, seperti

perolehan dana hibah, dan perolehan hasil pemasaran/penjualan

produk-produk/ outputs sesuai kebutuhan pasar nasional dan

internasional. Produk-pro duk/outputs tersebut adalah penelitian,

pengabdian kepada masyarakat dan karya ilmiah lainnya.

3. Program Studi Manajemen diorientasikan pada penerapan konsep

pemasaran komprehensif yang meliputi seluruh elemen penting

dalam pemasaran.

4. Pengembangan dilakukan secara bertahap, berdasarkan skala

prioritas yang berkelanjutan.

5. Upaya program pengembangan disinergikan dengan kebutuhan

lembaga dan Program Studi Manajemen , sehingga tidak terjadi

tumpang tindih program.

6. Selalu dilakukan pendokumentasian yang baik terhadap

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan.

7. Pengambilan kebijakan Program Studi Manajemen selalu

melibatkan para dosen dan mahasiswa, demikian pula kinerja

Program Studi Manajemen selalu dimonitor oleh para dosen dan

mahasiswa.

8. Sosialisasi program kerja selalu dilaksanakan pada pihak-pihak

yang berkepentingan, seperti dosen dan mahasiswa dan

stakeholders eks ternal.

9. Program kerja selalu disinkronkan dengan program-program

lembaga. Hubungan kerjasama selalu digalang untuk

menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan karya ilmiah lainnya.
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10.Memprioritaskan mutu dalam penyelenggaran

pendidikan/pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2.PENGEMBANGAN
1.2.1 Jangka Panjang Tahun Akademik 2017 - 2022

a. Kelembagaan
1. Sesuai Statuta dan PP no. 60 Tahun 1999 Tentang PT,

memben tuk Komisi A  (Penjaminan Mutu), Komisi B

(Diversivikasi Sumber Dana), dan Komisi C (Monitoring

Dan  Evaluasi).

2. Pengintegrasian kegiatan-kegiatan Lembaga

Kemahasiswaan dan Lembaga Alumni (IKA STIE Yapan)

dengan kegiatan  Lembaga Akademik serta kegiatan

Program Studi Manajemen .

3. Lebih meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak

Lembaga eksternal  berskala nasional dan internasional

b. Tridarma PT.
1. Peningkatan efektifitas layanan dalam peryelenggaraan

proses  belajar mengajar.

2. Pemanfaatan teknologi/sistem informasi untuk

penyelenggaraan  peningkatan animo mahasiswa, proses

belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat

3. Memotivasi dosen  sesuai Program Studi untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian

kepada masyarakat dan karya ilmiah lainnya berskala

nasional dan internasional.

4. Peningkatan kegiatan-kegiatan suasana akademik

berskala na sional dan internasional.

5. Pemberian bantuan bimbingan dan konseling kepada

lulusan agar lebih cepat  terserap pasar kerja.
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6. Menfasilitasi PBM dengan penggunaan sarana dan

prasarana pendukung berstandar internasional dan

berwasan kedepan sesuai perkembangan teknologi,

kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah R.I.

c. Keuangan, administrasi umum, dan sumberdaya
manusia

1. Peningkatan manajemen PS.

2. Penerapan sistem anggaran yang efisien dan efektif.

3. Pembenahan mekanisme kerja administrasi akademik

dan kema hasiswaan, dan administrasi umum sesuai

SOP.

4. Meningkatkan kenyamanan penggunaan fasilitas

kampus.

5. Mengembangkan laboratorium Manajemen.

6. Mengembangkan penggunaan  SI jaringan LAN ke WAN

7. Mengembangkan kompetensi  dan kesejahteraan dosen

dan tenaga kependidikan.

d. Sarana Prasarana
Memperluas Kampus Baru

e. Pemasaran
Membentuk tim khusus yang menangani pemasaran

produk-pro duk/outputs Program Studi Manajemen .

1.2.2 Jangka Pendek Tahun Akademik 2014 -2017
1. Membentuk Tim yang menangani pengembangan berskala

nasional dan internasional:

a.Pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian

Kepada masyarakat.

b.Hibah.
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c.Mengembangkan kerja sama dengan stakeholders

eksternal termasuk pihak internasional.

d.Mengermbangkan suasana  akademik yang lebih

kondusif.

e.Pengembangan kegiatan-kegiatan Lembaga

Kemahasiswaan dan IKA STIE Yapan.

2. Mengembangkan mekanisme pengelolaan Lembaga

Kemahasiswaan (disepakati bersama antara Lembaga

Kemahasiswaan dengan Lembaga Akademik).

3. Menfasilitasi PBM dengan penggunaan in-focus.

4. Mengembangkan website khusus Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Yapan.

5. Membangun Kampus Baru

6. Mengembangkan ruang tunggu, ruang kuliah, toilet dan

fasilitas lainnya yang terawat dan nyaman.

7. Peningkatan Status dari ijin Operasional/Ijin

Penyelenggaraan menjadi Terakreditasi minimal “B”.

REFERENSI

1. Buku Panduan Penyusunan Evaluasi Diri BAN PT Tahun 2010

2. Statuta STIE YAPAN. (Tahun 2017 - 2022)

3. Renstra STIE YAPAN (Tahun 2017 - 2022)

4. Renop STIE YAPAN (Tahun 2017 - 2022)

5. Ketentuan Rekrutmen Calon Mahasiswa Baru.

6. Ketentuan Rekrutmen Dosen Dan Tenaga Kependidikan.

7. Kode Etik, Penghargaan, Retensi Dan Sanksi.

8. Buku Pedoman Akademik Tahunan.

9. Buku Laporan Wisuda Tahunan.

10.Pedoman Standar Operasional Dan Prosedur (SOP).

11.Buku Pedoman Penelitian, Abdimas Dan Karya Ilmiah Lainnya.
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12.Buku Pedoman Penyusunan Skripsi .

13.Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan.

14. IKA STIE YAPAN.

15.SK/Peraturan-Peraturan  Ketua STIE YAPAN.

16.RAPB Program Studi Manajemen .

17.Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Program Studi Manajemen .

18.Hasil Studi Pelacakan (Dosen, mahasiswa, lulusan/alumni,

pengguna lulusan dan mitra kerja).

19.Transkrip studi peserta yudisium.

20.Surat Perjanjian Kerja Sama.

21.Perundang-Undangan.

22.Peraturan-Peraturan  Pemerintah R.I.

23.SK/Peraturan-Peraturan Menteri.

24.SK/Peraturan-Peraturan Dirjen Dikti.

25.Dokumen Kopertis Wilayah VII.

26.Borang Akreditasi BAN-PT 2008

LAMPIRAN

1. Statuta STIE Yapan Tahun 2017 - 2022

2. Renstra STIE Yapan Tahun 2017 - 2022

3. Renop STIE Yapan Tahun 2017 - 2022

4. SOP STIE Yapan Tahun 2017 - 2022

5. MoU Dengan Bhurapha Tahun 2017
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