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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat dan
Lindungan-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Magister
Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo (PPs-UHO) Tahun 2018-2022
dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini disusun bertujuan untuk
memberikan informasi mengenai kondisi Program Studi Magister Kajian Budaya kepada
stakeholders, menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi
(quality assessment and assurance). Renstra merupakan dokumen yang sangat penting
bagi pengembangan Program Studi Program Studi Magister Kajian Budaya, karena
dokumen ini menjadi arah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang,
khususnya 5 (lima) tahun yang akan datang. Dokumen ini dipersiapkan oleh tim penyusun
yang dibentuk berdasarkan SK Direktur PPs-UHO Nomor: 2113/UN29.19/SK/2018.
Renstra Program Studi Magister Kajian Budaya memuat uraian dari 5 (lima) bab
yang meliputi: Bab I: Pendahuluan, menguraikan latar belakang, dasar hukum, pola ilmiah
pokok, nilai-nilai luhur, dan metode penyusunan; Bab II: Kondisi Umum, menguraikan
analisis kondisi internal dan eksternal, dan matriks analisis SWOT; Bab III: Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran serta Strategi Dasar; Bab IV: Strategi, kebijakan dan Program; dan
Bab V: Penutup. Harapan kami semoga Renstra ini dapat dijadikan pedoman, rujukan
dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta rujukan dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO.
Semoga Renstra Program Studi Magister Kajian Budaya Tahuan 2018-2022 juga
memberikan informasi yang akurat bagi Tim asesor dalam rangka menilai kelayakan dan
mutu Program Studi Magister Kajian Budaya dalam penyelenggaraan akademik dan
manajemen institusi, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan.
Karena itu melalui kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih
yang tulus dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam
membantu penyelesaian dokumen ini, dengan berharap semoga amal baik yang telah
diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembukaan Program Pascasarjana di Universitas Halu Oleo didahului dengan
pembukaan Program Magister (S2) yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan
Universitas Hasanuddin (Unhas) pada tahun 1998 dan Universitas Negeri Makassar (UNM)
tahun 2001. Seiring dari perkembangan yang dicapai UHO dan pengalaman bekerjasama
dengan Unhas dan UNM, maka pada Tahun 2002, Program Pascasarjana Universitas Halu
Oleo (PPs UHO) menyelenggara program pascasarjana secara mandiri dengan dua program
studi yaitu Program Studi Agronomi dan Program Studi Agribisnis. Kesungguhan dan kerja
keras Pimpinan Universitas dan Pengelola PPs UHO menjadikan PPs-UHO mengalami
perkembangan signifikan. Jumlah program studi yang semula sebanyak 2 (dua) pada tahun
2001, selanjutnya pada Tahun 2013 menjadi 17 (tujuh belas) Program Magister (S-2) dan 3
(tiga) program Doktor (S-3) Dari 17 belas Program Magister yang ada salah satu diantaranya
adalah Program Studi Magister Kajian Budaya.
Pada Tahun 2017 ada penambahan 3 Program Studi magister yaitu Ilmu Hukum,
Geografi dan Manajemen Rekayasa, Karena itu sampai saat ini Jumlah PS magister PPsUHO sebanyak 20 Program Studi. Program Pascasarjana akan terus melakukan
pengembangan program studi dengan mengusulkan pembukaan beberapa program studi
baru terutama disiplin ilmu yang sudah berstatus konsentrasi. Tahun 2015, Program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo memasuki usia ke-15, berbagai kemajuan telah dicapai
selama kurun waktu tersebut. Sebagai Program Pascasarjana di daerah, Pascasarjana
mempunyai tanggungjawab untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia
(SDM) di wilayah Sulawesi Tenggara. Tidak dapat dipungkiri, saat ini alumni

Program

Pascasarjna Universitas Halu Oleo telah mewarnai budaya kinerja di berbagai bidang
pemerintahan dan swasta di wilayah ini, yang menunjukkan semakin meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap lulusan.
Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan salah satu PS magister dilingkup
PPs-UHO yang terus memacu diri untuk mensejajarkan posisinya dengan program studi lain
yang telah maju di Indonesia. Program Studi Magister Kajian Budaya awalnya dibentuk pada
tahun 2011 berdasarkan SK pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
458/E/T/2011Tanggal 06 April 2011. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2013 Program Studi
Magister Kajian Budaya memperoleh Izin Operasional dengan 617/E1.3/HK/2013. Pada
tahun yang sama tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Program Studi Magister Kajian
Budaya mendapatkan

status akreditasi “B”dari BAN-PT melalui SK Badan Akreditasi

Nasional Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor:

204/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013.
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Dengan demikian Program Studi Magister Kajian Budaya pada awal terbentuknya hingga
saat ini telah mendapatkan satu kali akreditasi sebagai PS yang resmi menyelenggarakan
pendidikan tinggi Magister Kajian Budaya di Indonesia.
Renstra Program Studi Magister Kajian Budaya dikembangkan berdasarkan Rencana
Strategis PPs-UHO dan Universitas Halu Oleo Tahun 2015-2019, yang merupakan
kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang akan
dicapai dengan mempertimbangkan kapabilitas dan potensi yang dimiliki, permasalahan atau
kendala yang dihadapi dan berbagai faktor yang disebabkan oleh perubahan lingkungan baik
internal maupun eksternal yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan
dicapai 5 tahun ke depan dan selanjutnya dirumuskan berbagai program pengembangan
yang perlu ditempuh termasuk dalam penentuan indikator-indikator keberhasilannya.
Titik berat Renstra pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya Tahun
2018-2022

adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan

program studi, meliputi kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait.
Penyusunan renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan
pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya untuk jangka waktu lima tahun ke
depan, namun dimungkinkan adanya peninjauan setiap tahun sesuai dengan perubahanperubahan penting yang diperkirakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan
pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya. Renstra disusun sebagai pedoman
bagi penyelenggaraan dan pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya yang
merupakan komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara program studi. Karena
sifatnya yang masih berupa garis besar, maka renstra ini perlu dijabarkan dalam berbagai
dokumen perencanaan yang lebih teknis dan operasional.
Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan bagian integral dari PPs-UHO yang
berbasis teknologi informasi, kewirausahaan, iman dan taqwa berketetapan hati untuk
memainkan peran dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledgebased society) tatanan masyarakat yang diperlukan di era ekonomi berbasis pengetahuan
(knowledge-based economy). Dalam dekade terakhir bangsa Indonesia menghadapi
beragam masalah yang kompleks dan berkepanjangan. PS Magister Kajian Budaya sebagai
pengelola ilmu pengetahuan dan agen perubahan (agent of change) dituntut peranannya
dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Karena itu untuk secara
umum bertujuan untuk menjadi program studi Magister yang maju dalam membentuk SDM
yang profesional dan berkelanjutan sehingga tercipta kondisi yang mampu mendorong
dihasilkannya alumni-alumni yang berkualitas, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan
memberikan bantuan keahlian dalam memecahkan masalah yang ada dimasyarakat.
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Terkait dengan upaya dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas,
kedepan Program Studi Magister Kajian Budaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas
hasil-hasil penelitian dalam rangka mendukung visi dan misi PPs-UHO dan visi dan misi
UHO yakni menjadikan program studi yang memiliki daya saing regional, nasional dan
internasional melalui hasil-hasil penelitian berkualitas dan dapat memberi kontribusi yang
berarti baik bagi daerah khususnya Sulawesi Tenggara maupun Indonesia secara umum.
Arah pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya terkait Visi dan Misi yang telah
ditetapkan adalah menjadikan Program Studi Magister berbasis riset dengan memanfaatkan
segala sumberdaya yang ada, mengingat saat ini Program Studi Magister telah memiliki
dosen-dosen yang memiliki tingkat kepakaran yang lebih dari cukup.
Ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Program Studi Magister Kajian Budaya saat ini
secara umum dipandang sudah cukup memadai. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa
selama ini dosen-dosen dalam lingkup Program Studi Magister Kajian Budaya masih
melaksanakan penelitian secara individual maupun secara kolektif (tim). Karena itu,
kedepan sangat diperlukan untuk membuat arah penelitian (roadmap) dalam lingkup
Program Studi Magister Kajian Budaya yang sesuai dengan arah pengembangan
pendidikan yang telah ditetapkan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang
signifikan bagi pengembangan keilmuan dan pembangunan daerah. Penyusunan roadmap
penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi
peningkatan mutu pendidikan dan menggairahkan atmosfir akademik yang ada dalam
lingkup Program Studi Magister Kajian Budaya secara khusus, PPs-UHO dan Universitas
Halu Oleo secara umum yang telah ditetapkan sebagai salah satu Badan Layanan Umum
(BLU) pendidikan. Atas dasar tersebut, maka Program Studi Magister Kajian Budaya
berupaya mengusulkan untuk dilakukan penilaian Akreditasi kembali, dan berharap nilai
akreditasi ketujuh belas Program Studi Magister Kajian Budaya dapat meningkat statusnya
dari Akreditasi “B” bisa menjadi lebih baik dengan Akreditasi “A”.
1.2 Pola Ilmiah Pokok (PIP)
Mempertimbangkan wilayah Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh kawasan
pedesaan dan pulau-pulau, serta memperhatikan keberlanjutan pola ilmiah pokok
sebelumnya, maka pola ilmiah pokok Program Studi Magister yang diintegrasikan dengan
pola ilmiah pokok PPs-UHO dan Universitas Halu Oleo Tahun 2015-2019 adalah "Unggul di
bidang Ekonomi pada Wilayah Pesisir dan Pedesaan". Untuk menopang pola ilmiah pokok
Program Studi Magister Kajian Budaya, maka diberlakukan mata kuliah wawasan
kemaritiman bagi semua Program Studi Magister pada PPs-UHO.
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1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi rujukan dalam penyelenggaran dan opresaional
Program Studi Magister Kajian Budaya adalah:
1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan negara

6.

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo
11. Instruksi Mendiknas Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Depdiknas
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2006 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja
13. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
14. Keputusan Rektor UHO nomor: 184b/H29/SK/KP/2009 tentang Petunujuk Teknis
Penialaian Angka Kredit Kegiatan Akademik Dosen dan SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat /Jabatan Fungsional Dosen.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010 tentang Penetapan UHO pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.
17 Tahun 2010 tantang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
18. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
225/MPK.A4/KP/2012 tentang pengangkatan Rektor UHO Periode 2012-2016
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 43 Tahun 2012 tentang Statuta
Universitas Halu Oleo
20. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
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21. Peraturan Rektor Nomor: 4173a/UN.29/SK/PP/2013 tentang Perubahan atas Keputusan
Rektor Nomor: 586a/SK/H29/PP/2011 tentang Peraturan Akademik UHO.
22. Peraturan Rektor Universitas Haluoleo Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tata Beracara
Dewan Kehormatan Kode Etik dan Disiplin.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
24. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang pendirian Program Studi
Magister Nomor: 996/ET/2011 pada tanggal 14 Juli 2011 dan SK Izin Operasional ketiga
program studi Magister PPs-UHO.
25. Peraturan Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Perubahan atas peraturan
Rektor Nomor: 4173a/UN29/SK/PP/2013 tentang Peraturan Akademik UHO.
26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015,
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
27. Peraturan Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Perubahan atas peraturan
Rektor Nomor: 4173a/UN29/SK/PP/2013 tentang Peraturan Akademik UHO.
28. Surat

edaran

Direktotar

Jenderal

Pembelajaran

dan

Kemanusiswaan

Nomor:

255/B/SE/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi.
1.4 Nilai-Nilai Luhur
Untuk mencapai Visi dan Misi Program Studi Magister Kajian Budaya Tahun 20182022, diperlukan nilai-nilai luhur yang menjadi sendi bagi setiap sivitas akademika dalam
menjalankan Misi ke depan. Nilai-nilai luhur tersebut adalah:
1.

Kerjasama

:

Mampu bekerja tim, mengutamakan kebersamaan, saling percaya,
cara pandang variatif, bertanggungjawab terhadap yang dilakukan.

2.

Amanah

:

Memiliki integritas, jujur, ikhlas, etos kerja yang tingggi serta mampu
memikul tanggungjawab dan kepercayaan yang diemban.

3.

Profesional

:

Memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara
mengimplementasi pengetahuan dengan baik, berintegritas tinggi,
senantiasa berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan
efisien.

4.

Akuntabel

:

Mengerjakan tugas sesuai aturan dan perundang-undangan, dapat
dievaluasi, mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja.

5.

Obyektif

:

Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, menerima saran dan kritik
yang konstruktif.

Selanjutnya

nilai-nilai

luhur

yang

dimiliki

oleh

Program

Studi

Magister

di

implementasikan dalam (sprit-sosio-kultural) yang terintegrasi dengan Universitas, yaitu:
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1. Kecerdasaan spiritual yaitu memiliki kemampuan mengendalikan hati nurani melalui
peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam mengkaji, menerapkan dan
mengembangkan ilmu budaya.
2. Cerdas emosional dan sosial yaitu kemampuan beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk
meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan
budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi
sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik, (b) demokratis, (c)
empatik dan simpatik, (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia, (e) ceria dan percaya diri,
(f) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, (g) berwawasan
kebangsaan degan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. Kecerdasan Intelektual yaitu memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan diri melalui
olah pikir dalam hal menemukan, menerapkan dan mengembangkan ilmu budaya yang
dapat membentuk kompetensi dan profesionalitas dalam tata kelola organisasi dan
sumberdaya maritim.
4. Cerdas kinestetik yaitu kemampuan beraktualisasi diri melalui olah raga untuk
mewujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan, sigap, dan terampil dalam
menerapkan ilmu budaya.
5. Daya tahan yang tinggi diartikan sebagai waktu bertahan yaitu lamanya seseorang
melakukan sesuatu intensitas kerja atau jauh dari keletihan.
6. Kecerdasan lingkungan yaitu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
7. Taat asas berarti teguh pendirian, berkomitmen (commit), istiqamah, stabil, tidak plinplan,
tidak plintat-plintut, tidak seperti air di daun talas, tidak labil.
8. Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok untuk mencapai
tujuan organisasi dengan efektif dan kerjasama dari setiap individu.
Strategi pencapaian nilai-nilai luhur dilakukan dengan mengejawantahkan kedelapan
nilai spritsosio-kultural tersebut yang diekstrakasi dalam slogan: "UHO BISA JAGAD KITA"
yang merupakan akronim dari UHO Bersih, Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong,
Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif, Toleran, dan Amanah.
1.5 Metode Penyusunan
Tahapan penyusunan Renstra dimulai dari penyusunan dokumen sampai pengesahan
Renstra Program Studi Magister Kajian Budaya Tahun 2018-2022 oleh tim penyusun.
Tahapan penyusunan Renstra sebagai berikut:
1. Tahap penyusunan draft 0 (nol), dokumen dipersiapkan oleh tim penyusun yang dibentuk
berdasarkan

SK

Direktur

PPs-UHO

Nomor:

2113/UN29.19/SK/2018,

Tentang

penyusunan Renstra Program Studi Magister Kajian Budaya Tahuan 2018-2022. Pada
tahap ini, tim penyusun membahas struktur penulisan yang terdiri atas.
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Bab I: Pendahuluan, menguraikan latar belakang, dasar hukum, pola ilmiah pokok, nilainilai luhur, dan metode penyusunan.
Bab II: Kondisi Umum, menguraikan analisis kondisi internal dan eksternal, dan matriks
analisis SWOT.
Bab III: Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Dasar. Menguraikan visi jangka panjang
dan menengah Program Magister, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dasar.
Bab IV: Strategi, kebijakan dan Program. Menguraikan strategi pencapaian kegiatan,
kebijakan dan program pengembangan Program Studi Magister Kajian Budaya
lima tahun kedepan.
Bab V: Penutup
2. Tahap penyusunan draft I (satu), dilakukan oleh tim penyusun, yang selanjutnya
dikomunikasikan melalui email, maupun rapat-rapat rutin.
3. Tahap pemasukan saran-saran dari stakeholder, meliputi: Pemerintah daerah, swasta,
dosen, alumni, dan mahasiswa.
4. Tahap finalisasi draft Renstra Program Magister, khususnya Koordinator PS, Wakil
Koordinator, Ketua Konsertasi, dosen dan tenaga akademik.
5. Tahap penyusunan draft 2, dilakukan setelah memperhatikan masukan pada Tahap 3
6. Tahap pengesahan Renstra Program Studi Magister Tahun 2015-2019, dilakukan oleh
Direktur PPs-UHO.
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BAB II
KONDISI UMUM
Pembangunan IPTEK dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi
nyata

terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan IPTEK dan pendidikan tinggi mampu
menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan
nyata

yang

dihadapi

oleh

masyarakat.

Keberhasilan pembangunan

IPTEK

dan

pendidikan tinggi yang telah dicapai oleh Program Studi Magister Kajian Budaya pada
periode 2013-2017 merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang
lebih besar dan menyeluruh untuk pencapaian pada periode 2018-2022.
IPTEK dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di
Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan
dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukum pembangunan IPTEK nasional
dan

pendidikan

tinggi

tersebut

adalah

UUD

Negara

Republik

Indonesia

1945

Amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan
memperoleh manfaat

dari

Iptek,

seni,

dan

budaya

demi

meningkatkan

kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat
(1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Hasil evaluasi Program Studi Magister kajian budaya, maka dapat diketahui indikatorindikator yang sudah dicapai oleh PS Magister kajian budaya hingga saat ini. Di samping itu,
masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.
Berdasarkan kondisi yang terjadi, Program Studi Magister Kajian Budaya dapat
merencanakan strategi pengembangan untuk lima tahun ke depan, dengan memperhatikan
peluang dan tantangannya. Kondisi umum dalam Renstra ini dibagi dalam dua bagian, yaitu
Internal dan eksternal. Kondisi internal bertujuan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan
kelemahan Program Studi Magister Kajian Budaya saat ini, sedangkan kondisi eksternal
untuk melihat peluang dan ancaman. Uraian kedua kondisi tersebut sangat penting,
mengingat Renstra saat ini merupakan fondasi bagi pengembangan jangka panjang
Program Studi Magister kajian budaya pada PPs-UHO Tahun 2018-2022.
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2.1 Analisis Kondisi Internal Program Studi Magister PPs-UHO
2.1.1 Tata Kelola Organisasi, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Jaminan Mutu
Tata kelola organisasi pada Program Studi Magister Kajian Budaya harus
mencerminkan pelaksanaan good university governance dan mengakomodasi seluruh nilai,
norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan Program Studi Magister
pada PPs-UHO. Pelaksanaan sistem tata pamang PS Magister Kajian budaya sudah
terlaksana secara efektif melalui pendekatan kolektif dan harmonisasi dengan
mekanisme yang telah disepakati dalam aturan bahwa pengangkatan pimpinan berdasarkan
undang-undang sistem pendidikan nasional Tahun 2003; Peraturan menteri riset, teknologi,
dan pendidikan tinggi RI nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 43 Tahun 2012 tetang Statuta UHO
dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 149 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo yang dijabarkan melalui Peraturan Rektor
Nomor:

798/UN29/SK/PP/2015

tentang

Peraturan

Akademik

UHO.

Selanjutnya

dioperasionalkan melalui SK direktur Pascasarjana Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015
tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, diwujudkan
dalam bentuk pelaksanaan kepemimpinan, pengkoordinasian, dan pengelolaan kegiatan
perkuliahan dan administrasi.
1. Tata Kelola Organisasi, Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya
Sistem tata pamong Program Studi Magister Kajian Budaya dibangun berdasarkan
nilai luhur yang dianut secara berkesinambungan. Nilai luhur dimaksud adalah
menghayati,

menjunjung

tinggi

dan

mengamalkan

nilai-nilai:

(1)

Ketuhanan,

kekeluargaan, dan kebersamaan; (2) jujur, setia, dan sportif. Penerapan nilai-nilai luhur
tersebut ditunjukkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada

Program

Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO. Kedudukan Koordinator PS Magister Kajian
Budaya adalah satu bagian dari struktur organisasi di Lingkup PPs-UHO yang secara
sederhana menggambarkan hirarki kedudukan, wewenang, tugas dan tanggungjawab
setiap

unsur

atau

sumberdaya

manusia

organisasi.

Struktur

organisasi

juga

menggambarkan pola hubungan antar unsur atau komponen dalam suatu organisasi.
Komposisi struktur ogranisasi PPs sejak tahun 2002 sampai tahun 2014 telah mengalami
perubahan-perubahan dengan menyesuaikan beban kerja PPs, jumlah mahasiswa dan
tuntutan kebutuhan. PPs-UHO dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga)
orang Wakil Direktur yaitu Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur

Bidang

Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Direktur Bidang Pengembangan
Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni. Direktur PPs-UHO dalam Penjaminan Mutu
Akademik dibantu oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) PPs.
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Direktur dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi selain dibantu oleh para
wakil direktur
tenaga

juga diperkuat oleh para koordinator program studi, tenaga pendidik,

kependidikan

(tenaga

perpustakaan,

tenaga

laboratorium

dan

tenaga

administrasi). Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Tata Usaha (KTU) yang
membawahi dua Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu, Kepala Sub Bagian Akademik dan
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Secara skematis bentuk struktur
organisasi PPs-UHO diatur berdasarkan Panduan Akademik PPs (Revisi Tahun 2015)
yang ditetapkan dengan SK Direktur PPs-UHO, Nomor: 2130a/SK/UH29.9/KP/2015
disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPs-UHO Tahun 2018
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10

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan Fungsi/tugas Koordinator PS Magister Kajian
Budaya PPs-UHO, yaitu:
1)

Membantu Direktur dalam penyelenggaraan pendidikan pada PPs-UHO.

2)

Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau satu cabang ilmu
pengetahuan umum, pendidikan dan teknologi.

3)

Menyusun rencana pengembangan dan program kerja program studi.

4)

Melaksanakan proses administrasi akademik.

5)

Menyusun dan mengevaluasi kurikulum.

6)

Mengkoordinasikan pembuatan GBPP, SAP mata kuliah di Program Studi.

7)

Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester.

8)

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu
pelayanan pendidikan pada Program Studi.

9)

Mengatur pelaksanaan ujian semester dan ujian disertasi.

10) Mengusulkan dosen pembimbing seminar proposal, hasil penelitian dan tim penguji
bagi mahasiswa.
11) Mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa pada setiap semester.
12) Menyusun laporan kegiatan akademik dan disampaikan kepada Direktur.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang
ada saat ini pada pengelola program studi Magister PPs-UHO sudah mampu
menggerakan

fungsi

kelembagaan

secara

efektif

dan

efisen.

Selanjutnya

pelaksanaan tata pamong pada PS Magister Kajian budaya bermaksud untuk
membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung
jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan
melaksanakan strategi pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Kredibel
Kredibilitas dalam tata pamong pada PS Magister Kajian Budaya ditunjukkan
dengan adanya legalitas lembaga, dan mekanisme yang jelas dalam penentuan
kebijakan mutu, sasaran mutu, dan renstra. Kredibilitas mencakup aspek-aspek
kepercayaan, konsistensi, dan kapasitas. Sistem tata pamong yang kredibel adalah
sistem yang memiliki legitimasi dan kepercayaan dari civitas akademika dan pemangku
kepentingan (Stakeholders). Legitimasi kredibilitas tata pamong PS Magister Kajian
Budaya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 149
Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo pasal 72 dan 73
yang

dioperasionalkan

melalui

surat

keputusan

direktur

Pascasarjana

Nomor:

4970/SK/UN29.19/PP/2015. Kemudian kredibilitas penyelenggaran PS Magister Kajian
Budaya dapat pula ditunjukan melalui SK pendirian Nomor: 458/E/T/2011 tanggal 06 April
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2011 dan SK Izin Operasional Nomor: 617/E1.3/HK/2013, tanggal 16 April 2013 dan telah
mendapat mengakuan akreditas dengan peringkat (Nilai) B/322 melalui SK BAN-PT,
Nomor: 204/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013.
Kredibilitas PS Magister Kajian Budaya telah diakui oleh para pemangku
kepentingan dalam pengelolaan akademik dengan sumberdaya dosen yang professional,
karena (21,42%) Guru Besar, 100% telah bersertifikat pendidik, didukung sarana dan
prasarana perkuliahan yang memadai. selanjutnya penerapan aturan etika dosen,
mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghragaan dan sangsi serta pedoman
dan prosedur pelayanan. Sistem tata pamong yang kredibel juga dibuktikan melalui
kepantasan atau kelayakan seseorang dalam menduduki sebuah jabatan Koordinator PS
Magister Kajian Budaya sehingga dapat dipercaya oleh yang dipimpinnya. Contoh
kredibilitas koordinator PS Magister Kajian Budaya ditinjau dari aspek kepantasan atau
kelayakan dalam menduduki sebuah jabatan telah memenuhi syarat karena bergelar
doktor dan telah memiliki sertifikat pendidik, jabatan fungsional Lektor, memiliki
bidang ilmu yang relevan dengan PS Magister Kajian Budaya, mempunyai loyalitas
dan dedikasi yang tinggi dibuktikan dengan jabatan sebelumnya yaitu Ketua Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari tahun 2009-2010, pada Tahun 2015-2017
menjabat sebagi Ketua Jurusan Bahasa dan sastra sebelum diangkat menjadi
koordinator PS Magister Kajian Budaya, tidak pernah dijatuhi hukuman, baik oleh
lembaga peradilan maupun Dewan Kode Etik UHO.
Bukti krdibilitas koordinator PS Magister Kajian Budaya juga ditunjukkan dengan
terpilihnya sebagai anggota senat perwakilan Jurusan Bahasa dan sastra Fakultas Ilmu
Budaya yang dilakukan secara demokratis dan transparan untuk Periode Tahun 20152019 melalui surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor:
147/M/KPT.KP/2017 tanggal 21 Februari 2017. Selanjutnya Contoh pelaksanaan sistem
tata pamong yang kredibel pada PS Magister Kajian Budaya dengan cara
mengadakan perencanaan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan tridharma
perguruan tinggi dan proses pembelajaran. Karena itu untuk menunjang pelaksanaan
tata pamong secara kredibel, maka dilakukan pendekatan terhadap sistem
pengambilan keputusan dan kebijakan secara demokratis, terkoordinasi, transparan
dan sistemik. Selanjutnya kredibilitas PS Magister Kajian Budaya juga dicerminkan
dalam proses pembelajaran dan kegiatan akademik dengan

menciptakan suasana

yang kondusif serta menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam setiap
kegiatan dan pengembangan yang dilakukan institusi.
Pencerminan sistem dan pelaksanaan tata pamong yang kredibel pada PS
Magister Kajian Budaya PPs-UHO dengan cara mengadakan perencanaan dan evaluasi
perkembangan

pelaksanaan

pendidikan,

penenlitian

dan

pengabdian
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masyarakat. Evaluasi kinerja pengelola PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO secara
periodik dilakukan dengan audit internal mutu oleh unit jaminan mutu setiap semester
sekali. Evaluasi untuk kinerja dosen juga dilakukan dengan program evaluasi kinerja
dosen yang difasilitasi Universitas dengan cara seluruh dosen melaporkan kinerjanya.
Kondisi ini dilakukan agar dapat menciptakan suasana yang sehat serta menumbuhkan
rasa memiliki dan keterlibatan dalam setiap kegiatan dan pengembangan yang dilakukan
koordinator PS Magister Kajian Budaya. Namun demikian, dalam persolaan yang
mendesak dan memerlukan pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak bisa
mencapai titik temu, koordinator PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO secara
bertanggung jawab mengambil keputusan dengan mempertimbangkan

berbagai

masukan yang ada serta memperhatikan visi, misi dan tujuan pengelola PS Magister
Kajian Budaya PPs-UHO.
2) Transparan
Transparan berarti mampu menyediakan informasi yang relevan dan mudah
dijangkau oleh para pemangku kepentingan termasuk para dosen, mahasiswa dan
tenaga kependidikan pada PS Magister Kajian Budaya. Sistem tata pamong yang
transparan adalah terkait dengan sistem pengambilan keputusan yang terbuka. Khusus
dalam lingkup PS Magister Kajian Budaya sikap transparansi koordinator PS ditunjukkan
adanya pendistribusian informasi kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan lembaga
kemahasiswaan, melalui berbagai media, seperti papan informasi yang tersedia di
lingkungan prodi maupun di beberapa tempat strategis di lingkungan kampus dan buku
pedoman. Selanjutnya transparan adalah pola kepemimpinan yang mengedepankan
keterbukaan dalam menjalankan roda organisasi. Koordinator PS Magister Kajian Budaya
mengelola PS secara terbuka. Setiap keputusan yang diambil selalu melalui rapat dosen
sesuai peraturan dan SOP. Pada saat rapat berlangsung setiap dosen secara terbuka
memberikan masukan dan saran kepada Koordinator PS.
Contoh transpransi PS Magister Kajian Budaya dioperasionalkan dalam aspek
pengambilan keputusan

misalnya:

(1)

Penentuan mata kuliah, (2) Penentuan

bimbimbingan tesis, (3) Penentuan tim penguji, dan (4) Pengelolaan keuangan.
Penyelenggaraan PS Magister Kajian Budaya dilakukan secara transparan dalam
penyebaran informasi dan materi yang berkaitan dengan dosen, mahasiswa, dan tenaga
kependidikan, antara lain: informasi tentang hiba penelitian, pengabdian, dan publikasi
dari Dikti, pemerintah, dan lembaga lainnya; dan informasi beasiswa bagi mahasiswa.
Selanjutnya

transparansi dalam penentuan mata kuliah, dilakukan melalui proses

penilaian keahlian dosen dan pengalaman mengajar. Kemudian Koordinator PS Magister
Kajian Budaya melakukan rapat dosen yang biasanya dilakukan setiap akhir semester
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untuk membicarakan evaluasi proses belajar semester sebelumnya dan rencana
perkuliahan untuk semester berikutnya. Dalam kegiatan ini disampaikan tentang evaluasi
kegiatan akademik, rencana perkuliahan semester berikutnya sekaligus menyampaikan
rencana mata kuliah untuk para tenaga pendidik (jadwal).
Transparansi dalam penentuan pembimbing tesis dilakukan melalui proses
pengajuan judul oleh mahasiswa, kemudian oleh Koordinator PS Magister Kajian Budaya
menentukan dosen pembimbingnya. Penentuan dosen pembimbing ini di dasari oleh
penilaian keahlian, pengalaman penelitian di bidang tersebut. Selanjutnya, pengelolaan
keuangan dilaksanakan secara transparan melalui rapat program studi, rapat pimpinan,
rapat dosen lengkap maupun mekanisme lain. Salah satu contoh aplikasi penggunaan
anggaran adalah pengadaan barang/sarana, prasarana/ fasilitas dilakukan secara
transparan dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan memperhatikan kebutuhan
yang didasarkan permintaan Koordinator PS Magister Kajian Budaya. Selanjutnya
Koordinator PS dalam menjalankan tugasnya merujuk pada peraturan yang ada seperti
statuta, pedoman akademik UHO dan PPs-UHO, Dokumen penjaminan mutu Universitas
dan PPs-UHO. Dalam hal merencanakan kebijakan yang bersifat strategis, Koordinator
Program Studi mengusulkan rencana tersebut kepada Direktur melalui Wakil Direktur
PPs-UHO, selanjutnya direktur PPs-UHO bersama unsur pimpinan PPs-UHO dan bahkan
dalam keadaan khusus (misalnya revisi kurikulum) mengundang stakeholder untuk
mengadakan rapat sehingga dapat diambil keputusan secara transparan.
3) Akuntabel
Sistem tata pamong yang akuntabel dapat diartikan sebagai kemampuan
Koordinator PS Magister Kajian Budaya sebagai pelaku Tata Pamong untuk
mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh program dan kebijakan
yang dirancang. Kondisi ini didukung oleh dokumen notulen rapat, dokumen nilai, matrik
pembagian tim pengajar dan komisi pembimbing. Akuntabilitas dan tanggung jawab
pengelolaan PS Magister Kajian Budaya diwujudkan berdasarkan pada peraturan yang
berlaku baik peraturan pemerintah, universitas maupun PPs. Koordinator PS Magister
Kajian Budaya bertanggungjawab atas segala tindakan langsung pada Direktur PPs.
Melakukan evaluasi diri secara berkala (EPSBED) untuk mewujudkan pengembangan
yang berkesinambungan (continuous improvement). Akuntabilitas Koordinator PS
Magister Kajian Budaya juga dibuktikan dalam segala tindakannya harus dilaksanakan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bila tindakan tersebut
menyangkut kebijakan yang sifatnya strategis maka Koordinator PS harus mendapatkan
pertimbangan Direktur. Agar menjaga akuntabilitas pelaksanaan tata pamong bidang
akademik, maka setiap penyelesaian, pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang
terkait dengan masalah akademik dilakukan secara musyawarah dengan Direktur dan
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para wakil direktur, melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan kemahasiswaan,
bertanggung jawab dalam keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan berperan aktif
dalam melakukan proses monitoring pada pelaksanaan ketetapan. Selain itu, dalam hal
pengembangan kompetensi keilmuan diwujudkan dalam hal penyusunan roadmap.
Contoh akuntabel pelaksanaan dan sistem tata pamong PS Magister Kajian
Budaya diwujudkan dalam bentuk: (1) laporan pelaksanaan kegiatan proses belajar
mengajar, seperti: evaluasi kinerja dosen, laporan kepuasan mahasiswa, laporan
pelaksanaan road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (2) melaporkan
EPSBED setiap semester, (3) melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, dan (4)
melaporkan penggunaan sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya
suasana organisasi pada PPs-UHO, atau lebih spesifik PS Magister Kajian Budaya dapat
dikatakan berada dalam suasana kekeluargaan. Walaupun suasana organisasi
mempunyai suasana kekeluargaan, penentuan pengasuh mata kuliah dan penentuan
pembimbing tesis dipilih dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja dosen
(kredibel dan akuntabel).
Program studi Magister Kajian Budaya selalu terbuka untuk menerima kritikan,
pertanyaan dan masukan dari pihak pimpinan, karena hal ini merupakan konsekuensi
dari penerapan sistem yang akuntabel. Kritik dan masukan ini tentu saja tidak mungkin
dapat dilakukan tanpa adanya pelaporan dari koordinator PS secara teratur dan
berkesinambungan.

Contoh

pelaksanaan

prinsip

akuntabilitas

terhadap

line

management yang lebih tinggi terkait pelaksanaan pelaporan untuk setiap kegiatan yang
berlangsung di program studi, yaitu PS Magister Kajian Budaya melaporkan pelaksanaan
kegiatan akademik di tingkat program studi kepada direktur melalui Wakil direktur bidang
Akademik dan kemahasiswaan, sehingga pihak line management yang lebih tinggi dapat
mengetahui setiap kegiatan yang dilaksanakan di program studi dan sekaligus
merupakan realisasi pertanggungjawaban pihak program studi terkait penyelenggaraan
kegiatan tersebut secara institusi.
4) Bertanggung jawab
Bertanggung jawab adalah kejelasan mekanisme pertanggungjawaban dalam
pengelolaan PS Magister Kajian Budaya untuk merespons dan menegakkan semua
aturan, hukum, etika, dan tradisi yang berlaku. Mekanisme pertanggungjawaban Program
Studi yaitu: Pertanggung jawaban akademik ke Wakil direktur bidang akademik dan
kemahsiswaan dan

Pertanggung jawaban keuangan ke Wakil direktur dua.

Pertanggungjawaban PS Magister Kajian Budaya melalui pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang
Peraturan

Akademik

UHO,

dan

Surat

keputusan

direktur
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4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang Pedoman Akademik PPs-UHO, diwujudkan dalam
bentuk

pelaksanaan

kepemimpinan,

pengkoordinasian,

pengelolaan

kegiatan

perkuliahan dan administrasi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaksanaan dan
ketepatan rencana program kerja, keserasian dan keterpaduan hubungan kerja,
kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas, kebenaran dan kelengkapan bahan kerja,
kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi, kebenaran dan kelengkapan laporan
pelaksanaan tugas, kedisiplinan bawahan.
Contoh tanggung jawab Koordinator PS Magister Kajian Budaya dapat dilihat dari
kehadiran dan partisipasinya dalam setiap rapat pembahasan dokumen-dokumen
tersebut. Demikian pula halnya dengan tanggung jawab dosen home base yang
senantiasa menghadiri rapat-rapat yang diadakan pada tingkat program studi, termasuk
rapat pengisian borang, renstra dan renop baik ditingkat PPs-UHO maupun ditingkat
universitas. Semua ini merupakan contoh pelaksanaan tanggung jawab, baik oleh
Koordinator PS maupun oleh dosen di lingkup PS Magister Kajian Budaya. Dengan
demikian tanggung jawab PS sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas dan
transparansi. Agar memperlancar aktivitas yang dilakukan serta menjaga pelaksanaan
tata pamong yang bertanggung jawab dibuktikan dengan pengelolaan PS Magister
Kajian Budaya dalam suasana yang kondusif dan keterbukaan. Suasana keterbukaan
dalam pembuatan keputusan, menerima masukan baik dari dosen maupun mahasiswa
merupakan aspek transparansi dalam pengelolaan program studi.
Tanggungjawab dalam mengelola administrasi, PS Magister Kajian Budaya juga
berfungsi sebagai forum pertukaran informasi antar dosen, antar mahasiswa dan dosenmahasiswa. Kondisi ini dapat dilihat dalam keseharian suasana akademik PS Magister
Kajian Budaya bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia dan
dilarang. Kondisi yang tidak kala pentingnya adalah bagaimana kinerja dosen dinilai,
dosen diberitahukan aspek apa saja yang dinilai pada diri Dosen dalam proses
pembelajaran, sedangkan mahasiswa juga disampaikan bagaimana mereka dinilai dalam
proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat menilai kinerjanya secara mandiri (selfevaluation).
5) Adil
Sistem tata pamong yang adil pada PS Magister Kajian Budaya dicerminkan
melalui pemberian beban tugas pengajaran yaitu: kedilan dalam memberikan tugas
mengajar dosen yang disesuiakan dengan bidang keilmuan; Keadilan dalam distribusi
bimbingan sesuai dengan bidang ilmu/keahlian; Keadilan dalam distribusi penentuan
dosen penguji; dan Keadilan dalam distribusi penelitian dan pengabdian pada
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masyarakat; Matrik mengajar, membimbing, menguji. Selanjutnya beban tugas
administratif secara proporsional sesuai dengan kemampuan, keahlian dan latar belakang
pendidikan. Koordinator PS dalam memberikan pelayanan, baik kepada mahasiswa dan
tenaga pendidik tidak memihak, tidak pilih kasih, dan bijaksana dalam pengambilan
keputusan, serta adil dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya prinsip keadilan
diwujudkan pula melalui pemberian penghargaan dan sanksi terhadap civitas akademika
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada bidang akademik, prinsip keadilan diwujudkan dalam peraturan-peraturan
akademik, seperti: sistem penilaian, kebijakan tugas akhir, dan sebagainya. Asas keadilan
dalam proses penyelenggaraan PS Magister Kajian Budaya dapat dilihat dari beberapa
aspek. Contohnya penentuan dan penetapan dosen pengampu mata kuliah dan
pembimbing tesis harus dilakukan dengan adil, sehingga tidak menimbulkan ketidak
harmonisan antara ketua PS dengan dosen. Asas keadilan bukan berarti harus sama
berat, tetapi didasarkan pada kesesuaian bidang dan beban kerja setiap dosen.
Selanjutnya, dalam menjalankan asas keadilan, bagi mahasiswa diwujudkan pada proses
evaluasi hasil belajar dan tugas akhir. Selanjutnya memberikan kesempatan yang sama
kepada masyarakat (calon mahasiswa) untuk mengikuti pendidikan dengan melalui
penerimaan mahasiswa secara online dan terbuka.
2. Kepemimpinan
Efektivitas pelaksanaan tugas PS Magister Kajian Budaya menerapkan tiga pola
kepemimpinan, yakni: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan
kepemimpinan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Kepeminpinan Operasional, merefleksikan

kemampuan Koordinator PS Magister

Kajian Budaya dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran ke dalam kegiatan
operasional. Koordinator PS Magister Kajian Budaya dalam menjalankan kegiatan
proses akademik didahului dengan pembuatan rencana kerja dalam bentuk kegiatan
pertahun akademik. Koordinator PS Magister Kajian Budaya dalam menjalankan
kegiatan operasional sehari-hari berpedoman pada

peraturan yang dibuat dalam

bentuk tertulis antara lain: (1) Panduan akdemik PPs-UHO; (2) Dokumen-Dokumen
Jaminan Mutu dan SOP pada PS Magister Kajian Budaya dan (3) Panduan Penulisan
tesis. Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dilaksanakan secara bersama-sama
dengan

mengedepankan

akademika.

harmonisasi

dan

menumbuhkan

partisipasi

civitas

Contoh kepemimpinan operasional Koordinator PS Magister Kajian

Budaya dilakukan melalui pola kepemimpinan kolektif kolegial yang humanis dan
demokratis sebagaimana tertuang dalam statuta UHO Tahun 2012 dan petunjuk
pelaksanaan sebagai standar baku berdasarkan dimensi mutu untuk mewujudkan
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prinsip

LRAISE

(Leadership,

Relevancy,

Academic

Atmosphere,

Institutional

Commitment, Sustainability, Efficiency, dan Equity). Selanjutnya Koordinator PS
Magister Kajian Budaya selalu berupaya untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pada
PS (kegiatan tridharma, kemahasiswaan dan administrasi/staf kependidikan) pada
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam penjabaran visi dan misi
Koordinator PS Magister Kajian Budaya selalu melibatkan para dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa baik secara perorangan maupun melalui rapat-rapat
program studi. Setiap kegiatan yang direncanakan oleh Koordinator PS Magister
Kajian Budaya selalu mengacu pada visi-misi program studi atas dukungan dari dosen.
Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung diajukan kepada direktur PPsUHO, maupun melalui Wakil Direktur.
Kepemimpinan operasional dibidang pendidikan Koordinator PS Magister Kajian
Budaya mengarahkan agar setiap kegiatan selalu mengarah pada peningkatan SDM
yang profesional melalui penerapan IPTEK di bidang kajian budaya dan publik. Karena
itu, salah satu yang harus diperhatikan dalam struktur kurikulum PS Magister Kajian
Budaya harus dapat mendukung tercapainya SDM yang berkompeten dan profesional.
Faktor lain yang penting juga adalah pengadaan jurnal-jurnal internasional dan bukubuku teks kontemporer sebagai bahan referensi mahasiswa dan dosen.
Terkait dengan jurnal dan buku dalam bentuk hard copy, mahasiswa dan dosen
juga diperkenalkan jurnal-jurnal open access yang dapat didownload melalui internet
secara gratis. Selanjutnya di bidang keuangan PS Magister Kajian Budaya selalu
mengarahkan agar perancangan anggaran berdasarkan kegiatan yang diprioritaskan
yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas layanan terhadap
stakeholder,

terutama

kualitas

layanan

terhadap

mahasiswa

dalam

proses

pembelajaran. Karena itu, mengusulkan alokasi anggaran dalam meningkatkan
kualitas pendidik, terutama bagi dosen yang menjadi nara sumber pada pertemuan
ilmiah nasional atau internasional dan dosen/mahasiswa yang akan mempublikasi hasil
karya ilmiahnya di jurnal terakreditasi baik nasional mapun internasional.
2) Kepemimpinan Organisasi, mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0172/O/1995 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Halu Oleo, tanggal 18 Juli 1995. Selanjutnya berdasarkan SK
Direktur PPs-UHO Nomor: 5501b/SK/UN29.9/PP/2014 tanggal 07 Oktober 2014,
Tentang penyusunan Renstra PPs-UHO Tahuan 2015-2019. Statuta UHO Nomor: 43
tahun 2012 yang dijabarkan melalui SK Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang
Peraturan Akademik UHO, Dokumen Unit Jaminan Mutu (UJM) PPs-UHO, dan Surat
keputusan direktur PPs-UHO Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang Pedoman
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Akademik PPs-UHO. Kepemimpinan organisasi terlihat dari pengelolaan organisasi
internal maupun eksternal. Secara internal kepemimpinan mengelola sumberdaya
yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian pada
masyarakat. Faktor lain yang dilakukan agar mengorganisasikan bagian tata usaha
untuk berperan sesuai dengan fungsinya. Fungsi-fungsi ini dikoordinasikan agar saling
dapat mengisi dan mendukung sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik
dapat diminimalisasi dan efektivitas kerja dapat ditingkatkan.
Koordinator PS Magister Kajian Budaya menjalankan operasional sehari-harinya
baik administrasi PS maupun penugasan kepada dosen didasarkan pada peraturan
yang berlaku, peraturan PPs-UHO dan Universitas, sedangkan yang bersifat
operasional Koordinator PS Magister Kajian Budaya akan mengeluarkan surat atau
catatan-catatan yang dapat berupa pengumuman, standar operasi, manual ataupun
technical assistance. Untuk dasar operasional yang baik dan kuat serta penting,
Koordinator

PS

Magister

Kajian

Budaya

akan

meminta

pimpinan

Program

Pascasarjana mengeluarkan Surat Keputusan sesuai dengan kebijakan tersebut.
Misalnya dalam penetapan dosen pengajar dan jadwal perkuliahan dalam tiap
semester, dan dosen pembimbing tesis.
3) Kepemimpinan Publik, Koordinator PS Magister Kajian Budaya telah aktif merintis
dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal terutama dalam peningkatan kualitas
proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi civitas akademika. Kepemimpinan
publik, ditunjukkan oleh pengalaman manajerial Koordinator PS Magister Kajian
Budaya sebagai Asosiasi Tradisi Lisan di Wilayah Sulawesi Tenggara dan
penyelenggara Festival Pemuda Inspiratif di Kabupaten Muna. Kemudian aktif sebagai
nara sumber On Celebes International Conference on Diversity of wallaceas Line dan
sebagai pelatih Kepemimpinan Berbasis Kewirausahaan. Selanjutnya koordinator PS
Magister Kajian Budaya adalah seorang dosen profesional yang ahli dalam bidang Ilmu
Kajian Budaya. Kepemimpinan publik menjabarkan kemampuan koordinator PS
Magister Kajian Budaya dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak
eksternal dan menjadi rujukan bagi publik.
Koordinator PS Magister Kajian Budaya telah mengejawantahkan karakteristik
kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui pengalaman manajerial unsur pimpinan
dalam menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga lain (lembaga pemerintah dan
swasta), baik dalam maupun luar negeri. Kepemimpinan publik berkaitan dengan
kemampuan Koordinator PS Magister Kajian Budaya menjalin kerjasama dengan
pihak-pihak lain dan kreativitas Koordinator PS Magister Kajian Budaya dalam
oganisasi publik. Koordinator PS Magister Kajian Budaya elalu mengupayakan
optimalisasi untuk mengaplikasikan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan
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dengan institusi dalam kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi Perguruan
Tinggi terkait, Balitbang dan Kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan luar negeri
yang relevan. Untuk menjamin keberlanjutan proses pendidikan, penelitian, dan
pengabdian

kepada

masyarakat

Koordinator

PS

Magister

Kajian

Budaya

mendiseminasikan informasi melalui media massa lokal, nasional serta melalui forum
seminar nasional dan internasional. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan
bahwa struktur organisasi yang ada saat ini kedudukan Koordinator PS Magister Kajian
Budaya melalui pola kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan
kepemimpinan publik pada pengelola Koordinator PS Magister Kajian Budaya sudah
mampu menggerakan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisen.
3. Sistem Pengelolaan
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional internal PS Magister Kajian Budaya
dilaksanakan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat dalam menetapkan
kebijakan tanpa mengurangi konsistensi pada misi PS Magister Kajian Budaya menyusun
Rencana Strategis Program Studi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan langkah-langkah
strategis yang akan dilakukan dalam jangka panjang. Rencana strategis PS Magister
Kajian Budaya berdasarkan SK Direktur PPs-UHO Nomor: 2113/UN29.19/SK/2018
tanggal 28 Februari 2018 tentang Tim Penyusun Dokumen Rentra PS Magister Kajian
Budaya yang merupakan penjabaran dari Rancana Strategis PPs dan Universitas yang
sesuai dengan kekhususan yang dimiliki oleh PS Magister Kajian Budaya. Pelaksanaan
Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kerja tahunan sebagai
Rencana Operasional PS Magister Kajian Budaya yang ditetapkan berdasarkan SK
Direktur PPs-UHO Nomor: 2115/UN29.19/SK/2018. Dalam melaksanakan tugasnya
Koordinator PS Magister Kajian Budaya dibantu oleh tenaga kependidikan. Karena itu
sistem pengelolaan fungsional dan operasional PS Magister Kajian Budaya mencakup
perencanaan,

pengorganisasian,

pengembangan

staf,

pengawasan,

pengarahan,

representasi, dan penganggaran dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Perencanaan (Planning), Perencanaan pengembangan PS Magister Kajian Budaya
disesuaikan dengan Renstra PPs-UHO dan Universitas, program kerja Direktur dan
Rektor. Karena itu secara rutin Koordinator PS Magister Kajian Budaya mengikuti
pertemuan dan berkoordinasi dengan unsur pimpinan di lingkup PPs-UHO maupun
Universitas. Contoh Implementasi dari perencanaan program pengembangan Program
Studi diawali dengan rapat dosen, tenaga kependidikan dan para mahasiswa ditingkat
program studi untuk menyusun program kerja, kemudian diusulkan kepada Direktur
PPS-UHO. Dalam keadaan khusus Koordinator PS Magister Kajian Budaya
mengajukan usulan kepada Direktur, mengundang stakeholders untuk bersama-sama
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membahas

dan

menyusun

perencanaan,

terutama

yang

terkait

dengan

pengembangan atau revisi visi misi, serta pengembangan kurikulum.
Contoh dalam perencanaan akademik Koordinator PS Magister Kajian Budaya
disusun setiap awal semester dalam bentuk jadwal kuliah dan distribusi dosen
pengajar. Perencanaan penentuan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen
diputuskan dalam suatu rapat dosen yang dipimpin oleh Koordinator PS Magister
Kajian Budaya. Selanjutnya mahasiswa yang akan melaksanakan perkuliahan harus
mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan disetujui oleh Koordinator PS Magister Kajian
Budaya dan diketahui oleh dosen Penasehat Akademik. Semua aktivitas di atas secara
langsung dikontrol oleh Koordinator PS Magister Kajian Budaya.
2) Pengorganisasian (Organizing), merupakan pelaksanaan tugas Koordinator PS
Magister Kajian Budaya ditetapkan berdasarkan aturan dan struktur yang ada di PPsUHO dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang dan
koordinasi berdasarkan pada tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan.
Pengorganisasian yang baik akan membantu terwujudnya tujuan PS Magister Kajian
Budaya yang lebih efektif sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Koordinator PS
Magister Kajian Budaya dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga
kependidikan dan pendidik (dosen).
Contoh

Koordinator

PS

Magister

Kajian

Budaya

telah

melakukan

pengorganisasian atau pengelolaan beberapa kegiatan di tingkat PS antara lain: (1)
pengembangan kurikulum dan revisi visi, misi, tujuan dan sasaran PS Magister Kajian
Budaya. Koordinator PS Magister Kajian Budaya telah meninjau kembali kurikulum
berdasarkan input dari stakeholders, dan pertimbangan kebutuhan dan perubahan
terhadap kajian budaya yang lebih menfokuskan pada kearifan lokal. Selanjutnya
Koordinator PS telah mengidentifikasi metode pembelajaran yang relevan dengan
KKNI dan mendata sarana prasarana yang diperlukan agar pembelajaran semakin
berkualitas; (2) Pengelolaan pembelajaran melalui pelaksanaan KKNI yang melibatkan
stakeholders, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan masyarakat. Dosen
pengampu mata kuliah didasarkan pada konsentrasi dan kompetensi masing-masing
dosen. Pengajaran dilakukan secara independen oleh team teaching yang disesuaikan
menurut sebaran bobot ampuan dan SKS, (3) Pengelolaan Monev dimaksudkan untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Kerja (IK) pada PS
Magister Kajian Budaya meliputi: pelaksanaan UTS/UAS, bimbingan dan ujian tesis,
dan bimbingan akademik. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu
pada Instruksi Kerja.
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3) Pengembangan staf (Staffing, pada PS Magister Kajian Budaya didasarkan pada
kebutuhan aktivitas akademik. Pengembangan staf dilakukan melalui peningkatan
kemampuan dan ketrampilan kerja (pelatihan dan magang) dan rekrutmen staf baru
sesuai dengan kebutuhan. Ketenagaan di PS Magister Kajian Budaya terdiri atas
dosen dan tenaga kependidikan. Program Studi Magister Kajian Budaya dalam
melakukan rekrutmen tenaga kependidikan (staf) terpusat atau terintegrasi pada
tingkat

Universitas

yangberdasarkan

prinsip

kredibel,

akuntabel,

transparan

tanggungjawab dan adil. Koordinator PS Magister Kajian Budaya memberi kesempatan
yang sama kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri dan
kualitas dalam bentuk pendidikan, pelatihan, seminar, dan magang. Koordinator PS
Magister Kajian Budaya mengusulkan kepada Direktur PPs-UHO bahwa penempatan
tenaga kependidikan didilakukan berdasarkan pertimbangan kesesuaian kebutuhan
unit kerja. Mekanisme penempatan staf (tenaga kependidikan) seharusnya dimulai
dengan bagian kepegawaian masing-masing unit melakukan job analysis dan job
description untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan.
4) Pengawasan (Controlling), Pengawasan pelaksanaan tugas pokok pada pada PS
Magister Kajian Budaya dilakukan secara rutin maupun secara priodik dengan
mengacu pada

instrumen pengawasan yang dituangkan dalam dukumen jaminan

mutu. Fungsi pengendalian dari semua aktivitas organisasi diselenggarakan secara
sinergitas antara PS dilingkup PPs-UHO. Koordinator pada PS Magister Kajian Budaya
melalui UJM melakukan monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaran kegiatan
akademik. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan
sistematis. Dalam statuta UHO Tahun 2012 telah ditegaskan tentang sistem
pengendalian dan pengawasan internal. Pengendalian dan pengawasan menjamin
pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, menjamin efisiensi pendayagunaan
sumber daya, dan menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk
pengambilan keputusan.
Pelaksanaan sistem pengawasan Koordinator pada PS Magister Kajian Budaya
senantiasa berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektifitas,
jujur, dan pembinaan. Pengendalian dan pengawasan bidang akademik dilaksanakan
oleh Unit Jaminan Mutu dan untuk pengendalian dan pengawasan bidang non
akademik

dilaksanakan

oleh

Satuan

Pengawasan

Intern.

Secara

terperinci

pelaksanaan pengawasan di tingkat PS Magister Kajian Budaya sebagai berikut:
1) Pengawasan

pelaksanaan

pendidikan/pengajaran.

Pengawasan

pelaksanaan

pendidikan/pengajaran di lingkup PS Magister Kajian Budaya dilaksanakan oleh
Wakil Direktur Bidang Akademik dan kemahasiswaan bersama dengan UJM.
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Pengawasan langsung dilakukan dengan mengunjungi setiap PS di lingkup PPsUHO, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan
koordinator PS.
2) Pengawasan proses pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian
proposal, seminar hasil penelitian dan ujian tesis.
3) Pengawasan proses penginputan data atau nilai kelulusan mahasiswa ke dalam
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)
4) Pengawasan Penggunaan Dana, di tingkat Koordinator program studi dilakukan
oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan PS Magister Kajian
Budaya meliputi pengawasan Proses Belajar Mengajar yang dilakukan terhadap:
Jumlah tatap muka perkuliahan minimal 80%, Kesesuaian materi dengan rencana
perkuliahan,

Kejelasan

perkuliahan

oleh

dalam

dosen,

menerangkan
Dorongan

perkuliahan,

dosen

Penguasaan

materi

mahasiswa

untuk

kepada

bertanya/menguatkan pendapat, ketepatan dalam pelaksanaan ujian (UTS, UAS) serta
penyerahan nilai, kelengkapan dokumen Rencana Program dan Kegiatan Perkuliahan
Semester.

Dosen

yang

terlambat

melaksanakan

perkuliahan

atau

terlambat

memasukkan nilai diberikan teguran lisan dan jika sampai batas waktu ditetapkan
belum juga melaksanakan kewajibannya maka koordinator PS memberikan teguran
tertulis. Kemudian, controling dapat dilakukan melalui pengedaran angket yang diisi
oleh mahasiswa setiap akhir semester untuk mengetahui sejauhmana dosen yang
dipercayakan untuk membina mata kuliah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kuliah oleh dosen akan
dijadikan acuan dalam menyusun pembagian kuliah pada semester berikutnya.
Kegiatan eksternal dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain di luar UHO,
dipantau oleh Koordinator PS melalui pemberian rekomendasi dan permintaan laporan
untuk diarsipkan PS.
5) Pengarahan, dalam pelaksanaan tugas pokok Koordinator PS Magister Kajian Budaya
dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dengan tetap berpedoman pada
peraturan dan dokumen jaminan mutu. Secara periodik, terutama pada awal dan akhir
semester dilakukan pengarahan secara umum pada semua dosen dan staf PS
Magister Kajian Budaya. Koordinator PS Magister Kajian Budaya memberikan contoh
kedisiplinan, ketertiban dalam setiap kegiatan akademik, serta mengkomunikasikan
dan mensosialisasikan informasi akademik dengan jelas dan transparan kepada
semua dosen PS Magister Kajian Budaya, staf dan mahasiswa. Semua permasalahan
akademik yang timbul dibahas dalam rapat dewan dosen bersama-sama dengan
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tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk menemukan solusi terbaik terhadap akar
masalah di tingkat PS Magister Kajian Budaya.
Leading, dilaksanakan dalam bentuk pengarahan (directing) dan pemberian
motivasi (motivating) oleh koordinator PS dalam bentuk memimpin rapat, pemberian
jadwal kuliah dan jadwal kerja lainnya yang telah disepakati, serta ajakan untuk secara
bersama-sama mengembangkan PS. Koordinator PS Magister Kajian Budaya adalah
pimpinan tertinggi di PS Magister Kajian Budaya yang bertanggung jawab memimpin,
membina, menentukan kebijaksanaan teknis, melaksanakan pengawasan, penilaian,
membuat menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan atas terselenggaranya
pendidikan tinggi pada PS Magister Kajian Budaya. Adapun contoh Leading yang
dilakukan dilingkup PS Magister Kajian Budaya adalah:
1. Mengarahkan

dan

memotivasi

dosen

dalam

malaksanakan

tugas

dan

tanggungjawab yang diemban sebagai dosen dalam hal proses pembelajaran.
2. Mengarahkan dan memotivasi dosen dan staf akademik untuk mengikuti pelatihan
dan workshop.
3. Mengarahkan dan memotivasi mahasiswa untuk lebih kreatif dalam berorganisasi
dan membentuk kelompok belajar di awal semester serta mengikuti berbagai
kegiatan baik lokal, regional, nasional bahkan internasional
6) Representasi, dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan dan memajukan
Program Studi Koordinator PS Magister Kajian Budaya selalu melibatkan pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan, pengembangan dan Monev Program Studi.
Pemangku kepentingan merupakan representasi dari dosen, mahasiswa, tenaga
kependidikan,

alumni,

pengguna

(pemerintah

dan

swasta)

dan

masyarakat.

Selanjutnya representasi koordinator PS dituntut mampu menciptakan suasana
akademik, menentukan keefektifan pelaksanaan kegiatan akademik di PS Magister
Kajian Budaya. Peran koordinator PS Magister Kajian Budaya dalam menciptakan
susanan akademik yang kondusif dituangkan dalan Renstra dan Renop. Dalam
mendorong terciptanya susana akademik yang kondusif, koordinator program studi
membangun komunikasi harmonis kepada staf dan mahasiswa, menyediakan sarana
dan prasarana pembelajaran yang memadai, dan memelihara keamanan, kenyaman
dan keindahan lingkungan kampus. Kemudian Koordinator PS Magister Kajian Budaya
mendorong dan memberikan dukungan terhadap kegiatan akademik dan interaksi
akademik antara dosen dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk
mempertahankan suasana akademik yang kondusif, koordinator PS Magister Kajian
Budaya senantiasa mendorong terciptanya suasana nyaman, aman, dan harmonis
terkait kegiatan perkuliahan, praktikum, seminar dan penelitian mahasiswa. Demikian
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pula dengan kegiatan dosen, koordinator PS Magister Kajian Budaya senantiasa
mendorong pendidik dan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya
di seminar-seminar, baik nasional maupun internasional dengan cara mengalokasikan
dana kepada dosen/mahasiswa yang menjadi pembicara.
Contoh peran Koordinator PS Magister Kajian Budaya sebagai representasi dari
sistem pengelolaan fungsional dan operasional internal PS Magister Kajian Budaya
mendorong dan menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sivitas
akademika melakukan kegiatan tridharma secara harmonis, inovatif, kreatif, toleran
dan amanah. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosenmahasiswa) mengacu pada
PP 60 tahun 1999 Bab IV tentang kebebasan akdemik dan otonomi keilmuan, pasal 17
sampai dengan 20 dan Statuta UHO, Renstra dan Panduan Akademik serta manual
mutu PPs-UHO. Pengejewantahan nilai-nilai luhur tersebut telah diekstraksi slogan:
“UHO BISA JAGAD KITA” yang merupakan akronim dari Universitas Halu Oleo
Bersih, Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong, Adaptif, Disiplin, Kreatif,
Inovatif, Toleran, dan Amanah.
7) Penganggaran, pada PS Magister Kajian Budaya dilakukan berdasarkan mekanisme
penggangaran dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU). Setiap semester PS Magister Kajian Budaya menyusun dan mengajukan
anggaran ke Direktur PPs-UHO berdasarkan kebutuhan belajar mengajar (jumlah
kelas dan mata kuliah) yang diajarkan, jumlah ujian proposal, ujian hasil, dan ujian
tertutup. Keterlibatan Koordinator PS dalam proses penyusunan anggaran melalui
pengusulan rancangan anggaran kegiatan program studi kepada Direktur melalui Wakil
Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya,

koordinator PS

Magister Kajian Budaya bersama wakil direktur merangkum usulan-usulan program
studi tersebut sebagai bahan rapat kerja di tingkat PPs-UHO. Besaran anggaran
tahunan PS akan ditentukan di Rapat Kerja tahunan Universitas. Keputusan dalam
Rapat Kerja tahunan universitas tersebut, Direktur PPs-UHO mensosialisakan kepada
seluruh pengelola PPs-UHO untuk diketahui dan dijalankan sesuai dengan anggaran
yang telah ditetapkan.
4. Penjaminan Mutu
Penjaminan mutu unit pengelola Program Studi Magister PPs-UHO terintegrasi dan
terpusat dengan penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo. Lembaga Pengembangan
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), yang merupakan penggabungan dari LJMMEP dan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan (LKPP). Dokumen penjaminan
mutu yang dimiliki meliputi Kebijakan mutu, manual mutu, standard mutu, Standard
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Operational Procedure (SOP) dan instruksi kerja. Standar mutu pendidikan UHO ada
empat belas, yaitu:(1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan,
(4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6)
Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan,
serta (9) Standar Mahasiswa, (10) Standar Suasana Akademik, (11) Standar Penelitian,
(12) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, (13) Standar Sistem Informasi, dan (14)
Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
PPs-UHO telah memiliki lembaga yang bertanggungjawab pada penjaminan mutu,
yaitu, Unit Jaminan Mutu (UJM) PPs yang dibentuk tahun 2009 berdasarkan Surat
Keputusan Direktur. Tugas utama UJM adalah

menyusun dokumen jaminan mutu

akademik yang meliputi: Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual
Prosedur Akademik dan membentuk Kelompok Kerja Jaminan Mutu (K2JM) ditingkat
program studi, serta mengusulkan pembentukan Tim Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di tingkat PPs. Tim AMAI melaksanakan audit pelaksanaan kinerja akademik pada
setiap program studi dalam siklus waktu tertentu. Di tingkat PPs telah dibentuk Unit
Jaminan Mutu (UJM), pada tingkat program studi ada Kelompok Kerja Jaminan Mutu
(K2JM), dan Tim Monitoring Jaminan Mutu (TMJM). Pelaksanaan audit mutu internal
dilakukan oleh Pokja Auditor Internal Mutu. Kebijakan dan sistem penjaminan mutu
akademik

PPs-UHO

berdasarkan

Surat

Keputusan

Direktur

PPs,

Nomor:

2130a/SK/UH29.9/KP/2012, yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari faktor
masukan, pengendalian selama proses pendidikan, dan pengendalian luaran.
1) Faktor Masukan (Pre-process control)
Faktor masukan amat penting dikendalikan agar tujuan untuk menghasilkan
lulusan yang kompeten dan berkualitas dapat tercapai. Faktor masukan tersebut
antara lain berupa: (1) mutu dan jumlah mahasiswa baru, (2) kurikulum: silabi, SAP
dan Bahan Kuliah; (3) adanya pedoman/peraturan akademik, (4) penetapan
persyaratan dosen pengampu, (5) pengendalian beban mengajar dosen, (6)
ketersediaan sarana dan prasarana fisik, (7) pengaturan beban studi mahasiswa dan
(8) jaminan pembiayaan yang dimuat dalam dokumen SPMI. Mahasiswa PPs-UHO
telah melalui sistem seleksi yang terbakukan sehingga mutunya terjaga. Pengendalian
jumlah mahasiswa penting karena terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana dan
SDM agar proses pembelajaran nyaman dan mencapai sasaran mutu yang
diharapkan. Peraturan Rektor Nomor: 4173a/UN29/SK/PP/2013 tentang perubahan
atas keputusan Rektor Nomor: 586a/SK/H29/PP/2011.
Berbagai indikator yang digunakan dalam pengendalian mutu masukan (calon
mahasiswa baru). Rekrutmen mahasiswa baru khusus PPs-UHO dilakukan sekali
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dalam

setahun.

Penerimaan

mahasiswa

baru

dilaksanakan

secara

terpusat

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Rektor
dengan memperhatikan daya tampung Program Studi Magister. Mahasiswa Program
studi Magister diterima melalui seleksi lokal yang diatur berdasarkan Keputusan
Rektor. Seleksi lokal dapat melalui jalur ujian tertulis/praktek/wawancara. Evaluasi dan
perbaikan kurikulum dilakukan secara periodik agar dapat dijamin bahwa program studi
yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Untuk menjamin kualitas
pembelajaran dan lulusan maka dibuat silabi dan SAP yang diharapkan dapat
memberikan

cakupan

materi

yang

diajarkan

atau

diberikan

serta

urutan

penyampaiannya dalam setiap kegiatan proses pembelajaran.
Penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran diatur dengan menetapkan
Pedoman Pendidikan serta berbagai dokumen mutu (Manual Mutu, Kebijakan PPs,
Standar Akademik, Manual Prosedur, Instruksi Kerja) yang menjadi acuan bagi dosen,
mahasiswa dan pegawai administrasi bidang akademik. Persyaratan dosen pengampu
dilihat dari dua segi, yaitu kualifikasi dan kompetensi. Kedua hal ini harus dipenuhi
agar dapat menempatkan the right man on the right place dan untuk itu diperlukan
kerjasama/koordinasi dengan pihak Pengelola program studi. Disamping persyaratan
itu, harus dipertimbangkan pula beban mengajar maksimal yang dibolehkan untuk
setiap dosen agar tidak terjadi overload karena disamping mengajar dosen juga
mempunyai tugas Tridarma yang lain. Dengan demikian para dosen dapat mengajar
dengan baik dan melakukan updating terhadap materi proses pembelajaran.
Ketersediaan sarana dan prasarana fisik merupakan faktor penting yang
diperhatikan sebagai komponen input dalam proses pembelajaran di PPs-UHO.
Jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa disesuaikan dengan prestasi akademik
setiap semester sehingga memberi peluang bagi yang cakap untuk menyelesaikan
studi dalam waktu yang tepat. Sebaliknya bagi yang kurang cakap dapat mengatur
dirinya dengan mengambil SKS sesuai dengan kemampuan sehingga hasil belajarnya
optimal.
2) Pengendalian Selama Proses (In-Process Control)
Beberapa faktor penting dalam pengendalian selama proses meliputi: (1)
pemantauan kegiatan perkuliahan dan praktikum (kehadiran dosen dan materi), (2)
pemantauan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, (3) pemantauan dan
evaluasi hasil belajar, (4) pembimbingan mahasiswa, serta (5) umpan balik
pengendalian mutu dari mahasiswa. Kegiatan perkuliahan selalu dipantau dengan
telah disiapkannya form isian bagi dosen oleh petugas pelayanan kelas. Setiap bulan
data ini dikompilasi dan jumlah kehadiran dosen secara periodik dievaluasi agar dapat
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digunakan untuk melalui pemberian peringatan melalui surat bagi dosen yang belum
memenuhi kewajiban sebagaimana seharusnya. Pemantauan materi dilakukan di
tingkat program studi, misalnya dibicarakan dalam Rapat pimpinan dan dosen pada
program studi Magister karena yang lebih mengetahui substansi/materi perkuliahan
adalah pengelola program studi.
Kehadiran mahasiswa didalam perkuliahan merupakan suatu proses penting
dalam melatih ketekunan, disiplin dan tanggungjawab, sehingga jumlah kehadiran
mahasiswa dalam kegiatan proses pembelajaran harus memenuhi minimal 80% dari
kegiatan terjadwal. Jika kurang dari 80% berakibat yang bersangkutan gugur haknya
untuk mengikuti ujian. Aktivitas mahasiswa dalam tugas kelompok atau tugas mandiri
(tugas terstruktur) akan terpantau langsung oleh dosen. Dengan cara ini tingkat
partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih besar dan diharapkan
materi proses pembelajaran akan lebih banyak diserap. Selama menempuh
pendidikan,

prestasi

belajar

mahasiswa

dipantau

dan

dievaluasi

secara

periodik/terjadwal dalam bentuk ujian (UTS, UAS, tugas-tugas terstruktur, QUIZ) dan
evaluasi untuk disertasi.
Evaluasi hasil belajar dilakukan setiap semester, setiap tahun dan pada masa
akhir studi. Uraian lengkapnya dituangkan secara jelas dalam Pedoman Pendidikan.
Pembimbingan mahasiswa meliputi pembimbingan akademik oleh dosen dan disertasi.
Dengan demikian prestasi belajar mahasiswa terpantau selama menjalani pendidikan
di PPs-UHO. Sebagai gambaran, selama tiga tahun terakhir penyelesaian disertasi
rata-rata kurang dari 4 bulan. Sistem penjaminan mutu di PPs-UHO sudah dilakukan
terhadap kegiatan akademik. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik internal
di awali oleh ketersediaan dokumen jaminan mutu, SOP dan instruksi kerja di tingkat
program studi. Pelaksanaan dokumen di program studi diaudit oleh AMAI. Tim AMAI
bekerja berdasarkan laporan kinerja akademik yang disusun oleh setiap program studi.
Audit akademik belum sepenuhnya dilakukan karena terbentur dengan berbagai
kendala. Antara ketersediaan dana, SDM yang memiliki Sertifikat dan pemahaman
stakeholders pendidikan terhadap penjaminan mutu akademik yang belum memadai.
3) Pengendalian Luaran (Post-process control)
Pengendalian luaran dapat dilakukan dengan melihat kinerja penyelenggaraan
kegiatan akademik, yang dapat diukur antara lain dari: (1) output atas proses
pembelajaran yang diselenggarakannya dan (2) kemampuan lulusan dalam mengisi
atau bersaing meraih lapangan kerja yang ada. Sistem penjaminan mutu PPs-UHO
meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu,
manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan
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evaluasi yang terpusat dan terpadu pada tingkat Universitas. Untuk mencapai visi,
misi, dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan
UHO dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus
berdasar pada manual mutu, standar mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, yang
ditetapkan dalam SPMI. Dalam implementasinya, secara periodik dilakukan evaluasi
diri serta audit internal mutu dan tindak lanjut benchmarking. Lingkup kebijakan SPMI
mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik
maupun bidang non akademik. Bidang akademik mencakup: pendidikan, penelitian
dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang non akademik
mencakup: Kerjasama, Sumber-daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana,
Kemahasiswaan, Lingkungan dan Budaya, Tata Kelola, Monitoring dan evaluasi.
Pernyataan mutu UHO diimplementasikan dalam kebijakan berupa Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan melalui SK Rektor UHO.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
(internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi
secara berkelanjutan (continuous improvement). Selain penjaminan mutu internal
tersebut di atas, juga ada lembaga pengawasan external yang dilakukan secara
periodik seperti Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Inspektorat Kemendikbud. Unit
Pelaksana Penjaminan Mutu Internal UHO terdiri atas unit penjaminan mutu akademik
dan unit penjaminan mutu non-akademik. Unit penjaminan mutu akademik
dilaksanakan

oleh

LPPMP,

sedangkan

unit

penjaminan

mutu

non-akademik

dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). LPPMP dibentuk tahun 2014
berdasarkan SK Rektor No. 10/SK/J29/KP/2014, mempunyai tiga kelompok kerja
(Pokja) yaitu: (1) Pokja Jaminan Mutu Pendidikan; (2) Pokja Monitoring Evaluasi
(Monev); (3) Pokja EPSBED dan akreditasi program studi.
Dokumen yang dimiliki oleh LPPMP dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama
dokumen induk/normatif, meliputi: (1) Visi, Misi; Organisasi dan Tata Kerja; Renstra;
dan Panduan akademik; (2) dokumen mutu/operasional meliputi: Kebijakan Mutu
Akademik, Standar Akademi, Manual Mutu Akademik; Manual Prosedur; Instruksi
Kerja; Dokumen Pendukung; Borang-borang, dan Dokumen Audit. SPI dibentuk
berdasarkan SK Rektor No. 269e/H29/SK/KP/2008 Tanggal 30 Desember 2008
dengan nama Satuan Pengendalian Intern. SPI memiliki 3 Tim Audit yaitu (1) Audit
Operasional, (2) Audit Finansial, dan (3) Audit Kepatuhan, dimana masingmasing tim
memiliki auditor. Pada Tahun 2011, SPI mengalami perubahan nama dari Satuan
Pengendalian Intern menjadi Satuan Pengawasan Intern sesuai dengan SK Rektor
UHO No. 066/H29/SK/LL/2011. Di tingkat PPs-UHO telah dibentuk Unit Jaminan Mutu
Rencana Strategis PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO, Tahun 2018-2022

29

(UJM). Di tingkat PS, terdapat Kelompok Kerja Jaminan Mutu (K2JM), dan di program
studi ada Tim Monitoring Jaminan Mutu (TMJM). Dalam implementasinya beberapa PS
melakukan efisiensi kerja sehingga tidak semua PS di beberapa PPs memiliki K2JM
dan TMJM. Hingga saat ini UHO telah memiliki 40 auditor internal bersertifikat.
Merujuk pada prosedural mutu, Instruksi Kerja dan pentahapan sasaran mutu maka
implementasi penjaminan mutu di PPs-UHO berjalan di setiap program studi dan unit
kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, dan ditindaklanjut
melalui tindakan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkala yang
berkesinambungan sebagai berikut:
1) Perencanaan, dalam bidang penjaminan mutu akademik, LPPMP yang terpusat di

tingkat Universitas mengadakan rapat koordinasi bersama dengan unit terkait untuk
merencanakan kegiatan penjaminan mutu ditingkat PPs yang disebut sebagai
koordinator UJM.
2) Pelaksanaan ditingkat PPs, terintegrasi dan terpusat di Universitas Halu Oleo melalui

LPPMP mulai melaksanakan upaya penjaminan mutu secara konsisten sejak Tahun
2012. Pelaksanaan penjaminan mutu tersebut berdasarkan kebijakan mutu, manual
mutu, dan standar mutu yang tertuang dalam Dokumen SPMI UHO. Selanjutnya
disusun instrumen audit mutu internal yang dikembangakan berdasarkan dokumen
akreditasi BAN-PT (7 standar) dan dokumen SPMI-UHO (14 standar).
3) Analisis dan Evaluasi, Instrumen yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk menilai

kinerja seluruh program studi yang ada di PPs-UHO. Tim auditor beserta LPPMP
melakukan diskusi untuk menganalisis hasil audit dan menyusun rekomendasi
perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh program studi.
4) Tindakan Perbaikan, setiap auditor memiliki daftar temuan yang disepakati bersama

dengan audit dalam berita acara daftar temuan. Setiap program studi sebagai audit
melakukan tindak lanjut sesuai dengan batas waktuyang disepakati dengan auditor
dan auditor melakukan monitoring dan evaluasi tidnak lanjut perbaikan.
Akhirnya pelaksanaan standar mutu yang digunakan di PPs-UHO terintegrasi
dan terpadu dengan Universitas yang secara operasional dilaksanakan pada masingmasing Unit. Pada tingkat PPs-UHO pelaksanaan standar mutu tercantum dalam
dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Kode/Nomor: KM-SPMI-PPsUHO/3/1/0 tanggal 28-05-2014 dan tercantum pada SK Direktur PPs-UHO
Nomor:3186/H29/PP/2012 tentang manual mutu akademik PPs-UHO. Karena itu
berdasarkan hasil upaya penjaminan mutu internal yang telah dilakukan telah
memberikan kontribusi terhadap peningkatan status akreditasi bagi beberapa
Program Studi Magister dilingkup PPs-UHO.
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2.1.2 Mahasiswa dan Lulusan
Profil mahasiswa yang diterima pada PS Magister Kajian Budaya disesuaikan dengan
daya tampung (kuota) yang ditentukan pada setiap tahun ajaran baru (berdasarkan SK
Rektor UHO). Jumlah mahasiswa yang mendaftar/ikut seleksi, lulus seleksi, presentase
keketatan dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daya Tampung Calon Mahasiswa dan Keketatan PS Magister
Kajian Budaya Tahun 2013-2017
Tahun
Daya
Akademik Tampung

Jumlah Calon
Mahasiswa
Ikut
Lulus
Seleksi
Seleksi
45
18

Keketatan

Jumlah
Mahasiswa
Baru

Jumlah
Total
Mahasiswa

1 : 2,50

18

20

(Perbandingan calon
mahasiswa ikut seleksi
dengan lulus)

2013

30

2014

30

47

17

1 : 2,76

17

33

2015

30

60

43

1 : 1,40

43

68

2016

35

50

28

1 : 1,79

28

77

2017

40

52

25

1 : 2,08

23

75

Jumlah

130

151

133

1 : 1,94

129

273

Sumber: Panduan Akademik PPs-UHO
Tabel 1. menunjukkan bahwa animo peminat untuk masuk pada PS Magister Kajian
Budaya cenderung berfluktuasi, namun meningkat dari tahun ke tahun dengan persentase
keketatan persaingan untuk diterima 1 : 2 untuk lima tahun terakhir (2015-2017).
Perkembangan jumlah mahasiswa baru yang diterima di PS Magister Kajian Budaya dari
Tahun 2015-2017 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tingkat Keketatan Persaing masuk pada PS Magister Kajian Budaya
Gambar 2 menunjukkan jumlah peminat yang mendaftar di PS Magister Kajian Budaya
terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017, baik mahasiswa yang
diterima dan mendaftar ulang mengalami peningkatan. Fakta ini didukung dengan semakin
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kondusifnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang bergelar Doktor
dan Profesor. Fakta ini juga merupakan hasil sosialisasi secara rutin melalui berbagai media
cetak baik lokal maupun nasional. Selain itu, dilakukan sosialisasi langsung (audiensi) ke
beberapa daerah melalui pengiriman leaflet dan kunjungan ke instansi maupun swasta atau
perusahaan. Sistem rekruitmen melalui sistem seleksi berdasarkan kemampuan atau
prestasi belajar calon mahasiswa baru semasa Magister (S2) dengan melihat transkrip nilai.
Selanjutnya rata-rata masa studi dan IPK lulusan merupakan salah satu indikator
output keberhasilan PS Magister Kajian Budaya dalam melakukan pengelolaan pendidikan.
Selama lima tahun penyelenggaraan pendidikan PS Magister Kajian Budaya rata-rata masa
studi dan IPK lulusan cenderung meningkat. Peningkatan tersebut diiringi dengan
peningkatan fasilitas pembelajaran, penyediaan pembiayaan perkuliahan, kemudahan
mengakses informasi dan tenaga pendidik yang profesional. Data jumlah lulusan dan Ratarata IPK lulusan program studi PS Magister Kajian Budaya dalam lima tahun terakhir dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Profil Lulusan Program Studi PS Magister Kajian Budaya
Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan jumlah lulusan dan IPK mahasiswa Magister
Kajian Budaya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
selama lima tahun terakhir. Selanjutnya hasil dari pelacakan lulusan yang disampaikan oleh
pihak pengguna lulusan kepada pengelola bahwa alumni PS Magister Kajian Budaya,
berdasarkan hasil penilaian terhadap sembilan indikator kemampuan yaitu integritas (etika
dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), keluasan wawasan antar
disiplin ilmu, bahasa inggris, kerja sama dalam tim, penggunaan teknologi informasi,
kemampuan komunikasi, kerja sama tim dan pengembangan diri dari 20 pengguna yang
dijadikan sampel mayoritas menyatakan sangat baik 85%, menyatakan baik 10,56% dan
sisanya hanya 4,44% menyatakan cukup baik. Kedepan untuk memudahkan pengelola
melakukan tracer studi, sementara merancang sistem pelacakan lulusan online untuk
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memudahkan alumni memberikan informasi tentang keberadaan dan pekerjaannya.
Hasil studi pelacakan (tracer study) untuk pengguna lulusan sebagian besar
menyatakan sangat baik (85%) dari kemampuan Alumni PS Magister Kajian Budaya dilihat
dari aspek kemampuan integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu
(profesionalisme), keluasan wawasan antar disiplin ilmu, bahasa inggris, kerjasama dalam
tim, penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, kerjasama tim dan
pengembangan diri. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan mengamati kinerja para lulusan
yang telah bekerja di berbagai lembaga di mana mereka pada umumnya memiliki kinerja
yang baik dan adaptif terhadap permasalahan lingkungan kerjanya.
2.1.3 Sumber Daya Manusia
Program Studi Magister Kajian Budaya sampai saat ini memiliki 14 dosen tetap PNS
yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS, yang terdiri dari 3 orang guru besar, 11
orang bergelar doktor serta 100% telah besertifikat pendidik. Kemudian dibantu oleh dosen
tidak tetap pada PS sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 orang Guru Besar dan 2 orang
bergelar doktor. Selanjutnya jabatan akademik dosen PS Magister Kajian Budaya lektor
kepala sebanyak 5 orang, dan lektor sebanyak 6 orang. Selanjutnya aktivitas dosen tetap
yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester
pada satu tahun akademik terakhir, sesuai SK Dirjen DIKTI Nomor: 48 tahun 1983. Hasil
perhitungan menunjukan SKS rata-rata per semester dari 14 dosen Magister Kajian Budaya
sebesar 12,86. Ketersediaan dosen Magister Kajian Budaya sangat memadai

yang

dibuktikan oleh jumlah dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahlian dengan rasio jumlah
dosen dengan mahasiswa adalah 1 : 5,36 artinya 1 dosen = 5 orang mahasiswa. Rata-rata
beban SKS kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi pada dosen tetap program studi magister
kajian budaya adalah 12 sks. Beban ini telah sesuai dengan standar Dikti sebesar 8-12 sks.
Lebih jelasnya uraian profil dosen PS Magister Kajian Budaya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Jabatan Akademik (Bidang Keahlian) Dosen PS Magister Kajian Budaya
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Tenaga kependidikan yang membantu proses pelayanan penyelenggaraan akademik,
administrasi umum dan keuangan di PPs-UHO sudah sangat memadai. Kecukupan tenaga
kependidikan sangat terkait dengan beban kerja unit dan jumlah mahasiswa yang dilayani.
Sampai dengan tahun akademik 2016/2017 jumlah tenaga kependidikan PPs-UHO
berjumlah sebanyak 14 orang Pustakawan, Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator sebanyak 28
dan tenaga administrasi sebanyak 34 orang untuk menunjang kegiatan administrasi
akademik, administrasi keuangan dan kepegawaian serta administrasi umum pada PPsUHO. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 104 orang. Jumlah ini cukup memadai untuk
melayani 75 mahasiswa.
Selanjutnya Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang banyak
dilaksanakan oleh dosen PS Magister Kajian Budaya selama 3 tahun terakhir telah
menghasilkan jurnal penelitian baik dipublikasikan pada tingkat lokal sebanyak 7 judul, jurnal
terakreditasi nasional 8 judul dan jurnal internasional sebanyak 33 judul. Fakta ini
menunjukkan bahwa PS Magister Kajian Budaya telah memiliki reputasi yang baik dalam
sitasi. Jumlah sitasi ini semakin meningkat dengan adanya kebijakan UHO sebagai berikut:
(1) merekam semua produk akademik dosen berupa jurnal, modul pembelajaran, dan hasil
penelitian dosen dan mahasiswa dalam repository di website UHO, (2) pemberian insentif
kepada dosen yang artikelnya dimuat dalam jurnal internasional bereputasi atau terindeks
scopus. Kebijakan UHO dalam sistem pembelajaran SCL turut mendukung peningkatan
sitasi UHO khususnya untuk Goggle Scholar. Selanjutnya PS Magister Kajian Budaya juga
telah menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan buku ber ISBN. Selanjutnya
perkembangan jumlah penelitian, pengabdian dan publikasi yang dilakukan oleh dosen pada
PS Magister Kajian Budaya dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Jumlah Penelitian, Pengabdian dan publikasi PS Magister Kajian Budaya
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2.1.4 Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang diterapkan pada PS Magister
Kajian Budaya telah disesuaikan atau diselarkan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan
program studi, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Matrik keseuaian kurikulum dengan visi, misi, sasaran dan tujuan PS
Visi PS Magister Kajian Budaya pada Tahun 2022: “Menjadi Program Studi Magister
yang unggul dalam memajukaan kebudayaan dan menghasilkan SDM berkarakter,
cerdas, dan memiliki kompetensi dalam bidang kajian budaya dalam mendukung
pembangunan di wilayah pesisir dan perdesaan”.
Misi (M) PS Magister Kajian Budaya:

Tujuan (T) PS Magister Kajian Budaya:

M1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu,
berdaya saing dan berbasis riset pada bidang
kajian
budaya
dalam
mendukung
pembangunan wilayah pesisir dan perdesaan.
M2.
Menyelenggarakan
penelitian
dan
pengabdian pada bidang kajian budaya yang
berorientasi pada publikasi jurnal nasional
maupun
internasional
bereputasi
serta
perolehan HAKI.
M3.
Mengembangkan
potensi
mahasiswa
dibidang penalaran, seni budaya dan
pariwisata serta peran mahasiswa dalam
upaya pengembangan budaya lokal sebagai
tonggak kebudayaan nasional di era
globalisasi.
M4. Meningkatkan kualitas sistem penjaminan
mutu pendidikan dan sistem tata kelola PS
magister kajian budaya yang berorientasi
pada pelayanan prima.

T1. Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas
guna menghasilkan lulusan yang berdaya
saing tinggi dan berbasis riset pada bidang
kajian
budaya
dalam
mendukung
pembangunan wilayah pesisir & perdesaan.
T2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil
penelitian dan pengabdian dibidang kajian
budaya yang berorientasi pada publikasi
nasional dan internasional bereputasi serta
perolehan HAKI.
T3. Mengoptimalkan potensi mahasiswa
dibidang penalaran, seni budaya dan
pariwisata serta peran mahasiswa dalam
upaya pengembangan budaya lokal sebagai
tonggak kebudayaan nasional.
T4. Mewujudkan kualitas pelaksanaan system
penjaminan mutu dan sistem tata kelola PS
magister kajian budaya yang berorientasi
pada pelayanan prima.

Kompetensi utama:

Kompetensi pendukung:

1. Mampu mengembangkan ilmu bidang 1. Mampu
kajian
budaya
untuk
melakukan
perencanaan, pengelolaan, implementasi,
evaluasi,
dan
refleksi
dengan
memanfaatkan
IPTEKS
sehingga
menghasilkan SDM yang profesional.

mengusulkan
solusi
alternatif
dalam
memecahkan
permasalahan sosio-kultural yang
dihadapi oleh masyarakat dengan
pendekatan kajian budaya.

2. Mampu menunjukkan hasil kerja
profesional berdasarkan disiplin
mengembangkan
berbagai
sumber belajar dan media untuk
ilmunya
untuk
memajukan
mendukung pelaksanaan pembelajaran
masyarakat dan organisasi atau
bidang ilmu budaya yang inovatif dan
instansi tempat berkecimpung dan
teruji dengan memanfaatkan potensi lokal
mengembangkan karir.
dan nasional untuk menghasilkan sumber
mampu
daya yang kreatif, problem solver, dan 3. Mampu
menganalisis persoalan-persoalan
berkarakter berbasis IPTEKS.
yang dihadapi oleh masyarakat
berdasarkan prinsip-prinsip pokok
3. Mampu merancang dan melaksanakan
penelitian dan pengabdian kepada
ilmiah
kebudayaan
secara
masyarakat melalui pemanfaatan IPTEKS
berkelanjutan serta mampu melihat
untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang
dan memanfaatkan peluang dalam
bereputasi
baik
nasional
maupun
pembangunan
budaya
dan
internasional.
masyarakat.
2. Mampu

4. Mampu

berkontribusi
dalam 4. Mampu mengembangkan ilmu
mengembangkan budaya organisasi dan
pengetahuan
dalam
bidang
birokrasi yang inovatif, dan berkarakter
kebudayaan dan menerapkannya
untuk mewujudkan organisasi yang sehat
dalam pekerjaan dan kehidupan
dan professional.
bemasyarakat

Kompetensi lainnya:
1. Kemampuan

mengembangkan
potensi diri yang mendukung
kecakapan hidup (life skill),
kepribadian dan spritual yang
matang serta karakter humanis
(soft skill).

2. Mampu

memformulasikan
kebijakan dan memilih alternatif
solusi atas masalah yang terjadi
dengan mengetahui sektor-sektor
dan unsur-unsur yang ada dalam
masyarakat melalui pemanfaatan
data dan informasi hasil riset
dalam bidang kebudayaan.

3. Mampu

merencanakan,
melaksanakan,
dan
mengembangkan
serta
mengevaluasi
pembanguan
bidang
kebudayaan
melalui
pemanfaatan
hasil-hasil
penelitian
kebudayan
kontemporer untuk menghasilkan
karya ilmiah yang diakui secara
nasional dan internasional.
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Berdasarkan pada Tabel 2 relevansi/kesesuaian visi, misi, sasaran, dan tujuan dapat
dilihat dari rumusan kompetensi Lulusan PS Magister Kajian Budaya yang terdiri dari tiga
kompetensi yaitu kompetensi utama, penunjang dan kompetensi lainnya yang dirujuk dari
Perpres Nomor: 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbud 49 Tahun 2014: Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard
Nasional Pendidikan Tinggi serta Panduan Praktis Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
2016 oleh Kemenristek dan Dikti. Selanjutnya kurikulum PS Magister Kajian Budaya disusun
berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan sehingga isi kurikulum disusun dalam rangka
mencapai kompetensi lulusan. Secara umum, isi kurikulum program studi mencakup semua
disiplin Ilmu Budaya, sehingga dapat membekali lulusannya untuk menjadi tenaga yang
memiliki kompetensi dan profesional pada disiplin Ilmu Budaya, sehingga dapat bersaing di
pasar kerja. Selanjutnya kebijakan institusi dalam pengembangan kurikulum mengacu
kepada 5 elemen kompetensi.
Dari kelima elemen kompetensi dijabarkan dalam dokumen peraturan akademik UHO
2015. Elemen Kompetensi bagi lulusan mahasiswa UHO: (a) Landasan kepribadian
(berakhlak mulia), memiliki etika dan moral keilmuan yang tinggi, jujur, teliti dan berwawasan
luas. (b) Penguasaan ilmu dan keterampilan, menguasai teori dan praktek yang berkaitan
dengan bidangnya. (c) Kemampuan berkarya, mampu mengumpulkan data dan informasi
yang berkaitan dengan bidang ilmunya, (d) Perilaku dalam berkarya, mengutamakan kualitas
pelayanan dan tidak berorientasi pada profit dan (e) Perilaku dalam berkarya,
mengutamakan kualitas pelayanan dan tidak berorientasi pada profit.
Kurikulum yang diterapkan di PS Magister Kajian Budaya merupakan penjabaran dari
visi, misi, sasaran dan tujuan penyelenggaraan program studi serta sangat relevan
kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari upaya pemberian kemampuan dalam
pengembangan, pemutakhiran dan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dilakukan melalui kegiatan penelitian, kuliah, studi kasus, pengabdian dan tugas-tugas
(assignment) dengan menggunakan pendekatan, metode dan kaidah ilmiah secara
sistematis dan logis sesuai bidang. Dengan demikian, diharapkan lulusan mempunyai
kemampuan memecahkan masalah berbagai bidang di masyarakat dan mengembangkan
kinerja profesional dengan ketajaman analisis permasalahan, cakupan, dan kepaduan.
Struktur kurikulum PS Magister Kajian Budaya berdasarkan urutan mata kuliah setiap
semester telah tercantum dalam Buku Pedoman Akademik PPs-UHO berdasarkan SK
direktur PPs-UHO Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015. Mata kuliah dan urutannya sesuai
dengan standar kompetensi dan profil lulusan. Beban studi mahasiswa merupakan kegiatan
akademik yang wajib dilakukan/diikuti oleh mahasiswa, terdiri atas perkuliahan, tugas-tugas
terstruktur, praktek lapangan, studi kasus, seminar dan tesis, yang dibatasi dengan jumlah
SKS tertentu per semester. Kegiatan perkuliahan pada PS Magister Kajian Budaya,
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dilakukan secara terstruktur dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS) selama III
semester kuliah kelas dan satu semester tesis, yang dirancang untuk mendukung
sepenuhnya pencapaian standar kompetensi. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 36 SKS
mata kuliah wajib prodi dan 2 mata kuliah atau 4 SKS mata kulihan pilihan dan 6 sks tesis.
Struktur kurikulum PS Magister Kajian Budaya terdiri atas:
Semester I. Mata Kuliah wajib prodi atau inti adalah 5 mata kuliah atau 15 SKS dan Institusi
atau Universitas 2 mata kuliah 0 SKS
Semester II. Mata kuliah wajib prodi atau inti pada adalah 5 mata kuliah atau 15 SKS dan
Institusi atau universitas 1 mata kuliah 3 SKS
Semester III. Mata Kuliah pilihan, dimana mahasiwa wajib memilih 2 mata kuliah atau 4 sks
dari 8 sks atau 4 mata kuliah pilihan yang telah ditentukan.
Semester IV. Tesis yaitu 6 sks.
Perkuliahan pada PS Magister Kajian Budaya diselenggarakan dalam waktu 3
semester dan 1 semester penulisan tesis. Dengan demikian mahasiswa dapat selesai dalam
waktu kurang dari 4 semester. Frekuensi kuliah 16 kali pertemuan terdiri atas tatap muka 50
menit, kegiatan terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit. Dua kali pertemuan ujian
yaitu Ujian Tengah Semester dan ujian akhir semester, baik ujian tengah semester dan ujian
akhir semester bisa diadakan dalam bentuk tertulis maupun tugas-tugas sesuai dengan
karakter masing-masing mata kuliah. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan
minimum 80% kehadiran untuk setiap mata kuliah.
Pencapaian misi pembelajaran Program Studi Magister Kajian Budaya dilakukan
melalui pengembangan sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi sesuai level KKNI.
Sistem pembelajaran sudah diarahkan pada sistem Student Learning Center (SLC),
sehingga dengan demikian mahasiswa betul-betul menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan.
Dosen juga terus melakukan penguatan dan memotivasi mahasiswa agar meningkatkan
kapasitas

akademiknya.

Untuk

meningkatan

kompetensi

tersebut,

tidak

hanya

mengandalkan fasilitas kampus tetapi juga mengoptimalkan potensi yang ada di luar
kampus. Misalnya dengan melakukan praktikum baik dilaboratorium, dan kunjungan
lapangan dan telah melakukan jejaring kerja sama dengan pihak kampus. Dengan demikian
mahasiswa dapat melakukan komparasi teori dan dunia usaha nyata di lapangan. Proses
pembelajaran adalah terdapatnya kesesuaian antara materi disiplin Ilmu budaya yang
dikembangkan di lingkungan kampus dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di lapangan
atau sesuai dengan harapan stakeholders.
Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran
adalah terdapatnya kesesuaian antara materi disiplin Ilmu budaya yang dikembangkan di
lingkungan kampus dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di lapangan atau sesuai
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dengan harapan stakeholders. Untuk memenuhi harapan itu, PS Magister Kajian Budaya
melakukan revisi kurikulum setiap 4 (empat) tahun sekali yang dihadiri oleh semua
stakeholders, termasuk pengguna lulusan.
Kinerja PS Magister Kajian Budaya dapat dilihat dari segi efisiensi internal dan
eksternal. Pada sisi internal dapat ditinjau dari kualitas mahasiswa baru, masa penyelesaian
studi, kehadiran dosen, produktivitas dosen dalam penelitian dan publikasi karya ilmiah serta
pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi eksternal dapat dilihat dari informasi umpan balik
dari alumni, pengguna dan masyarakat. Selain itu efisiensi internal dan proses pembelajaran
di PS Magister Kajian Budaya dapat meningkat dengan diterapkannya sistem informasi
manajemen akademik dan administrasi (Siakad online). Disamping itu, peningkatan efisiensi
internal dalam proses pembelajaran juga dikarenakan oleh adanya sistem monitoring dan
evaluasi secara internal yang berkelanjutan, baik dari PS maupun UJM dan Universitas
(lembaga jaminan mutu). Sedangkan efisiensi eksternal proses pembelajaran dapat
meningkat dengan perbaikan suasana akademik (atmosphere academic).
Proses pembelajaran di PS Magister Kajian Budaya dilakukan dengan dua arah. Pada
saat dosen menyampaikan materi, para mahasiswa menyimak dan mengajukan pertanyaanpertanyaan yang relevan dengan materi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mahasiswa bisa
dilakukan, baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Mahasiswa juga dilatih untuk
mempresentasikan tugas yang diberikan atau hasil praktikum, dan menjelaskan pertanyaanpertanyaan yang muncul dalam diskusi, kemudian disimpulkan oleh dosen pembina mata
kuliah. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran terus meningkat seiring dengan
diberlakukannya monitoring dan evaluasi program. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan
peningkatan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan penyelesaian
tugas-tugas mahasiswa.
Keterlibatan mahasiswa dalam peningkatan kualitas belajar diantaranya adanya
evaluasi dan kontrol terhadap proses pembelajaran, evaluasi proses, hasil dan ketuntasan
belajar melalui angket yang disebarkan pada setiap semester. Hasil angket dianalisis untuk
ditindaklanjuti sebagai masukan dan pertimbangan pada penentuan kebijakan dan
pelaksanaan

perkuliahan

semester

berikutnya.

Rancangan

menyeluruh

untuk

mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat. Kebijakan tentang suasana akademik pada Program Studi
untuk menjamin otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
yang tertuang pada Statuta UHO dan Peraturan Akademik. Kebijakan otonomi keilmuan
dilakukan dengan cara memberi peluang dan tanggung jawab penuh kepada sivitas
akademika untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan
IPTEK yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
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Upaya PS Magister Kajian Budaya untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan
diwujudkan melalui komitmen untuk membangun perilaku ilmuwan bagi seluruh sivitas
akademika dan sesuai dengan kode etik, seperti tertuang pada Kode Etik Dosen dan etika
akademik yang telah diatur melalui SOP dengan kode dokumen 018/SOP-PPS/2018 pada
point ke dua mengatur tentang etika akademik. Dalam melakukan pendidikan dan
pengajaran dosen Magister Kajian Budaya harus berpegang teguh Kode Etik Dosen
mencakup:
1) Dosen untuk mengasuh mata kuliah harus sesuai dengan keahliannya, ijazah dan validasi
sejawat. Sesuai Keputusan Direktur PPs-UHO tentang Kualifikasi Minimum Pembimbing,
Penguji, dan Pengajar pada PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO.
2) Dosen harus memiliki dedikasi yang tinggi dengan memberikan seluruh ilmu dan teknologi
yang dikuasainya kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum tanpa pamrih
dari mahasiswa.
3) Dalam proses evaluasi hasil pembelajaran, dosen harus objektif sesuai prestasi akademik
mahasiswa, tanpa dipengaruhi oleh: SARA, hubungan yang bersifat pribadi, latar
belakang, dan sifat mahasiswa.
4) Dosen memfasilitasi mahasiswa agar mampu menjalani proses belajar dan tidak
memberikan tugas yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar.
Dalam melakukan penelitian dosen PS Magister Kajian Budaya harus berpegang teguh
pada Kode Etik Dosen yang mencakup:
1) Sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dikuasainya
2) Menghargai hasil penelitian yang bukan menjadi kompetensinya
3) Menolak penugasan penelitian yang berada di luar kompetensi bidang ilmu dan teknologi
yang dikuasainya
4) Memiliki kejujuran dalam setiap penelitian yang dilakukan mengutamakan objektivitas
dalam menyusun laporan penelitian tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi,
golongan, etnis maupun agama
5) Berusaha menggunakan metode ilmiah dalam membuktikan kebenaran.
Kebijakan tentang suasana akademik pada PS Magister Kajian Budaya agar
menjamin otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009. Dokumen
tertulis kebijakan yang mengatur pelaksanaan suasana akademik (otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) tertuang dalam Statuta UHO Bab IX
Pasal 83, Peraturan Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik
UHO Pasal 25, Pedoman Akademik PPs-UHO Nomor: 2130a/SK/UH29.2/KP/2015.
Selanjutnya dalam pelaksanaannya pada PS Magister Kajian Budaya dioperasionalkan
melalui Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Standar Suasana Akademik
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dengan Kode dokumen Nomor: SPMI- PPs

UHO/SI/3/1/2j dan SOP dengan Nomor

Dokumen 018/SOP-PPS/2018. Strategi pencapaian kebijakan suasana akademik yang
kondusif dirumuskan dalam nilai-nilai luhur UHO yang diimplementasikan dalam spiritsosiokultural yaitu: (1) Kecerdasan spiritual; (2) Kecerdasan intelektual; (3) Kehati-hatian
yang tinggi; (4) Daya tahan yang tinggi; (5) Kecerdasan lingkungan; (6) Kecerdasan
sosial; (7) Taat asas; (8) Kepemimpinan. Pengejewantahan nilai-nilai luhur tersebut telah
diekstraksi slogan: “UHO BISA JAGAD KITA” yang merupakan akronim dari Universitas
Halu Oleo yang Bersih, Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong, Adaptif, Disiplin,
Kreatif, Inovatif, Toleran, dan Amanah.
2.1.5 Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana Serta Sistem Informasi
Keterlibatan PS Magister Kajian Budaya dalam perencanaan anggaran dimulai dengan
melakukan evaluasi program kerja dan anggaran pada tahun sebelumnya dan estimasi dana
masuk pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut selanjutnya dilakukan
perencanaan awal penyusunan anggaran dan program kerja yang dimuat dalam rencana
kerja tahunan (RKT). Langkah selanjutnya adalah memasukkan proposal tentang dana yang
dibutuhkan ke Universitas melalui PPs-UHO. Penggunaan dana oleh program studi dimulai
dengan mengajukan Surat permintaan dana sesuai kebutuhan kepada PPs melalui Kepala
Tata Usaha (KTU). Selanjutnya, PPs mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada
Rektor melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat SP2D dicairkan oleh
Bendahara Pembantu PPs berdasarkan SPP yang diajukan. Dana yang telah dicairkan
tersebut oleh Bendahara Pembantu PPs diserahkan kepada PPs-UHO untuk digunakan
sesuai kebutuhan dan dipertanggungjawabkan oleh program studi melalui Bendahara
Pembantu PPs-UHO.
Pengelolaan dana seluruhnya dilakukan oleh Universitas yang didasarkan atas
program kerja yang disusun melalui Rapat Kerja UHO. Proses perencanaan anggaran di
UHO mengacu pada prinsip penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua unsur
pengelola di tingkat unit kerja seperti program studi dengan mengajukan usulan kegiatan dan
dana yang dibutuhkan (bottom-up). Proses penganggaran didasarkan pada Prosedur
Standar Pengelolaan Dana UHO. Keterlibatan Koordinator PS Magister Kajian Budaya tidak
mengelola dana secara langsung, namun keperluan, penggunaan dan pertanggungjawaban
pendanaan program studi dikelola melalui bendahara pembantu di PPs-UHO di bawah
kontrol Wakil Direktur (Wadir II) dan KTU PPs-UHO.
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Tabel 3. Penerimaan Dana (Termasuk Hibah) Selama Tiga Tahun Terakhir
Jumlah Dana (juta rupiah)
Sumber Dana

Rata-Rata
per tahun

Jenis Dana
2015

Usaha Sendiri

2016

2017

Kantin

10,00

12,00

14,00

36,00

Photo Copy

20,00

21,00

23,00

64,00

Toko Souvenir

15,00

17,00

20,00

52,00

Pendaftaran calon mahasiswa baru

30,00

25,00

26,00

81,00

UKT/SPP mahasiswa

336,30

353,40

427,50

1117,20

Gaji Dosen dan Pegawai

793,23

847,57

973,19

2613,99

Tunjangan Sertifikasi/Kehormatan GB

773,83

841,66

981,01

2596,50

82,80

101,20

138,01

322,01

0,00

127,22

253,91

381,13

BLU UHO Staf Prodi

12,00

12,00

12,00

36,00

Dana Pengembangan Prodi

10,00

10,00

10,00

30,00

550,00

550,00

550,00

1650,00

1,50

2,50

1,50

5,50

Penelitian

450,50

393,70

657,74

1501,94

Pengabdian Kepada Masyarakat

210,00

59,45

293,40

562,85

Penelitian Kerja Sama

450,00

300,00

1316,00

200,00

0,00

0,00

200,00

2266,00

3745,16

3673,71

5897,25

4438,71

Mahasiswa

Uang Lauk-Pauk Dosen
Remunirasi Dosen
Pemerintah (Daerah &
Pusat)

Pengadaan Peralatan Kantor
Pengadaan Meubelair ruang Prodi

Sumber lain (antara lain
dari kegiatan kerjasama
atau hibah langsung dari
luar negeri)

Pengabdian Kerja Sama
TOTAL *

Tabel 4. Jumlah mahasiswa dan dana operasional PS Magister Kajian Budaya
Tahun 2015-2017
2015
Jumlah
Mahasiswa
(A1)

68

2016

Jumlah Dana Operasional
Jumlah
(Juta Rupiah)
Mahasiswa
(B1)
(A2)

1727,20

77

2017

Jumlah Dana Operasional
(Juta Rupiah)
(B2)

Jumlah
Mahasiswa
(A3)

Jumlah Dana Operasional
(Juta Rupiah)
(B3)

1848,26

75

1856,25

Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun =

24,69

Gunakan rumus: (B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)

Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana Magister Kajian Budaya tercermin
dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban
penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan
dan akuntabel. Setiap awal tahun semua unit kerja termasuk program studi membuat
perencanaan anggaran untuk program kerja tahunan dan laporan realisasi anggaran setiap
akhir tahun. Pembahasan dan penyusunan rencana anggaran dan program kerja tersebut
dilakukan atas koordinasi langsung Wadir II. Hasil rapat pembahasan rencana anggaran
program kerja PS di tingkat PPs selanjutnya akan disampaikan pada rapat kerja di tingkat
UHO untuk mendapatkan persetujuan besaran anggaran yang telah ditetapkan.
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Pengelolaan dana seluruhnya dilakukan oleh universitas yang didasarkan atas
program kerja yang disusun melalui Rapat Kerja UHO. Proses perencanaan anggaran di
UHO mengacu pada prinsip penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua unsur
pengelola di tingkat unit kerja dengan mengajukan usulan kegiatan dan dana yang
dibutuhkan (bottom-up). Proses penganggaran didasarkan pada Prosedur Standar
Pengelolaan Dana UHO. Program Studi Magister Kajian Budaya tidak mengelola dana
secara langsung, namun keperluan, penggunaan dan pertanggungjawaban pendanaan
program studi dikelola melalui bendahara pembantu di PPs-UHO di bawah control Wadir II
dan KTU PPs-UHO. Akuntabilitas program studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
dibuktikan juga pada aspek keuangan, penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja
Koordinator PS Magister Kajian Budaya yang melibatkan semua dosen dengan
menggunakan aspek-aspek proporsionalitas dan kualitas sebagai acuan penyusunan,
menghasilkan suatu produk Rencana Anggaran dan Program Kerja Koordinator PS Magister
Kajian Budaya yang akuntabel.
Laporan

akuntabilitas

penggunaan

dana

diperlukan

sebagai

sarana

pertanggungajwaban manajemen kepada pihak luar UHO yang memerlukan, termasuk BPK
dan Inspektorat Perguruan Tinggi. Karena itu, sistem pelaporan manajemen disusun dengan
memperhatikan tujuan dan kepentingan pihak-pihak pemakai laporan. Laporan manajemen
bervariasi menurut jenis, bentuk dan isinya disesuaikan dengan tujuan dan waktu pelaporan
pada PS Magister Kajian Budaya sebagai pelaksana kegiatan di tingkat program studi.
Adapun sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di UHO selalu berdasarkan sistem
pengelolaaan yang telah diterapkan Departemen Keuangan dan Kemenristek Dikti.
Rancangan pengembangan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh PS
Magister Kajian Budaya terpusat pada UHO untuk mengelola prasarana dan sarana
(hardware, software). Universitas Halu Oleo menyediakan fasilitas perangkat keras
(hardware) berupa server, fiber optic, wireless, bandwith, Komputer PC, dan jaringan kabel
data untuk mendukung penggunaan sistem informasi di UHO. Sistem informasi yang
digunakan pada PS Magister Kajian Budaya menggunakan sistem informasi yang disediakan
UHO. Sistim ini dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran
meliputi e-learning, dan e-library yang dapat diakses melalui jaringan internet di setiap
fakultas, jurusan dan program studi. Fasilitas yang disediakan yaitu:
1. Peralatan komputer yang didukung olehjaringan LAN (Local Area Network) dan WAN
(Wide Area Network). Untuk kecepatan akses data, UHO membangun jaringan backbone
kampus menggunakan fiber optic (FO) dengan bandwidth internet 250 Mbps. Untuk
meningkatkan kemampuan dosen dalam pempelajaran berbasis Web, LPPMP telah
menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi dosen UHO tentang penggunaan fasilitas
teknologi informasi untuk pembelajaran. Dalam rangka efisiensi akses informasi secara
Rencana Strategis PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO, Tahun 2018-2022

42

masal, UHO menyediakan fasilitas teleconference sebagai wujud dari program jaringan
informasi dan komunikasi INHERNT (Indonesia Higher Education Network)
2. Infrastruktur untuk bisnis data di UHO menggunakan Local Area Network (LAN) dengan
backbone fiber optic yang terhubung ke PPs-UHO, UPT. Perpustakaan, UPT. Bahasa.
Kapasitas bandwith internet saat ini sebesar 100 mbps dan akan terus ditingkatkan sesuai
dengan perkembangan kebutuhan.
3. Sistem informasi yang dijalankan UHO meliputi: Sistem Informasi Akademik (SIAKAD),
pembayaran SPP/UKT online, Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPMB),
Sistem Informsai Manajemen Aset dan Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),
Data penelitian dan pengabdian dosen terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemem
Penelitian dan Pengabdian (SIMLITABMAS), dan kinerja dosen menggunakan Sistem
Informasi Pengembangan Kinerja Dosen (SIPKD). Pemutakhiran data dosen maupun
data mahasiswa secara nasional dilaporkan secara berkala melalui EPSBED dan
forlap.dikti.go.id/. khusus untuk layanan perpustakaan tersedia e-journal online.
Mahasiswa PS Magister Kajian Budaya diarahkan untuk dapat memanfaatkan
kemajuan teknologi dan informasi. Upaya tersebut dapat berjalan, maka di PPs-UHO telah
tersedia fasilitas internet yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa PPs-UHO dalam
mengakses berbagai perkembangan infortmasi. Kaitannya dengan kajian literatur, selain
perpustakaan PPs-UHO, Perpustakaan Pusat UHO dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi
Tenggara, maka PS Magister Kajian Budaya memiliki ruang baca, yang disertai fasilitas
untuk memudahkan mahasiswa mengakses literatur. Di website PS Magister Kajian Budaya
juga tersedia tautan akses jurnal on line seperti jurnal yang terbit dalam lingkup UHO
http://ojs.uho.ac.id/index.php/,

sehingga

dapat

mempermudah

mahasiswa

untuk

mendapatkan akses jurnal.
Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh PS Magister Kajian Budaya
terintegrasi dan terpusat pada tingkat UHO untuk mengelola prasarana dan sarana
(hardware, software). UHO menyediakan fasilitas perangkat keras (hardware) berupa server,
fiber optic, wireless, bandwith, Komputer PC, dan jaringan kabel data untuk mendukung
penggunaan sistem informasi di UHO. Selain itu, beberapa software juga tersedia untuk
digunakan dalam pengelolaan prasarana/sarana seperti:
1. Sistem Manajemen Aset dan Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), digunakan
untuk menginventarisasi semua barang yang dimiliki UHO.
2. Sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/electronic procurement
(e-proc) digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa secara online yang ditaut
dengan di laman http://lpse.uho.ac.id/eproc4
3. Sistem informasi pendaftaran wisuda, digunakan untuk melakukan pendaftaran wisuda
oleh mahasiswa secara on line pada alaman http://wisuda.uho.ac.id/
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2.1.6 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat
Kebijakan PPs-UHO dalam menjamin produktivitas penelitian PS Magister Kajian
Budaya adalah (1) Menyusun payung penelitian, (2) menyiapkan dana penelitian yang
dibiayai oleh dana melalui dana BLU, (3) memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang
melakukan publikasi ilmiah kepada jurnal terakreditasi.

Upaya yang dilakukan oleh unit

pengelola program studi magister dalam menjamin produktivitas penelitian di program studi
magister antara lain: (1) memberikan motivasi kepada dosen untuk selalu melakukan
penelitian, (2) memberikan informasi tentang instansi yang menyediakan dana penelitian, (3)
melakukan pelatihan penulisan proposal bagi dosen muda, (4) melakukan pelatihan
penulisan jurnal nasional dan internasional.
Produktivitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen PS
Magister Kajian Budaya dikategorikan tinggi, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir
(2011-2015) dari kuantintas mengalami penurunanan. Karena itu penurunan penelitian
maupun pengabdian kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui berbagai sumber
dana yang dapat diakses oleh dosen, baik dari dana BOPTN UHO, DIPA Dikti, maupun
melalui kerjasama dengan instansi/kementerian di luar Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di tingkat regional wilayah Sulawesi Tenggara, nasional, bahkan sumber dana
dari kerjasama dengan lembaga internasional.
Relevansi sasaran kegiatan penelitian bertitik tolak dari disiplin ilmu yang dikuasai
dosen yang dikaitkan dengan misi program studi dan kepentingan daerah. Pengalaman
penelitian dan hasilnya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam mentransfer ilmu
dari dosen ke mahasiswa, dan sebagian digunakan oleh pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan pembangunan di bidang kajian budaya. Pada umumnya kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan oleh dosen Program
Studi Magister Kajian Budaya telah mengarah pada sasaran untuk menghasilkan jasa,
metode, produk/barang dan paten. Sebagian dari kegiatan penelitian menghasilkan metode
maupun artikel ilmiah.
Kebijakan

dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program studi magister

dalam menjamin relevansi penelitian dan pengabdian pada masyarakat program studi
magister, mencakup informasi tentang kemajuan bidang ilmu terkait, dampak terhadap
kesejahteraan manusia, lingkungan dan pembangunan, serta jejaring penelitian unit
pengelola program studi magister dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian para
tenaga pendidik dilingkup PPs bahwa semua topik penelitian harus terkait dengan
pengembangan komoditas unggulan daerah, terutama kajian tentang palma dan tanaman
obat-obatan. Selanjutnya setiap program studi diwajibkan untuk

membuat tema payung

penelitian sesuai dengan kebijakan tersebut di atas.
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Agenda penelitian dosen termasuk dosen kajian budaya sudah disusun dalam bentuk
Roadmap penelitian oleh lembaga penelitian Universitas Halu Oleo. Khusus pada Program
Studi Magister Kajian Budaya, agenda kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
terfokus pada bidang pembangunan dan pengembangan masyarakat seila melakukan
pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal. Selanjutnya melakukan
penelitian yang dijadwalkan oleh Lembaga penelitian UHO, para dosen juga ikut
memanfaatkan research project (grant/bantuan nasional) dari pihak ekstern universitas,
seperti dari sumber dana DIKTI, pemerintah daerah, atau instansi pemerintah lain dan
lembaga swasta sehingga program penelitian yang telah diagendakan sangat diupayakan
dapat terus berkesinambungan. Adapun topik-topik agenda kegiatan-kegiatan disajikan pada
Tabel 5.
Tabel 5. Agenda dan Judul Penelitian Dosen Tetap PS Magister Kajian Budaya
No.

Nama Dosen

Agenda Penelitian

1

La Niampe

Inverintasi dan pelestarian nasakah
Sulawesi

Nasah Kuno di Provinsi

2

Nasruddin Suyuti

Strategi dan Model Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Sultra

3

La Taena

Pemetaan, Rencana dan Strategi pengembangan Pariwitasi melalui
Pendekatan Budaya dan Kearifan Lokal

4.

La Ode Dirman

Model dan Strategi penanganan Hegemoni Elite Tradisional

5.

I Ketut Suardika

Upaya Pengembangan Tradisi Lisan pada Masyarakat di Sulawesi
Tenggara

6.

Wa Kuasa B.

Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Pemertahanan Tradisi
Pertanian

7.

Bahtiar

Stategi Penangan Konflik Masyarakat dan Model Pelestarian
Budaya masyarakat

8.

Syahrun

Strategi dan Model Pengembangan Kearifan Budaya

9.

Sumiman Udu

Pengembangan Wisata Melalui Pendekatan Kultural dan Modal
Sosial

10.

La Aso

Pengembangan Bahasa Daerah Sebagai Identitas Budaya dan
Kearifan Lokal

11.

La Ode Ali Basri

Strategi dan Model Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
Program Studi Magister Kajian Budaya yang melibatkan mahasiswa pada tahun 2017 yaitu:
(1) jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen yaitu 14
orang; (2) Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen
adalah 18 orang dan (3) Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada tahun 2017
adalah 32 orang. Jumlah dan kualitas kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen Program Studi Magister Kajian Budaya selama kurun
waktu lima tahun terakhir (2015-2017) yaitu masing-masing 29 judul penelitian dan 16 judul
pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan sumber dan yang membiayai kegiatan
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dana untuk penelitian yang dominan berasal
dari BOPTN UHO, kemudian dana DIPA Dikti, dana institusi dalam negeri di luar Depdiknas,
dan institusi luar negeri yang disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Jumlah Judul Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Sumber Dana Kegiatan Penelitian
Pembiayaan sendiri oleh peneliti

2015
0

Tahun Pelaksanaan
2016
2017
Jumlah
0
0
0

PT yang bersangkutan

0

0

0

0

Depdiknas

7

6

6

19

Institusi dalam negeri di luar Depdiknas

3

1

6

10

Institusi luar negeri

0

0

0

0

Jumlah Judul Penelitian
Sumber Dana Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM)
Pembiayaan sendiri oleh dosen

29
2015
0

Tahun Pelaksanaan
2016
2017
Jumlah
2
0
2

PT yang bersangkutan

0

0

0

0

Depdiknas

4

4

5

13

Institusi dalam negeri di luar Depdiknas

0

0

1

1

Institusi luar negeri

0

0

0

0

Jumlah Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

16

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen
UHO selalu bekerjasama dengan instansi yang relevan dengan keahlian tim peneliti.
Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan UHO melalui LPMP menetapkan tim pelaksana
yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi mitra kerjasama penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dan kemitraan yang dibangun oleh program
studi merupakan bagian dari kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun oleh Program
Studi Magister kajian budaya PPs-UHO dan Universitas. Kerjasama dan kemitraan yang
dilakukan terkait dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang dimulai dengan yang
penandatanganan MoU antara pihak universitas dengan pihak lain. Selanjutnya MoU
tersebut ditindaklanjuti pihak program studi dalam bentuk kegiatan.
Kegiatan kerjasama yang telah ditindaklanjuti oleh Program Studi Magister kajian
budaya PPs-UHO dengan instansi pemerintah, PTN/PTS, dan institusi non pemerintah telah
memberikan dampak positif pada penelitian, praktikum dan pengabdian kepada masyarakat.
Saat ini PS Magister kajian budaya dan PPs-UHO telah dilaksanakan kerjasama dengan
berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama dan kemitraan yang dilakukan
terkait dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang dimulai dengan yang
penandatanganan MoU antara pihak universitas dengan pihak lain. Selanjutnya MoU
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tersebut ditindaklanjuti pihak program studi dalam bentuk kegiatan. Kegiatan kerja sama
yang telah ditindaklanjuti oleh Program Studi Magister Kajian Budaya dengan instansi
pemerintah, PTN/PTS, dan institusi non pemerintah telah memberikan dampak positif pada
penelitian, praktikum dan pengabdian kepada masyarakat.
Saat ini Magister Kajian Budaya telah melaksanakan kerja sama dengan berbagai
pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: Universitas Udayana Denpasar
Bali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi
Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bomban, Institut Teknlogi Bandung (ITB), Universitas
Gaja Mada (UGM), PT. Kharisma Ambhara Sakti (KAS), PT. Antam Tbk, Pemerintah
Kabupaten Muna Barat, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Universitas Sembilan Belas
November, Universitas Esa Unggul, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Pemerintah
Kabupaten Buton Selatan, Pemerintah Kab. Buton Tengah, Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, PT. Citra Media Abadi, PT. Eleska Hatediks,
PT. Telekomunikasi Indonesia, PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Universitas
Brawijaya, UPT Balai Latihan Kerja Industri Kendari, PT. Bank Tabungan Negara (BTN),
Diroktorat

Jendral

Kerjasama

ASEAN.

Selanjutnya

untuk

luar

negeri,

UHO

menyelenggarakan kerja sama dengan USAID Amerika, Universite De La Rochelle
(Prancis), Kochi University (Japan), Northern Illinois University (USA), Australia National
University (ANU), Universiti Selangor (UNISEL), Malaysia, University of Hawai’i, Honolulu
USA, Al Abayt University, Jordan Al Balqa Applied University, Jordan Sun Moon University,
Korea dan University Kebangsaan Malaysia.
2.1

Analisis Kondisi Eksternal

2.2.1 Dinamika Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 38.067,70 Km 2 dengan
Jumlah penduduk sebanyak 2.494.711 Jiwa. Suku bangsa Pronvinsi Sulawesi Tenggara
adalah suku Buton, Muna, Bugis, Kulisusu, Toraja, Moronene, Tolaki, Wolio dan suku
Wowonii. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari. Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai daerah Otonom tahun 1964. Pada awal berdirinya
terdiri atas 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton. Melalui
pemekaran daerah, Sulawesi Tenggara saat ini mempunyai 15 kabupaten dan 2 kota, yaitu:
Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan,
Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat,
Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton
Tengah, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau.
Berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan laison, pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan II Tahun 2018 diprakirakan berada pada kisaran
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7,2%-7,6% mengalami akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya
yang diprakirakan tumbuh sebesar 6,2% - 6,6%.

Terakselerasinya beberapa lapangan

usaha utama seperti lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan,
lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menjadi
faktor utama pertumbuhan yang terjadi meskipun tertahan dengan perlambatan yang terjadi
pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian (Laporan BI Februari 2018). Dengan
perekonomian Sultra pada triwulan II 2018 yang diperkirakan masih akan mengalami
pertumbuhan turut mendorong pertumbuhan perekonomian Sultra sepanjang periode 2018.
Pada periode tersebut, perekonomian Sultra diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,8% - 7,2%.
Perkembangan perekonomian di Sultra tersebut searah dengan prakiraan perekonomian
Indonesia dan dunia yang diperkirakan mengalami peningkatan.
Kinerja lapangan usaha pertanian, pertambangan dan industri pengolahan yang masih
mendominasi perekonomian Sultra secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
global. Beberapa asumsi yang menjadi pendorong perekonomian Sulawesi Tenggara tahun
2018 adalah (1) peningkatan kinerja lapangan usaha utama, (2) peningkatan konsumsi
rumah tangga, (3) peningkatan realisasi investasi, dan (4) meningkatnya ekspor komoditas
utama. Di sisi lain, Tekanan inflasi Sultra pada tahun 2018 mendatang diperkirakan berada
pada sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,5% ± 1%. Pada tahun tersebut, inflasi Sulawesi
Tenggara diperkirakan sekitar 3,0% - 3,4%, relatif meningkat dibandingkan dengan perkiraan
inflasi selama tahun 2017 yang sebesar 2,97% (Laporan BI, Februari 2018).
Dari data BCI Asia, pada tahun 2018 minimal terdapat pembangunan proyek di
Sulawesi Tenggara senilai Rp1,7 triliun baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta.
Dari sisi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, peningkatan kinerja yang terjadi
pada tahun 2018 didorong oleh meningkatnya perdagangan luar negeri dan penghasilan
rumah tangga. Perdagangan luar negeri yang meningkat lebih banyak didorong oleh
peningkatan ekspor nikel olahan dan ore nickel. Pada akhir Oktober 2017, Kementerian
ESDM telah mengeluarkan tambahan kuota ekspor bijih nikel kadar rendah sebesar 4 juta
ton untuk 2 perusahaan di Sultra. Kuota tersebut berlaku selama 12 bulan ke depan. Dengan
demikian, secara total sudah terdapat 9 juta ton kuota ekspor bijih nikelkadar rendah untuk 4
perusahaan pertambangan dan smelter yang ada di Sultra (Laporan BI, Februari 2018).
2.2.2 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki 542 pulau dengan 115 pulau yang
berpenghuni mencakup daratan (jazirah) pulau Sulawesi dan kepulauan. Luas wilayah
daratan 38.140 km2 dan wilayah perairan (laut) diperkirakan 110.000 km2. Dengan
perbandingan luas perairan laut dan daratan yang mencapai 3:1 maka Sultra masuk dalam
kategori Provinsi Kepulauan. Provinsi Sultra memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati
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maupun non hayati seperti mangrove, terumbu karang (Coral reefs), padang lamun
(Seagrass beds), rumput laut, mangrove, ikan, krustasea, mollusca, sumberdaya mineral
dan potensi pariwisata yang belum banyak dikelola secara optimal. Kurang lebih 80%
penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermukim di wilayah pesisir. Sidang paripurna DPR
RI pada hari Kamis, 31 Mei 2012 telah menyepakati terbentuknya Rancangan UndangUndang (RUU) Provinsi Kepulauan sekaligus menerima Provinsi Sultra menjadi salah satu
provinsi dalam kelompok Provinsi Kepulauan.
Menyadari tingginya potensi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
dimiliki,

maka Pemerintah Provinsi Sultra mencanangkan pembangunan berbasis

kewilayahan, meliputi pengembangan sektor kelautan dan perikanan, agropolitan,
agroindustri,

pariwisata,

pertambangan

dan

energi,

perhubungan,

pengembangan

permukiman serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu bentuk partisipasi
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, Universitas Halu Oleo dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menandatangani kerjasama pengelolaan
bersama pulau terluar yaitu di Pulau Lingayan, Sulawesi Tengah.
2.2.3

Kawasan laut Arafura
Perairan Arafura terletak di timur Indonesia, di selatan Papua atau sebelah utara dan

timur yang berbatasan langsung dengan pantai barat Papua, pada koordinat 1300BT arah ke
Timur. Di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian, No:995/Kpts/IK.210/9/99, tahun 1999,
ditetapkan bahwa laut Arafura adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) VI. Perairan
laut Arafura merupakan bagian paparan sahul dan termaksuk kedalam Provinsi Papua dan
Maluku serta termaksuk wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang
berhubungan dengan laut Timur dan Banda. Luas daerah perairan laut Arafura sekitar
150.000 km2 dengan daerah penengkapan udang secara intensif seluas 73500 km2.
Perairan Laut Aru dan Arafuru menyimpan potensi sumber daya ikan yang cukup
besar, sehingga banyak memanfaatkan potensi itu baik secara legal maupun illegal. Posisi
kedua perairan tersebut yg saling menyambung sangat sangat strategis. selain berbatasan
dengan negara tetangga (Australia, Papua New Guinea). Tentunya banyak kepentingankepentingan dari dunia internasional yang ikut memanfaatkan alur pelayaran di wilayah ini
(ALKI III), sehingga sudah barang tentu banyak kerawanan-kerawanan yang dapat timbul,
seperti bahaya aksi perompakan, penyeludupan, tubrukan kapal, pencemaran laut, serta
tindakan-tindakan pelanggaran maupun tindak kejahatan lainnya baik konvensional maupun
trans national crime yaitu banyak ditemukan permasalahan IUU fishing, pelanggaran
wilayah, ilegal BBM, dan people smugling serta human trafficking. Namun demikian,
kenyataan di lapangan saat ini, kondisi Sumberdaya Ikan (SDI) di laut Arafura cenderung
menunjukkan gejala penangkapan berlebih (over fishing).
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Kondisi SDI di perairan Arafura adalah sebagai berikut: laju penangkapan ikan
demersal di wilayah-wilayah utama mengalami penurunan terutama di wilayah Digul dan
Aru, indeks biodiversitas mengalami penu-runan terutama di Perairan Digul, jenis ikan
demersal bernilai ekonomis tinggi di area paparan (shelf) mengalami penurunan, dan SDI
pelagis dan demersal di area sepanjang tubir (slope) dengan yang sebagian besar
merupakan kawasan "untrawlable" belum dimanfaatkan secara optimal.
Tiga negara yang terhubung langsung oleh Laut Arafura dan Laut Timor (Arafuru and
Timor Seas/ATS), yakni Indonesia, Timor Leste dan Australia pada kegiatan Arafura and
Timor Seas Ecosystem Action Program (ATSEA) telah sepakat bersama untuk mengelola
wilayah laut Arafura secara lestari dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, ketiga negara
akan mengintegrasikan nilai-nilai ilmiah dan lingkungan ke dalam proses pengambilan
keputusan dan mempromosikan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir yang
berkelanjutan di wilayah ini. Laut Arafura juga mengandung deposit gas dan minyak yang
sangat besar. Lokasi kandungan penambangan ini terletak di Blok Masela pada kedalaman
3.700-3.900 m. Produksi gas alam cair pertama diharapkan terwujud pada tahun 2018
sebesar 2.5 juta ton dan minyak sebesar 8.400 barrel per hari.
2.2.4 Pasar Bebas ASEAN, MEA dan Globalisasi Pendidikan Tinggi
Keterbatasan infrastruktur dalam negeri juga menjadi masalah krusial di masa
mendatang. Namun demikian, Indonesia mesti menyiapkan diri menghadapi MEA 2015
karena pesaing negara ASEAN lainnya lebih kuat industri keuangannya. Ada lima Pilar MEA
2025 yang saling terkait: (1) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; (2) ASEAN
yang kompetitif, inovatif dan dinamis; (3) Meningkatkan Konnektifitas dan Kerjasama
Sektoral; (4) ASEAN yang tangguh, inklusif dan berorientasi serta berfokus ke masyarakat;
dan (5) Global ASEAN. Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih
penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada saat itu,
tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga
terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih lagi jika tenaga kerja
terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai
sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh
negara-negara lain. Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada
tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja
domestik maupun internasional.
Fakta menunjukkan bahwa sudah banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi
Indonesia menerima mahasiswwa asing. Beberapa perguruan tinggi asing sudah mulai
membuka perwakilan di Indonesia. Dalam rangka menghadapi globalisasi pendidikan tinggi,
UHO sudah mengambil langkah strategis, seperti: anggota Association of Southeast Asian
Institute of Higher Learning (ASIHL) untuk pengembangan akreditasi regional, anggota Tri
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University (Tri-U) yang beranggotakan universitas dari Negara China, Jepang, Thailand an
Indonesia, anggota dari Council of Rector of Indonesian State University-Council of
University President of Thailand (CRISU-CUPT), anggota dari European PrograMe for
International MobiLitY with Asia (EMILYA), penerimaan mahasiswa sarjana dan pasca
sarjana dari Timor Leste.
2.3 Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
Upaya peningkatan akreditasi Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO langka
awal yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi diri dengan tujuan untuk memberikan
informasi dalam penilain dan memberikan jaminan mutu program studi dan satuan
pendidikan tinggi (quality assessment and assurance) dalam bentuk profil yang
komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi secara
berkelanjutan, penjaminan mutu internal Program Studi Magister Kajian Budaya dan untuk
mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi dari BAN-PT.
Analisis SWOT berdasarkan pada hubungan atau interaksi antara komponen internal,
yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap komponen eksternal yaitu peluang dan ancaman.
Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman dalam program studi. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang
perlu diidentifikasikan di dalam program studi, sedangkan peluang dan ancaman merupakan
faktor eksternal yang harus diidentifikasikan dalam lingkungan eksternal program studi.
Lingkungan eksternal program studi dapat berupa: pemerintah, masyarakat luas, industri,
lulusan pascasarjana, pasar kerja, stakeholder internal dan eksternal, dan pesaing. Analisa
SWOT adalah metode penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan
singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, di mana yang secara sistematis dapat
membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam organisasi
(S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan rencana matang untuk
mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Analsis SWOT dalam evaluasi diri Program Studi Magister Kajian Budaya dilakukan
terhadap seluruh komponen isian borang yang dipilah menjadi analisis SWOT untuk
komponen masukan, proses, dan keluaran. Komponen Masukan termasuk mahasiswa,
sumberdaya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana serta visi, misi,
sasaran, dan tujuan. Komponen Proses termasuk tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan
program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Komponen Keluaran
termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, publikasi, hasil pengabdian
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kepada masyarakat. Secara rinci analisis SWOT Program Studi Magister Kajian Budaya
berdasarkan komponen masukan, proses dan keluaran sebagai berikut:
A. Matriks analisis SWOT terhadap Kekuatan/Strength (S) untuk komponen masukan,
proses dan keluaran
Komponen Masukan:

Komponen Proses:

S1. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
pencapaian PS Magister Kajian Budaya yang
jelas dan selaras dengan Visi, Misi, tujuan dan
sasaran PPs-UHO maupun UHO.

S1. Imlementasi sistem kepemimpinan kolektif
dan kolegial yang humanistik dalam
menerapkan asas kredibiitas, transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.

S2.

Proses rekrutmen dan kriteria
mahasiswa baru secara transparan.

S3.

Dukungan dosen yang memadai, karena
secara keseluruhan bergelar Doktor dan 100%
berserifikat pendidik, serta 21,43% guru besar.

S2. Mekanisme tata pamong yang jelas dan
Kualifikasi
pejabat
struktural
yang
memadai.

seleksi

S3. Evaluasi internal dilakukan secara berkala,
minimal sekali setiap semester.

S4. Adanya Sarana dan Prasarana perkuliahan
seperti ruang kuliah, perpustakaan, dan
gedung kantor yang memadai.

S4. Keaktifan Mahasiswa dalam berbagai
kegiatan penelitian dan pengabdian telah
terlaksana.

S5.

Visi, misi dan tujuan PS Magister Kajian
Budaya telah dipahami dengan baik oleh
dosen (60%), Mahasiswa 80% dan tenaga
kependidikan 77,72%

S5. Proses pembelajaran sudah mengarah
kepada ICT, struktur dan isi kurikulum
relevan dengan tuntutan dan kebutuhan
stakeholders.

S6. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana
pendukung pembelajaran dan telah memiliki
dokumen sistem penjaminan mutu.

S6. Suasana
akademik semakin kondusif
sehingga
derajat
integrasi
materi
pembelajaran intra dan antar disiplin ilmu
relatif tinggi.

S7. Kurikulum sudah berbasis KKNI sesuai
dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program
studi serta sesuai dengan kebutuhan
lapangan kerja.
S8. Ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana perkuliahan dan sistem
informasi yang cukup memadai dan sesuai
dengan yang dibutuhkan.
S9. Sarana dan prasarana yang memadai dalam
pendukung penelitian dan
pengabdian
kepada masyarakat memadai.
S10. Penggunaan fasilitas bersama antar
lembaga- lembaga internal dalam lingkup
universitas
S11. Kualitas dan kuantitas SDM sangat memadai
dalam melakukan penelitian dan pengabdian
kepada Masyarakat.

S7. Penggunaan teknologi informasi dalam
proses pembelajaran relatif efektif.
S8. Interaksi antar dosen, tenaga kependidikan
dan mahasiswa humanistik dan persuasif.
S9. Keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah
baik di dalam maupun di luar kampus relatif
terbuka.
S10. Sistem pengelolaan dana
perencanaan program studi

berbasis

S11.
Keberlanjutan
pengadaan
dan
pemanfaatan sarana dan prasarana relatif
baik
S12. Pimpinan UHO menyediakan dan
mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan
penelitian dan pengabdian melali dana
internal UHO.

Komponen Keluaran:
S1. IPK rata-rata lulusan meningkat dan Lama studi mahasiswa semakin singkat.
S2. Adanya penghargaan pimpinan kepada mahasiswa yang berprestasi.
S3. Adanya penghargaan terhadap dosen dan staf yang berprestasi.
S4. Kualifikasi pendidikan Staf semakin meningkat.
S5. Publikasi dosen pada jurnal internasional semakin meningkat dari tahun ke tahun.
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B. Matriks analisis SWOT terhadap Kelemahan/Weakness (W) untuk komponen masukan,
proses, dan keluaran
Komponen Masukan:
W1.

Kualitas input
diharapkan.

belum

sesuai

Komponen Proses:
yang W1.

Pembinaan
manajerial
pada
pengelola akademik belum optimal.

W2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana W2. Kegiatan ekstra kurikuler masih
kurang terstruktur.
untuk mencapai visi, misi, tujuan dan
sasaran PS Magister Kajian Budaya.
W3. Adanya mahasiswa yang kurang aktif
W3. Kurangnya kemampuan mahasiswa untuk
karena sudah bekerja sehingga tidak
melakukan pembiayaan penelitian mandiri
semua waktu digunakan untuk
belajar.
W4. Koordinator PS bukan atasan langsung
dosen pada PS Magister Kajian Budaya.
W4. Penguasaan IT pendidik dan tenaga
kependidikan belum memadai.
W5. Distribusi dosen yang mengajar belum
merata dan hanya terfokus pada satu W5. Perencanaan kegiatan pendukung
bidang keilmuan.
suasana akademik belum terjadwal.
W6. Jumlah tenaga teknisi/programer yang W6. Perencanaan, kemampuan dan
tersertifikasi belum memadai.
sistem
monitoring
pengelolaan
keuangan belum baik dan merata.
W7. Pemahaman Dosen dan tenaga
kependidikan terhadap Kurikulum KKNI W7. Kemampuan mahasiswa mengakses
belum memadai.
informasi masih rendah sehingga
membutuhkan waktu yang cukup
W8. Sistem pengelolaan dana masih
lama untuk publikasi
tersentralisasi atau terpusat di universitas.
Komponen Keluaran:
W1. Program Studi Magister Kajian Budaya saat ini baru terakreditasi B
W2. Penelitian dan pengabdian dosen dari segi kuantintas mengalami penurunan selama
tiga tahun terakhir.
W3. Keputusan akhir dari kebijakan strategis khususnya pendanaan dipegang oleh
Rektorat dan Direktur PPs-UHO, PS hanya bersifat pelaksana.
W4. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset belum optimal.
W5. Realisasi kerja sama penelitian dan PkM antara Universitas dan PT asing belum
optimal.
W6. Belum ada jurnal nasional yang terakditasi dikelola sendiri sebagai wadah publikasi.
W7. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen belum maksimal.
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C. Matriks analisis SWOT terhadap Peluang/Opportunity (O) untuk komponen masukan,
proses, dan keluaran
Komponen Masukan:

Komponen Proses:

O1.

Adanya
peningkatan
minat O1. Semakin fleksibelnya
pengelolaan
masyarakat
untuk
pendidikan
perguruan tinggi untuk meningkatkan
Magister dibidang kajian budaya.
kualitas dan kuantitas SDM pada jenjang
pendidikan magister.
O2. Adanya bantuan beasiswa BPPS
yang bersumber dari Dikti bagi dosen O2. Pemerintah daerah, membuka diri untuk
baik dari PTS maupun PTN
membangun kerja sama dalam bentuk
penelitian dan pengabdian.
O3. Adanya sumber dana penelitian hibah
Adanya
paradigma
baru
dalam
dan pegabdian bagi dosen maupun O3.
dari Pemerintah daerah
pengelolaan perguruan tinggi dan
Program Magister.
O4.
Masyarakat
semakin
cerdas
memahami pentingnya pendidikan O4. Membangun networking dengan sektor
sehingga animo calon mahasiswa PS
swasta/publik
dalam
meningkatkan
Magister Kajian Budaya mengalami
wawasan
mahasiswa
melalui
peningkatan.
perkembangan IPTKS/kebutuhan kerja.
O5. Kurikulum memberikan peluang besar O5. Aksesibilitas Informasi akademik semakin
bagi mahasiswa untuk memiliki
luas bagi dosen dan mahasiswa ke
fleksibilitas dalam pengembangan diri
pusat-pusat
pengembangan
ilmu
dan dunia kerja.
sehingga memudahkan dosen dalam
mencari referensi terbaru.
O6. Adanya tawaran kerja sama dalam
bentuk, kuliah tamu,
Seminar, O6. Motivasi mahasiswa berprestasi semakin
magang, dan konferensi.
meningkat dan pemanfaatan IT dalam
aktifitas pembelajaran tinggi.
O7. Animo stakeholder melakukan
kerjasama penelitian dan pengabdian O7. Kebijakan pemerintah yang terus
kepada masyarakat makin meningkat.
meningkatkan manajemen pengelolaan,
skim, dan jumlah pendanaan penelitian
O8. Adanya kerja sama UHO dengan
dan pengabdian kepada masyarakat.
berbagai pihak untuk memperoleh
kesempatan untuk pendanaan melalui 08. Adanya komitmen pemerintah untuk
program-program
pemberdayaan
menyelenggarakan
pengelolaan
perguruan tinggi.
keuangan secara transparan.
Komponen Keluaran:
O1. Kualifikasi dunia kerja yang menuntut lulusan berkualitas
O2. Pasar kerja semakin membutuhkan tenaga profesional.
O3. Lulusan sarjana (S1) terus meningkat
O4. Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualifikasi pendidikannya semakin tinggi
O5. Adanya dukungan dana dan kerja sama untuk hibah penelitian dan publikasi
O6. Adanya insentif untuk penulisan buku ajar dan jurnal internasional
O7. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan tinggi
O8. Aksesibilitas Informasi penelitian dan pengabdian dosen semakin luas.
D. Matriks analisis SWOT terhadap Ancaman/Threats (T) untuk komponen masukan,
proses, dan keluaran
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Komponen Masukan:

Komponen Proses:

T1. Adanya kecenderungan calon mahasiswa untuk
mengikuti program Magister yang menawarkan
kemudahan dalam perkuliahan dan syarat
pembayaran tidak ketat.

T1. Sebagian daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara
belum
mempertimbangkan
jenjang
pendidikan sebagai faktor penentu
dalam promosi jabatan.

T2. Persaingan antar dosen dari perguruan tinggi lain
semakin tinggi yang membutuhkan dosen.
T3. Adanya tawaran jabatan dari instansi pemerintah,
swasta dan PT terhadap dosen.
T4. Adanya kesenjangan antara waktu implementasi
kurikulum
dengan
perubahan
kebutuhan
pengguna.
T5. Sangat dinamisnya perkembangan sektor swasta
yang menuntut skill dan pengetahuan khusus yang
harus diakomodir ke dalam struktur dan isi
kurikulum.

T2. Semakin ketatnya persaingan dalam
memperoleh dana hibah penelitian
dan pengabdian.
T3. Kebijakan nasional pada sektor
pendidikan tinggi sering mengalami
perubahan.
T4.

Adanya indikasi pihak ketiga
mencampuri urusan pengelolaan
keuangan, pengadaan sarana dan
prasarana.

Komponen Keluaran:
T1. Tuntutan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan yang tinggi.
T2. Tuntutan terhadap penguasaan IT dan bahasa asing bagi alumni semakin tinggi.
T3. Daya saing dosen dari perguruan tinggi lain semakin tinggi untuk mendapatkan dana penelitian
dan PkM.
T4. Adanya Program Studi Magister Kajian Budaya di luar Sulawesi Tenggara telah terakreditasi A,
yang menawarkan berbagai kemudahan.
T5. Lulusan dari perguruan tinggi lain menjadi pesaing alumni dalam memperebutkan lapangan
kerja.
T6. Jurnal nasional dan internasional bereputasi masih kurang khususnya pada magister kajian
budaya.

Evaluasi diri yang dilakukan oleh PS Magister Kajian Budaya merupakan evaluasi
internal pada program studi yang hasilnya dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan
data PS Magister Kajian Budaya dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan,
strategi pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan, penjaminan
mutu internal PS Magister Kajian Budaya dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau
akreditasi dari BAN-PT. Selajutnya hasil identifikasi kekuatan, peluang, ancaman dan
kelemahan dimasukkan ke dalam Pola Analisis SWOT akan dilengkapi dengan merumuskan
strategi yang akan direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk
pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan program studi secara berkelanjutan.
Berdasarkan analisis SWOT, maka disusunlah strategi pengembangan PS Magister Kajian
Budaya dalam bentuk matriks sebagai berikut:
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Tabel 7. Rumusan strategi untuk menangani kelemahan dan ancaman pada Komponen Masukan

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Adanya peningkatan minat masyarakat
pendidikan Magister dibidang kajian budaya.

Kelemahan/Weakness (W):

S1. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian PS
Magister Kajian Budaya yang jelas dan selaras dengan Visi,
Misi, tujuan dan sasaran PPs-UHO maupun UHO.
S2. Proses rekrutmen dan kriteria seleksi mahasiswa baru secara
transparan.
S3. Dukungan dosen yang memadai, karena secara keseluruhan
bergelar Doktor dan 100% berserifikat pendidik, serta 21,43%
guru besar.
S4. Adanya Sarana dan Prasarana perkuliahan seperti ruang
kuliah, perpustakaan, dan gedung kantor yang memadai.
S5. Visi, misi dan tujuan PS Magister Kajian Budaya telah
dipahami dengan baik oleh dosen (60%), Mahasiswa 80%
dan tenaga kependidikan 77,72%
S6. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung
pembelajaran dan telah memiliki dokumen sistem penjaminan
mutu.
S7. Kurikulum sudah berbasis KKNI sesuai dengan visi, misi,
sasaran dan tujuan program studi serta sesuai dengan
kebutuhan lapangan kerja.
S8. Ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkuliahan dan sistem informasi yang cukup memadai dan
sesuai dengan yang dibutuhkan.
S9. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pendukung
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memadai.
S10. Penggunaan fasilitas bersama antar lembaga- lembaga
internal dalam lingkup universitas
S11. Kualitas dan kuantitas SDM sangat memadai dalam
melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

W1. Kualitas input belum sesuai yang
diharapkan.
W2. Masih terbatasnya sarana dan
prasarana untuk mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran PS
Magister Kajian Budaya.
W3.
Kurangnya
kemampuan
mahasiswa untuk melakukan
pembiayaan penelitian mandiri
W4. Koordinator PS bukan atasan
langsung dosen pada PS
Magister Kajian Budaya.
W5. Distribusi dosen yang mengajar
belum merata dan hanya
terfokus satu bidang keilmuan.
W6. Jumlah tenaga teknisi/programer
yang
tersertifikasi
belum
memadai.
W7. Pemahaman Dosen dan tenaga
kependidikan
terhadap
Kurikulum
KKNI
belum
memadai.
W8. Sistem pengelolaan dana masih
tersentralisasi atau terpusat di
universitas.

STRATEGI S-O

STRATEGI O-W

Strategi menggunakan “S” untuk memanfaatkan “O”

Peluang/Opportunity (O):
O1.

Kekuatan/Strength (S):

untuk

O2. Adanya bantuan beasiswa BPPS yang bersumber
dari Dikti bagi dosen baik dari PTS maupun PTN
O3. Adanya sumber dana penelitian hibah dan pegabdian
bagi dosen maupun dari Pemerintah daerah

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa dan
kemampuan menciptakan suasana akademik yang
kondisif (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 Vs O1, 02, O5, O8)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penghargaan
terhadap sivitas akademika yang berprestasi (S1, S3, S8
Vs O2, O3, O7, O8)
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Strategi memanfaatkan “O” untuk
mengatasi “W” :
1. Meningkatkan
kualitas
input/
penerimaan mahasiswa baru (O1,
O5, O7 Vs W1, W2)

O4. Masyarakat semakin cerdas memahami pentingnya
pendidikan sehingga animo calon mahasiswa PS
Magister Kajian Budaya mengalami peningkatan.
O5.

Kurikulum memberikan peluang besar bagi
mahasiswa untuk memiliki fleksibilitas dalam
pengembangan diri dan dunia kerja.

O6. Adanya tawaran kerja sama dalam bentuk, kuliah
tamu, Seminar, magang, dan konferensi.
O7. Animo stakeholder melakukan kerjasama penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat makin
meningkat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan
tridharma Perguruan Tinggi di UHO (S1-S11 Vs O1-O8,
O6)
4. Mengoptimalkan sosialisasi dan implementasi kurikulum
berbasis KKNI (S7, S10 Vs O5, O6)
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (S9, S11
Vs O3, O7, O8)

2. Meningkatkan
kualitas
perencanaan
dan
kerjasama
dengan multi pihak (O2, O3, O6,
O7, 08 Vs W3, W8).

3. Meningkatkan
kompetensi
pendidik
dan
tenaga
kependidikan secara merata,
transparan dan berkelanjutan
(O3-O6 Vs W3-W7)

O8. Adanya kerja sama UHO dengan berbagai pihak
untuk memperoleh kesempatan untuk pendanaan
melalui program pemberdayaan perguruan tinggi.
STRATEGI S-T

Ancaman/Threats (T):

Strategi menggunakan “S” untuk menghindari “T”

T1. Adanya kecenderungan calon mahasiswa untuk
mengikuti program Magister yang menawarkan
kemudahan
dalam
perkuliahan
dan
syarat
pembayaran tidak ketat.

1. Meningkatkan kualitas layanan dan sosialisasi pada
berbagai media cetak dan elekronik (e-information),
(S1, S3, S5-S9 Vs T1, T2)

T2. Persaingan antar dosen dari perguruan tinggi lain
semakin tinggi yang membutuhkan dosen.
T3. Adanya tawaran jabatan dari instansi pemerintah,
swasta dan PT terhadap dosen.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penghargaan
terhadap sivitas akademika yang berprestasi (S1,S3-S9
Vs O1, O3, O5, O6)

T4. Adanya kesenjangan antara waktu implementasi
kurikulum dengan perubahan kebutuhan pengguna.
T5. Sangat dinamisnya perkembangan sektor swasta
yang menuntut skill dan pengetahuan khusus yang
harus diakomodir ke dalam struktur dan isi kurikulum.
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STRATEGI O-T
Strategi meminimalkan “W” untuk
menghindari “T”

1. Meningkatkan
kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
(W3, W5, W6, W7 Vs T2, T3, T5)

2. Melaksanakan kegiatan tridharma
secara
terencana
dan
berkelanjutan (W1-W8 Vs T1-T5)

Tabel 8. Rumusan strategi untuk menangani kelemahan dan ancaman pada komponen proses

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan/Strength (S):

Kelemahan/Weakness (W):

S1. Imlementasi sistem kepemimpinan kolektif dan kolegial yang
humanistik dalam menerapkan asas kredibiitas, transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.
S2. Mekanisme tata pamong yang jelas dan Kualifikasi pejabat
struktural yang memadai.
S3. Evaluasi internal dilakukan secara berkala, minimal sekali
setiap semester.
S4. Keaktifan Mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan
pengabdian telah terlaksana.
S5. Proses pembelajaran sudah mengarah kepada ICT, struktur
dan isi kurikulum relevan dengan tuntutan dan kebutuhan
stakeholders.
S6. Suasana akademik semakin kondusif sehingga derajat
integrasi materi pembelajaran intra dan antar disiplin ilmu
relatif tinggi.
S7. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran
relatif efektif.
S8. Interaksi antar dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
humanistik dan persuasif.
S9. Keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah baik di dalam
maupun di luar kampus relatif terbuka.
S10. Sistem pengelolaan dana berbasis perencanaan program
studi
S11. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana relatif baik
S12. Pimpinan UHO menyediakan dan mengalokasikan
pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian melali
dana internal UHO.

W1. Pembinaan manajerial pada
pengelola akademik belum
optimal.
W2. Kegiatan ekstra kurikuler masih
kurang terstruktur.
W3. Adanya mahasiswa yang
kurang aktif
karena sudah
bekerja sehingga tidak semua
waktu digunakan untuk belajar.
W4. Penguasaan IT pendidik dan
tenaga kependidikan belum
memadai.
W5.
Perencanaan
kegiatan
pendukung suasana akademik
belum terjadwal.
W6. Perencanaan, kemampuan dan
sistem monitoring pengelolaan
keuangan belum baik dan
merata.
W7.
Kemampuan
mahasiswa
mengakses informasi masih
rendah
sehingga
membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk publikasi

STRATEGI S-O

STRATEGI O-W

Peluang/Opportunity (O):

Strategi menggunakan “S” untuk memanfaatkan “O”

O1. Semakin fleksibelnya pengelolaan perguruan tinggi
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada
jenjang pendidikan magister.
O2. Pemerintah daerah, membuka diri untuk membangun
kerja sama dalam bentuk penelitian dan pengabdian.
O3. Adanya paradigma baru dalam pengelolaan perguruan
tinggi dan Program Magister.

1. Dukungan pimpinan dalam pelaksanan akademik
dengan pola kolektif dan kolegial yang humanis (S1, S2,
S8 Vs O1, O3, O6)

2. Memberikan layanan prima kepada stakeholders (S1-
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Strategi memanfaatkan “O” untuk
mengatasi “W”
1. Meningkatkan
kemampuan
manajerial
dan
koordinasi
pengelolaan tridharma perguruan
tinggi secara berkelanjutan (O1O8 Vs T4-T8)

O4. Membangun networking dengan sektor swasta/publik
dalam meningkatkan wawasan mahasiswa melalui
perkembangan IPTKS/kebutuhan kerja.
O5. Aksesibilitas Informasi akademik semakin luas bagi
dosen dan mahasiswa ke pusat-pusat pengembangan
ilmu sehingga memudahkan dosen dalam mencari
referensi terbaru.
O6. Motivasi mahasiswa berprestasi semakin meningkat
dan pemanfaatan IT dalam aktifitas pembelajaran
tinggi.
O7. Kebijakan pemerintah yang terus meningkatkan
manajemen pengelolaan, skim, dan jumlah pendanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
08.
Adanya
komitmen
pemerintah
untuk
menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara
transparan.

S12 Vs O1, O2, O3, O4, O5, O7, 08)

3. Meningkatkan kemampuan IT sivitas akademika (S5, S7
Vs O1, O3, O4, O5)

2. Aksesibilitas Informasi akademik
semakin luas (O2, O4, O5 Vs
W4-W7)

4. Mempertahankan dan meningkatkan posisi program
magister sebagai PS yang memiliki peminat terbesar di
PPS-UHO (S1-S12 Vs O1-O8)

STRATEGI S-T

STRATEGI O-T

Strategi menggunakan “S” untuk menghindari “T”

Strategi meminimalkan “W” untuk
menghindari “T”

T2. Semakin ketatnya persaingan dalam memperoleh dana
hibah penelitian dan pengabdian.

1. Meningkatkan manajemen pengelolaan perguruan
tinggi prinsip kredibel, akuntabel, transparan, tanggung
jawab dan adil menuju pencapaian akreditasi (S1-S2
Vs T1- T4)

1. Meningkatkan kualitas penelitian
dan
pengabdian
untuk
menghasilkan publikasi
(W2,
W5 Vs T2, T3)

T3. Kebijakan nasional pada sektor pendidikan tinggi
sering mengalami perubahan.

2. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
stakeholders (S1, S2,S3,S5 Vs T1 ,T2)

T4. Adanya indikasi pihak ketiga mencampuri urusan
pengelolaan keuangan, pengadaan sarana dan
prasarana.

3. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa
dalam melakukan penelitian dan PkM (S4, S9, S12 Vs
T2)

Ancaman/Threats (T):
T1. Sebagian daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum
mempertimbangkan jenjang pendidikan sebagai faktor
penentu dalam promosi jabatan.
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terhadap
2. Penyesuaian kurikulum terhadap
perkembangan
IPTKS
dan
kebutuhan pasar kerja (W4, W5
Vs T3)

Tabel 9. Rumusan strategi untuk menangani kelemahan dan ancaman komponen keluaran

Faktor Internal

Kekuatan/Strength (S):

Kelemahan/Weakness (W):

S1. IPK rata-rata lulusan meningkat dan Lama
studi mahasiswa semakin singkat.

S5. Publikasi dosen pada jurnal internasional
semakin meningkat dari tahun ke tahun.

W1. Program Studi Magister Kajian Budaya
saat ini baru terakreditasi B
W2. Penelitian dan pengabdian dosen dari
segi kuantintas mengalami penurunan
selama tiga tahun terakhir.
W3. Pemanfaatan & pemeliharaan aset belum
optimal.
W4. Realisasi kerja sama penelitian dan PkM
dengan PT asing belum optimal.
W5. Belum ada jurnal nasional yang terakditasi
dikelola sendiri sebagai wadah publikasi.

STRATEGI S-O

STRATEGI O-W

Strategi menggunakan “S” memanfaatkan “O”

Strategi memanfaatkan “O” untuk
mengatasi “W” :

S2.

Adanya penghargaan pimpinan kepada
mahasiswa yang berprestasi.

S3. Adanya penghargaan terhadap dosen dan
staf yang berprestasi.
S4.

Faktor Eksternal

Peluang/Opportunity (O):

Kualifikasi
meningkat.

pendidikan

Staf

semakin

O1. Kualifikasi dunia kerja yang menuntut lulusan berkualitas
1. Memberikan penghargaan bagi sivitas akademika
yang berprestasi dan sanksi bagi sivitas akademika
O2. Pasar kerja semakin membutuhkan tenaga profesional.
yang melanggar kode etik dan peraturan akademik
O3. Lulusan sarjana (S1) terus meningkat
(S1, S2 Vs O1, O2, O3)
O4. Adanya dukungan dana dan kerja sama untuk hibah penelitian
2. Mengembangkan penelitian dan pendidikan soft skill
dan publikasi
bagi mahasiswa (S3-S4,S5 Vs O1, O3, O6)
O5. Adanya insentif untuk penulisan buku ajar dan jurnal internasional
3. Mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian
O6. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan tinggi
yang memadai serta publikasi (S4, S5 Vs O6)

Ancaman/Threats (T):
T1. Tuntutan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan yang tinggi.
T2. Tuntutan terhadap penguasaan IT dan bahasa asing bagi alumni
semakin tinggi.
T3. Daya saing dosen dari perguruan tinggi lain semakin tinggi untuk
mendapatkan dana penelitian dan PkM.
T4. Adanya PS Magister Kajian Budaya di luar Sulawesi Tenggara
telah terakreditasi A, yang menawarkan berbagai kemudahan.
T5. Lulusan dari perguruan tinggi lain menjadi pesaing alumni dalam
memperebutkan lapangan kerja.
T6. Jurnal terakreditasi nasional dan internasional bereputasi masih
kurang khususnya pada kajian budaya.

1. Mewajibkan agar dalam penelitian dosen
dari alokasi dana universitas harus
melibatkan mahasiswa sebagai bahan
Tugas Akhir (W1-W4 Vs O1,O4-O5)
2. Mengembangkan peran mitra Kerja dalam
memfasilitasi daya saing kerja alumni
(W1,W5 Vs O4-O5)

STRATEGI S-T

STRATEGI W-T

Strategi menggunakan “S” untuk menghindari “T”

Strategi meminimalkan “W” untuk
menghindari “T”

1. Mengupayakan layanan prima melalui peningkatan
kompetensi pengelola perguruan tinggi dalam
menghasilkan lulusan yang berdaya saing global
(S1-S5 Vs T1- T5)

2. Peningkatan jumlah mahasiswa, suasana kampus
yang semakin kondusif dan sivitas akademika
pluralistic (S1-S7 Vs T1-T5
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1. Meningkatkan kemampuan meneliti dan
publikasi mahasiswa (W1-W5 Vs T2-T3)
2. Peningkatan publikasi, karya ilmiah, dan
kemampuan bahasa asing bagi dosen (W1W5 Vs T1- T6)

Tabel 10. Hasil Analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)
A. Kekuatan/Strengths (S)
No.

Kekuatan (Strengths)

Bobot
0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

S26
S27

Kualifikasi pendidikan Staf semakin meningkat.

0,036

S28

Publikasi dosen pada jurnal internasional semakin meningkat
dari tahun ke tahun.

0,032

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25

Total Kekuatan

Nilai
Tertimbang

Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian PS
Magister Kajian Budaya yang jelas dan selaras dengan Visi,
Misi, tujuan dan sasaran PPs-UHO maupun UHO.
Proses rekrutmen dan kriteria seleksi mahasiswa baru secara
transparan.
Dukungan dosen yang memadai, karena secara keseluruhan
bergelar Doktor dan 100% berserifikat pendidik, serta 21,43%
guru besar.
Adanya Sarana dan Prasarana perkuliahan seperti ruang
kuliah, perpustakaan, dan gedung kantor yang memadai.
Visi, misi dan tujuan PS Magister Kajian Budaya telah
dipahami dengan baik oleh dosen (60%), Mahasiswa 80% dan
tenaga kependidikan 77,72%
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana
pendukung
pembelajaran dan telah memiliki dokumen SPMI.
Kurikulum sudah berbasis KKNI sesuai dengan visi, misi,
sasaran dan tujuan program studi serta sesuai dengan
kebutuhan lapangan kerja.
Ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkuliahan dan sistem informasi yang cukup memadai dan
sesuai dengan yang dibutuhkan.
Sarana dan prasarana yang memadai dalam pendukung
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memadai.
Penggunaan fasilitas bersama antar lembaga- lembaga
internal dalam lingkup universitas
Kualitas dan kuantitas SDM sangat memadai dalam
melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
Imlementasi sistem kepemimpinan kolektif dan kolegial yang
humanistik dalam menerapkan asas kredibiitas, transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.
Mekanisme tata pamong yang jelas dan Kualifikasi pejabat
struktural yang memadai.
Evaluasi internal dilakukan secara berkala, minimal sekali
setiap semester.
Keaktifan Mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan
pengabdian telah terlaksana.
Proses pembelajaran sudah mengarah kepada ICT, struktur
dan isi kurikulum relevan dengan tuntutan dan kebutuhan
stakeholders.
Suasana akademik semakin kondusif sehingga derajat
integrasi materi pembelajaran intra dan antar disiplin ilmu
relatif tinggi.
Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran
relatif efektif.
Interaksi antar dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
humanistik dan persuasif.
Keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah baik di dalam
maupun di luar kampus relatif terbuka.
Sistem pengelolaan dana berbasis perencanaan PS
Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana relatif baik
Pimpinan UHO menyediakan dan mengalokasikan pendanaan
untuk kegiatan penelitian dan pengabdian melali dana internal
UHO.
IPK rata-rata lulusan meningkat dan Lama studi mahasiswa
semakin singkat.
Adanya penghargaan pimpinan kepada mahasiswa yang
berprestasi.
Adanya penghargaan terhadap dosen dan staf
yang
berprestasi.

S1

Ranting
2
3

4

1

0,032

3

0,036

0,096
4

0,144

0,032

3

0,096

0,036

3

0,108

0,036
0,032

4
3

0,036
0,032

0,144
0,096

4
3

0,144
0,096

0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

0,032

3

0,036
0,036

4
3

0,036
0,032

3

0,036

0,144
0,108

4

0,036

0,032

0,096

0,144
0,096

4

0,144

4

0,144

3

0,096

0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

0,036

4

0,144

4

0,144

0.976
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0,096
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Weakness (W)
Ranting
-2
-3

Nilai

No.

Kelemahan (Weakness)

Bobot

W1

Kualitas input belum sesuai yang diharapkan.
Masih terbatasnya sarana dan prasarana
untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
PS Magister Kajian Budaya.
Kurangnya kemampuan mahasiswa untuk
melakukan pembiayaan penelitian mandiri
Koordinator PS bukan atasan langsung
dosen pada PS Magister Kajian Budaya.
Jumlah tenaga teknisi/programer yang
tersertifikasi belum memadai.
Pemahaman
Dosen
dan
tenaga
kependidikan terhadap Kurikulum
KKNI
belum memadai.
Sistem
pengelolaan
dana
masih
tersentralisasi atau terpusat di universitas.
Pembinaan manajerial pada pengelola
akademik belum optimal.
Kegiatan ekstra kurikuler masih kurang
terstruktur.
Adanya mahasiswa yang kurang aktif karena
sudah bekerja sehingga tidak semua waktu
digunakan untuk belajar.
Penguasaan IT pendidik dan tenaga
kependidikan belum memadai.
Perencanaan kegiatan pendukung suasana
akademik belum terjadwal.
Perencanaan, kemampuan dan sistem
monitoring pengelolaan keuangan belum baik
dan merata.
Kemampuan
mahasiswa
mengakses
informasi
masih
rendah
sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
publikasi
Program Studi Magister Kajian Budaya saat
ini baru terakreditasi B
Penelitian dan pengabdian dosen dari segi
kuantintas mengalami penurunan selama tiga
tahun terakhir.
Pemanfaatan dan pemeliharaan aset belum
optimal.
Realisasi kerja sama penelitian dan PkM
antara Universitas dan PT asing belum
optimal.
Belum ada jurnal nasional yang terakditasi
dikelola sendiri sebagai wadah publikasi.

0,053

-1

-0,053

0,053

-1

-0,053

W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

W14

W15
W16
W17
W18

W19

Total Kelemahan

-1

0,049
0,053

-2
-1

-4

Tertimbang

-0,098
-0,053

0,049

-2

-0,098

0,049

-2

-0,098

0,053

-1

0,049

-0,053
-2

-0,098

0,053

-1

-0,053

0,053

-1

-0,053

0,053

-1

-0,053

0,049

-2

-0,098

0,049

-2

-0,098

0,053

-1

-0,053

0,053

-1

-0,053

0,053

-1

-0,053

0,049

-2

-0,098

0,053

-1

-0,053

0,053

-1

-0,053

0,979
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Tabel 11. Hasil analisis SWOT untuk faktor dari luar (peluang dan ancaman)
Peluang (Opportunities)
No.
O1
O2
O3
O4

O5
O6
O7
O8

O9
O10
O11
O12

O13

O14
O15

O16
O17

Peluang (Opportunities)
Adanya peningkatan minat masyarakat untuk
pendidikan Magister dibidang kajian budaya.
Adanya bantuan beasiswa BPPS yang bersumber dari
Dikti bagi dosen baik dari PTS maupun PTN
Adanya sumber dana penelitian hibah dan pegabdian
bagi dosen maupun dari Pemerintah daerah
Masyarakat semakin cerdas memahami pentingnya
pendidikan sehingga animo calon mahasiswa PS
Magister Kajian Budaya mengalami peningkatan.
Kurikulum memberikan peluang besar bagi mahasiswa
untuk memiliki fleksibilitas dalam pengembangan diri
dan dunia kerja.
Adanya tawaran kerja sama dalam bentuk, kuliah tamu,
Seminar, magang, dan konferensi.
Animo stakeholder melakukan kerjasama penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat makin meningkat.
Adanya kerja sama UHO dengan berbagai pihak untuk
memperoleh kesempatan untuk pendanaan melalui
program-program pemberdayaan perguruan tinggi.
Semakin fleksibelnya pengelolaan perguruan tinggi
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada
jenjang pendidikan magister.
Pemerintah daerah, membuka diri untuk membangun
kerja sama dalam bentuk penelitian dan pengabdian.
Adanya paradigma baru dalam pengelolaan perguruan
tinggi dan Program Magister.
Membangun networking dengan sektor swasta/publik
dalam meningkatkan wawasan mahasiswa melalui
perkembangan IPTKS/kebutuhan kerja.
Aksesibilitas Informasi akademik semakin luas bagi
dosen dan mahasiswa ke pusat-pusat pengembangan
ilmu sehingga memudahkan dosen dalam mencari
referensi terbaru.
Motivasi mahasiswa berprestasi semakin meningkat
dan pemanfaatan IT dalam aktifitas pembelajaran.
Kebijakan pemerintah yang terus meningkatkan
manajemen pengelolaan, skim, dan jumlah pendanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Adanya
komitmen
pemerintah
untuk
menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara
transparan.
Kualifikasi dunia kerja yang menuntut lulusan
berkualitas

Bobot

1

Ranting
2
3

0,042

Nilai
4

Tertimbang

4

0,168

0,038

3

0,114

0,038

3

0,114

0,042

4

0,168

0,042

4

0,168

0,038

3

0,042
0,042

0,114
4

3

0,168
0,000

0,042

4

0,168

0,042

4

0,168

0,038

3

0,114

0,042

4

0,168

0,042

4

0,168

0,038

3

0,114

0,038

3

0,114

0,042
0,038

4
3

0,168
0,114

O18

Pasar kerja semakin membutuhkan tenaga profesional.

0,042

4

0,168

O19

Lulusan sarjana (S1) terus meningkat

0,042

4

0,168

0,042

4

0,168

O20
O21
O22
O23
O24

Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualifikasi
pendidikannya semakin tinggi
Adanya dukungan dana dan kerja sama untuk hibah
penelitian dan publikasi
Adanya insentif untuk penulisan buku ajar dan jurnal
internasional
Masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan
tinggi
Aksesibilitas Informasi penelitian dan pengabdian
dosen semakin luas.

Total Peluang (Opportunities)

0,038

3

0,114

0,038

3

0,114

0,042

4

0,168

0,042

4

0,168

0,972
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Ancaman (Threats)
No.

T1

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T10

T11

T12

Ancaman (Threats)
Adanya kecenderungan calon mahasiswa untuk
mengikuti program Magister yang menawarkan
kemudahan dalam perkuliahan dan syarat
pembayaran tidak ketat.
Persaingan antar dosen dari perguruan tinggi lain
semakin tinggi yang membutuhkan dosen.
Adanya tawaran jabatan dari instansi pemerintah,
swasta dan PT terhadap dosen.
Adanya kesenjangan antara waktu implementasi
kurikulum
dengan
perubahan
kebutuhan
pengguna.
Semakin ketatnya persaingan dalam memperoleh
dana hibah penelitian dan pengabdian.
Adanya indikasi pihak ketiga mencampuri urusan
pengelolaan keuangan, pengadaan sarana dan
prasarana.
Tuntutan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan
yang tinggi.
Tuntutan terhadap penguasaan IT dan bahasa
asing bagi alumni semakin tinggi.
Daya saing dosen dari perguruan tinggi lain
semakin tinggi untuk mendapatkan dana
penelitian dan PkM.
Adanya PS Magister Kajian Budaya di luar
Sulawesi Tenggara telah terakreditasi A, yang
menawarkan berbagai kemudahan.
Lulusan dari perguruan tinggi lain menjadi
pesaing alumni dalam memperebutkan lapangan
kerja.
Jurnal terakreditasi nasional dan internasional
bereputasi masih kurang khususnya pada kajian
budaya.
Total Ancaman (Threats)

Bobot

0,083

-1

Ranting
-2
-3

-1

Nilai
-4

Tertimbang

-0,083

0,079

-2

-0,158

0,079

-2

-0,158

0,079

-2

-0,158

0,083

-1

0,079

-0,083
-2

-0,158

0,083

-1

-0,083

0,083

-1

-0,083

0,083

-1

-0,083

0,079

0,083

0,079

-2

-1

-0,158

-0,083

-2

0,972

-0,158
-1,446

Analisis SWOT meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal disajikan pada
Tabel 10 dan Tabel 11. Tujuan analisis ini untuk memahami situasi eksternal dan
kemampuan internal lembaga sebagai dasar penyusunan strategi, sehingga terbentuk
strategi yang mampu menyesuaikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesess)
dalam menggunakan kesempatan (opportunities) yang ada, dan menghindari ancaman
(threats) dari luar. Total skor kekuatan (strengths) bagi unit pengelola Program Studi
Magister Kajian Budaya sebesar 3,576 sedangkan total skor kelemahan (weaknesess)
adalah -1,322. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Program Studi Magister
Kajian Budaya lebih banyak memiliki kekuatan dibanding kelemahan dalam menghadapi
pesaing. Selanjutnya, total skor peluang (opportunities) = 3,378 sedangkan total skor
untuk ancaman (threats) =

-1,466, artinya yang paling dominan adalah peluang

dibandingkan dengan ancaman jika dilihat dari faktor eksternal pada pengelolaan
Program Studi Magister Kajian Budaya.
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2.4 Strategi dan Pengembangan PS Magister Kajian Budaya
Hasil analisis SWOT yang telah diuraikan di atas, dapat dimanfaatkan untuk
penyusunan strategi pemecahan masalah, pengembangan dan perbaikan mutu pada
pengelolaan Program Studi Magister Kajian Budaya secara berkelanjutan. Hasil analisis
SWOT menunjukkan bahwa kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih baik
dari ancaman, maka strategi pengembangan yang sebaiknya dilakukan pada Program
Studi Magister Kajian Budaya diarahkan kepada perluasan/pengembangan program.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan pada pengelolaan
Program Studi Magister Kajian Budaya adalah SO (strength-opportunity) atau mendukung
kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Hasil dari analisis faktor
lingkungan internal dan eksternal yang berupa total skor, maka dalam melakukan evaluasi
strategi diperlukan pemetaan analisis tersebut. Hasil pemetaan analisis SWOT Program
Studi Magister Kajian Budaya disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Analisis SWOT Program Studi Magister Kajian Budaya
Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan pada Gambar 12, maka yang dipilah
menjadi analisis SWOT komponen masukan, proses dan keluaran, yang dapat menjadi
dasar penyusunan strategi dan pengembangan PS Magister Kajian Budaya adalah:
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1. Komponen Masukan
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas input yaitu mahasiswa baru dengan melalui
proses rekrutmen dan kriteria seleksi mahasiswa baru secara online dan
transparan.
2) Meningkatkan kuantitas penghargaan terhadap sivitas akademika yang berprestasi.
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan tridharma
Perguruan Tinggi di Program Studi Magister Kajian Budaya.
4) Meningkatkan kemapuan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara
adil, transparan dan berkelanjutan.
5) Mengoptimalkan implementasi kurikulum berbasis KKNI pada setiap dosen pengajar
pada Program Studi Magister Kajian Budaya
6) Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui
peningkatan kapasitas SDM yang berbasis pada pendidikan, penelitian dan PkM.
7) Meningkatkan kualitas dan kuantintas pelayanan prima terhadap stakeholders.
8) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.
9) Meningkatkan kualitas layanan dan sosialisasi pada berbagai media cetak dan
elekronik (e-information) maupun web site.
10) Melaksanakan kegiatan tridharma baik pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.
2. Komponen Proses
1) Peningkatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi dengan kepemimpinan yang
humanistik dan partisipatif serta menerapkan asas kredibiitas, transparansi,
akuntabilitas tanggung jawab dan adil.
2) Memberikan layanan prima kepada stakeholders dan Meningkatkan kemampuan IT
sivitas akademika, terutama kepada mahasiswa, alumni dan pengguna.
3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi.
4) Meningkatkan kemampuan manajerial dan koordinasi pengelolaan tridharma
perguruan tinggi secara berkelanjutan.
5) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan
tridharma perguruan tinggi.
6) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholders dan kemampuan dosen
dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan PkM yang berkualitas.
7) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian untuk menghasilkan publikasi
internasional yang bereputasi.
8) Meningkatkan keaktifan Mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Rencana Strategis PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO, Tahun 2018-2022

66

9) Meningkatkan sistem Penjaminan mutu didukung oleh dokumen yang lengkap dan
dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
10) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran relatif
efektif dan evaluasi internal dilakukan secara berkala.
11) Meningkatkan peran Pimpinan PPs-UHO dalam menyediakan dan mengalokasikan
pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa
3. Komponen Keluaran
1) Meningkatkan IPK rata-rata lulusan dan lama studi mahasiswa diupayakan semakin
singkat.
2) Peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi
dari tahun ke tahun.
3) Memberikan penghargaan bagi sivitas akademika yang berprestasi dan sanksi bagi
sivitas akademika yang melanggar kode etik dan peraturan akademik.
4) Menjalin komunikasi dan kerjasama produktif dengan alumni dan meningkatkan
motivasi dan kemampuan dosen melakukan penelitian dan PkM.
5) Mengembangkan kualitas komunikasi dengan alumni untuk membangun kerjasama
pendidikan, penelitian dan PkM serta meningkatkan keterlibatan alumni dalam
promosi/sosialisasi program studi.
6) Meningkatkan kualitas/mutu proses pembelajaran dan pelayanan akademik
terhadap mahasiswa dan membangun kerjasama dengan pihak pemerintah dalam
penciptaan lapangan kerja produktif
7) Mengupayakan

layanan

prima

melalui

peningkatan

kompetensi

pengelola

perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing global
8) Meningkatkan kemampuan untuk memahami tuntutan dunia kerja terhadap
kompetensi lulusan yang tinggi.
9) Meningkatkan penguasaan IT dan bahasa asing bagi alumni.
10) Meningkatkan daya saing dosen dari perguruan tinggi lain semakin tinggi untuk
mendapatkan dana penelitian dan PkM.
11) Meningkatkan kemampuan bahasa inggris dengan menetapkan standar skor nilai
TOEFL ≥ 450 bagi calon wisudawan dan ke depan dapat ditingkatkan menjadi 500.
12) Meningkatkan nilai akreditasi Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
pada nilai “A”.
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BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
3.1 Visi Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
Visi PS Magister Kajian Budaya pada Tahun 2022: “Menjadi Program Studi Magister
yang unggul dalam memajukaan kebudayaan dan menghasilkan SDM berkarakter,
cerdas, dan memiliki kompetensi dalam bidang kajian budaya dalam mendukung
pembangunan di wilayah pesisir dan perdesaan”.
Makna kata kunci Unggul, SDM berkarakter, cerdas, dan memiliki kompetensi
adalah:
1) Unggul, berarti PS Magister Kajian Budaya diarahkan untuk menjadi Magister Sosial
yang unggul dalam bidang kajian budaya guna mendukung pengembangan wilayah
pesisir dan perdesaan, yang dijabarkan dalam empat profil lulusan yaitu: (1) Tenaga
pendidik; (2) Konsultan/peneliti bidang kebudayaan; (3) Birokrasi; dan (4) Wirausaha.
Termasuk kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika dalam berbagai
kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional dan internasional.
2) SDM Berkarakter, artinya sivitas akademikanya yang mempunyai harga diri dan
lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas, professional, religious, optimis, disiplin,
inovatif, jujur, toleran dan bersemangat kebangsaan. Selanjutnya tingkat harkat
kemanusiaan berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur dan
menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.
3) Cerdas, meliputi: cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual,
dan cerdas kinestetis. Artinya lulusan PS Magister Kajian Budaya diharapkan memiliki
kecerdasan komprehensif meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,
kecerdasaan sosial dan kecerdasan spiritual serta kecerdasan kinestetik.
4) Kompetensi,

artinya lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan menerapkan

pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan
implementasi ilmu pengetahuan dibidang kajian budaya. Rujukan standard kompetensi
lulusan PS magister Kajian Budaya sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI)

berdasarkan

Peraturan

Presiden

No.

8

tahun

2012,

berdasarkan

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 yang
meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
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3.2 Misi Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
Misi Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO telah diturunkan dari Misi
PPs-UHO dan Universitas Halu Oleo, karena itu misi Program Studi Magister Kajian
Budaya adalah:
M1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu, berdaya saing dan berbasis riset pada
bidang kajian budaya dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan
perdesaan.
M2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang
kajian budaya yang berorientasi pada publikasi jurnal nasional maupun internasional
bereputasi serta perolehan HAKI.
M3. Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, seni budaya dan
pariwisata serta peran mahasiswa dalam upaya memajukan kebudayaan untuk
pengembangan budaya lokal sebagai tonggak kebudayaan nasional di era
globalisasi.
M4. Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu pendidikan dan sistem tata kelola PS
magister kajian budaya yang berorientasi pada pelayanan prima.
3.3 Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
Berdasarkan pada tujuan PPs-UHO dan Universitas Halu Oleo, maka rumusan
tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai berikut:
T1. Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas guna menghasilkan lulusan yang
berdaya saing tinggi dan berbasis riset pada bidang kajian budaya dalam mendukung
pembangunan wilayah pesisir dan perdesaan.
T2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dibidang kajian budaya yang berorientasi pada publikasi nasional dan
internasional bereputasi serta perolehan HAKI.
T3. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, seni budaya dan pariwisata
serta peran mahasiswa dalam upaya pengembangan budaya lokal sebagai tonggak
kebudayaan nasional.
T4. Mewujudkan kualitas pelaksanaan system penjaminan mutu dan sistem tata kelola PS
magister kajian budaya yang berorientasi pada pelayanan prima.
3.4 Sasaran Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
Pengukuran ketercapaian tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai
pada tahun 2022. Sasaran dan strategis pencapaian untuk tiap tujuan tersebut sebagai
berikut:
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1. Sasaran untuk mencapai T1. Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas guna
menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berbasis riset dibidang kajian
budaya dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan perdesaan.

Strategi

untuk mencapai sasaran dari T1 yaitu:
S1.1. Terciptanya pembelajaran sesuai KKNI
S1.2. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi Guru Besar
S1.3. Terwujudnya pelayanan registrasi akademik

secara on line dan berbasis

teknologi informasi
S1.4. Pemanfaatan Lab. sebagai praktikum
2. Sasaran untuk mencapai T2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian
dan pengabdian dibidang kajian budaya yang berorientasi pada publikasi nasional dan
internasional bereputasi serta perolehan HAKI. Strategi untuk mencapai sasaran dari
T2 yaitu:
S2.1. Peningkatan riset kerjasama PT dengan pemerintah dan swasta
S2.2. Peningkatan perolehan hibah riset kompetisi
S2.3. Peningkatan perolehan hibah pengabdian
S2.4. Peningkatan publikasi pada jurnal bereputasi
S2.5. Peningkatan publikasi internasional bereputasi
S2.6. Peningkatan Pengelolaan jurnal ilmiah PS
3. Sasaran untuk mencapai T3. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dibidang
penalaran, seni budaya dan pariwisata serta peran mahasiswa dalam upaya
pengembangan budaya lokal sebagai tonggak kebudayaan nasional. Strategi untuk
mencapai sasaran dari T3 yaitu:
S3.1. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan seminar serta mengikuti konferensi
internasional
S3.2. Melaksanakan kegiatan kerohanian
S3.3. Peningkatan kreativitas Mahasiswa dalam seminar nasional dan internasional
serta Lokakarya hasil penelitian
S3.4. Peningkatan prestasi mahasiswa di bidang olah raga dan seni
4. Sasaran untuk mencapai T4. Mewujudkan kualitas pelaksanaan system penjaminan
mutu dan sistem tata kelola PS magister kajian budaya yang berorientasi pada
pelayanan prima. Strategi untuk mencapai sasaran dari T4 yaitu:
S4.1. Memiliki Sistem Penjaminan Mutu akademik dan non akademik internal PS
S4.2. Audit internal mutu secara rutin
S4.3. Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan komunikasi akademik yang baik
S4.4. Peningkatan Skor TOEFL
S4.5. Peningkatan disiplin dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
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3.5 Strategis Dasar Program Studi Magister Kajian Budaya PPs-UHO
Untuk mencapai sasaran dan strategis pencapaian tersebut, maka ditetapkan
strategi dasar pengembangan Program Studi Magister PPs-UHO Tahun 2018-2022,
sebagai berikut:
1. Memfasilitasi implementasi dan pengembangan kurikulum KKNI sebagai upaya
meningkatkan daya saing lulusan;
2. Mengembangkan sistem tata kelola informasi akademik dan non akademik yang
uptudate;
3. Mensinergikan perencanaan program dan kegiatan antara universitas, PPs-UHO,
fakultas, jurusan/bagian, dan program studi dalam rangka peningkatan capaian kinerja;
4. Memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada tingkat
universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan program studi;
5. Mengembangkan penelitian multidisiplin untuk menghasilkan produk intelektual yang
unggul dan berkontribusi pada daya saing bangsa;
6. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dengan berbagai institusi perguruan
tinggi, pemerintah, BUMN, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
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BAB IV
PROGRAM, STRATEGI PENCAPAIAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Upaya mencapai tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya yang telah
ditetapkan, perlu dirancang strategi pencapaian dan arah kebijakan yang akan ditempuh.
Mengingat visi Program Studi Magister Kajian Budaya pada tahun 2022 “Menjadi Program
Studi Magister yang unggul dalam memajukaan kebudayaan dan menghasilkan SDM
berkarakter, cerdas, dan memiliki kompetensi dalam bidang kajian budaya dalam
mendukung pembangunan di wilayah pesisir dan perdesaan”.

Secara garis besar

terdapat 4 (empat) program pengembangan pada Program Studi Magister Kajian Budaya,
meliputi: (1)

Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas guna menghasilkan lulusan

yang berdaya saing tinggi dan berbasis riset pada bidang kajian budaya dalam
mendukung pembangunan wilayah pesisir dan perdesaan; (2) Meningkatkan kualitas dan
kuantitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kajian budaya
yang berorientasi pada publikasi nasional dan internasional bereputasi serta perolehan
HAKI; (3) Mengoptimalkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, seni budaya dan
pariwisata serta peran mahasiswa dalam upaya pengembangan budaya lokal sebagai
tonggak kebudayaan nasional; dan (4) Mewujudkan kualitas pelaksanaan system
penjaminan mutu dan sistem tata kelola PS magister kajian budaya yang berorientasi
pada pelayanan prima.
Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan IPTEK dan
inovasi, serta peningkatan kontribusi IPTEK untuk mendukung peningkatan daya
saing nasional bukan lagi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan. Sebagai
dharma pertama perguruan tinggi, Unit pengelola Program Studi Magister PPs-UHO
berkomitmen untuk selalu mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi serta terintegrasi dengan kemajuan
teknologi informasi sebagai prioritas. Selama lima tahun ke depan fokus perhatian masih
dalam pengembangan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk
mendukung peningkatan daya saing dan adaptasi lulusan secara global. Agar mencapai
tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka perlu dirumuskan

program aksi,

strategi pencapaian dan arah kebijakan Program Studi Magister pada PPs-UHO yang
telah dipaparkan di atas, maka penjabaran rumusan program aksi, arah kebijakan,
strategi pencapaian, indikator kinerja sasaran strategis, dan target pencapaian sasaran
selama lima Tahun (2015-2019) disajikan pada Tabel 12.
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Tabel 12. Program, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran PS Magister Kajian Budaya Tahun 2015-2019
Program Aksi
(PA)

PA 1.
Mewujudkan layanan
pendidikan berkualitas
guna
menghasilkan
lulusan yang berdaya
saing
tinggi
dan
berbasis riset dibidang
kajian budaya dalam
mendukung
pembangunan wilayah
pesisir dan perdesaan.

Sasaran dan
Strategis
Pencapaian

Arah Kebijakan

1. Terciptanya
pembelajaran sesuai
KKNI

1. Pengembangan
kurikulum
berbasis
kompetensi pada PS Magister Kajian Budaya
yang diselaraskan dengan KKNI.

2. Peningkatan
kualifikasi
dosen
menjadi Guru Besar
3. Terwujudnya

pelayanan registrasi
akademik secara on
line dan
berbasis
teknologi informasi

2. Memotivasi Dosen untuk mengikuti program
sertifikasi dan mempersiapkan kenaikan
jabatan fungsional
3. Pemanfaatan fasilitas teknologi
dalam bidang pengajaran.

4. Tenaga kependidikan berpendidikan minimal
magister dan pengembangan kemampuan
soft skill bagi tenaga kependidikan.
5. Menginfentarisir dan mengintegrasikan situssitus yang menyediakan layanan e-Book dan
open access journal.

7. Peningkatan
kapasitas
profesionalisme
tenaga kependidikan melalui pelatihan/
magang/seminar/workshop.
8. Peningkatan kapasitas Bandwidth internet

PA 2.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
hasil
penelitian
dan
pengabdian
dibidang
kajian
budaya
yang
berorientasi pada
publikasi nasional
dan internasional
bereputasi serta
perolehan HAKI.

riset
kerjasama PT dengan
pemerintah
dan
swasta
2. Peningkatan
perolehan hibah riset
kompetisi
3. Peningkatan
perolehan
hibah
pengabdian
4. Peningkatan publikasi
pada jurnal bereputasi
5. Peningkatan publikasi
internasional
bereputasi
6. Peningkatan
Pengelolaan
jurnal
ilmiah PS

Satuan

Kondisi
Awal
(2017)

2018

2019

2020

2021

2022

PS magister kajian budaya
telah menerapkan KKNI

%

100

100

100

100

100

100

Peninjauan kurikulum, silabus,
SAP dan bahan ajar

%

100

100

100

100

100

100

Pengajar bergelar doktor

Orang

3

5

6

7

10

12

Jumlah guru besar

Orang

14

14

14

14

14

14

%

80

90

100

100

100

100

Mbps

100

100

150

175

200

200

Bandwidth

%

100

100

100

100

100

100

Registrasi mahasiswa dan
pendaftaran wisuda on line

%

85

90

100

100

100

100

Registrasi dan penawaran
mata kuliah on line

%

85

100

100

100

100

100

PS menjalankan SIAKAD

%

100

100

100

100

100

100

Jumlah
Riset

10

20

25

30

35

40

Judul

10

14

16

20

25

30

Judul

4

6

8

10

12

15

Artikel

10

14

16

18

20

25

Artikel

8

10

15

20

25

30

%

50

60

80

100

100

100

informasi

6. Melakukan pelatihan kepada dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa tentang sistem
informasi secara berkesinambungan.

1. Peningkatan

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)

1. Peningkatan perolehan HAKI;
2. Peningkatan
riset
kolaborasi
internasional minimal 2 judul per
tahun;
3. Perolehan hibah pengabdian (16
judul pertahun);
4. Perolehan hibah riset kompetisi (20
Judul/tahun);
5. Peningkatan publikasi dalam jurnal
terakreditasi nasional;
6. Peningkatan publikasi dalam jurnal
internasional bereputasi minimal 40
judul per tahun;
7. Peningkatan jumlah program studi
yang mengelola jurnal ilmiah
8. Pelatihan penulisan karya ilmiah

Rencana Strategis PS Magister Kajian Budaya PPs-UHO, Tahun 2018-2022

Jumlah
profesi

dosen

besertifikat

Pelayanan akademik
berbasis TI.
Penambahan
internet

yang

Peningkatan
riset
kerjasama perguruan tinggi
dengan
lembaga
pemerintah dan swasta
Peningkatan
perolehan
hibah riset kompetisi
Peningkatan
perolehan
hibah pengabdian
Peningkatan
publikasi
pada jurnal bereputasi
Peningkatan
publikasi
dalam jurnal internasional
bereputasi
Peningkatan Pengelolaan
jurnal ilmiah PS
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Target Pencapaian (Tahun)

Lanjutan Tabel 12. Program, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran PS Magister Kajian Budaya Tahun 2018-20122
Program Aksi
(PA)
PA 3.
Mengoptimalkan
potensi
mahasiswa
dibidang
penalaran,
seni
budaya
dan
pariwisata
serta
peran mahasiswa
dalam
upaya
pengembangan
budaya
lokal
sebagai tonggak
kebudayaan
nasional.

PA 4.
Mewujudkan
kualitas
pelaksanaan
system
penjaminan mutu
dan sistem tata
kelola
PS
magister
kajian
budaya
yang
berorientasi pada
pelayanan prima

Sasaran dan
Strategis
Pencapaian

Arah Kebijakan

1. Partisipasi

mahasiswa
dalam kegiatan seminar
serta
mengikuti
konferensi internasional

2. Melaksanakan kegiatan
kerohanian

3. Peningkatan kreativitas
Mahasiswa
dalam
seminar nasional dan
internasional
serta
Lokakarya
hasil
penelitian

4. Peningkatan

prestasi
mahasiswa di bidang
olah raga & seni

1. Memiliki

Sistem
Penjaminan
Mutu
akademik
dan
non
akademik internal PS

2. Audit

internal
secara rutin

mutu

3. Peningkatan kapasitas
tenaga
kependidikan
dan
komunikasi
akademik yang baik

4. Peningkatan

Skor

TOEFL

5. Peningkatan
dosen,
kependidikan
mahasiswa.

disiplin
tenaga
dan

Kondisi
Indikator Kinerja Sasaran
Awal
Satuan
Strategis (IKSS)
(2017)

2018

2019

2020

2021

2022

%

50

50

60

75

100

100

%

60

60

65

70

100

100

%

70

80

90

100

100

100

%

50

60

65

70

100

100

%

60

65

75

80

100

100

%

70

75

90

100

100

100

%

50

50

60

75

100

100

%

60

75

100

100

100

100

%

50

75

100

100

100

100

%

50

75

80

100

100

100

%

60

85

100

100

100

100

%

N/A

1

1

2

2

2

%

80

90

100

100

100

100

%

75

90

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

80

90

100

100

100

100

Kehadiran tenaga kependidikan

%
%

80
80

95
85

100
95

100
100

100
100

100
100

Ketaatan waktu menyetorkan nilai
ujian mahasiswa

%

80

90

100

100

100

100

kegiatan
kemahasiswaan yang berorientasi pada
peningkatan prestasi dibidang penalaran,
seni dan budaya, serta olahraga.
2. Pengusulan pemberian beasiswa bagi
mahasiswa
berprestasi
dibidang
olahraga, seni, dan penalaran.
3. Pemanfaatan fasilitas TI untuk publikasi
kegiatan mahasiswa.
4. Peningkatan jumlah mahasiswa ikut LKTI
dan partisipasi dalam seminar nasional
5. Meningkatkan partisipasi mahasiswa
dalam lomba olah raga tingkat regional
dan nasional serta menjadi juara dalam
lomba seni tingkat regional dan nasional
6. Peningkatan
partisipasi
menyelenggarakan kegiatan seminar
nasional dan internasional

Peningkatan partisipasi mahasiswa
dalam kegiatan seminar nasional dan
internasional
Peningkatan partisipasi mahasiswa
yang
mengikuti
konferensi
internasional
Melaksanakan Kegiatan Kerohanian
Mahasiswa
Peningkatan kreativitas Mahasiswa
dalam
seminar
nasional
dan
internasional
Peningkatan kreativitas mahasiswa
dalam kegiatan Lokakarya hasil
penelitian
Meningkatkan pelaksanaan diskusi
mengenai peran dan fungsi lembaga
kemahasiswaan

1. Pembuatan

PS
magister
kajian
budaya
menggunakan rekomendasi hasil
audit internal untuk RKT
PS magister kajian budaya telah
menjalankan K2JM
Peningkatan jumlah dokumen mutu
yang diselesaikan UJM
Adanya
SOP
untuk
layanan
akademik dan non-akademik
Memiliki Auditor Internal besertifikat
Tenaga
kependidikan
telah
menjalankan tupoksinya dengan baik
dan penuh tanggung jawab
Komunikasi akademik yang kondusif
dan terbuka antara prodi, dosen dan
mahasiswa.
Skor TOEFL lulusan ≥ 450
Pengontrolan terhadap aktivitas
proses elajar
Ketepatan waktu mengajar

1. Pengembangan

dokumen jaminan mutu di
tingkat PS Magister Kajian Budaya.
2. Pelaksanaan audit mutu akademik dan
non-akademik.
3. Pemanfaatan hasil audit untuk perbaikan
manajemen akademik dan peningkatan
kualitas pendidikan di tingkat PS
Magister
Kajian
Budaya
secara
menyeluruh.
4. Pelaksanaan SOP dan audit mutu
akademik dan non-akademik.
5. Memiliki manual mutu pendidikan
minimal 8 naskah dan terlaksananya
K2JM.
6. Penetapan job description bagi setiap
tenaga kependidikan.
7. Tenaga kependidikan mengetahui dan
memahami tupoksinya dengan baik.
8. Penempatan
tenaga
administrasi
berdasarkan kompetensinya.
9. Pengembangan kemampuan tenaga
administrasi
dalam
tata
kelola
administrasi dan keuangan melalui
pelatihan/magang.

Target Pencapaian (Tahun)

Peningkatan partisipasi mahasiswa
dalam kegiatan seminar nasional dan
internasional
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis

Program Studi Magister Kajian Budaya Tahun 2018-2022

menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Program Studi Magister Kajian Budaya, sehingga akan lebih terarah
dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam
pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun
dalam percepatan waktu realisasinya. Kegiatan-kegiatan

dengan

output

yang

mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan
yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Program Studi Magister Kajian Budaya. Meskipun demikian, untuk persoalanpersoalan yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan
sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.
Rencana strategis Program Studi Magister Kajian Budaya Tahun 2018-2022
disusun dengan mempertimbangkan dinamika kehidupan kampus sepanjang Tahun 2013
sampai dengan Tahun 2017. Semua itu dilakukan agar Renstra ini betul-betul
menggambarkan kesungguhan Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya untuk
mencapai visi pada Tahun 2022. Sungguh sangat diharapkan dalam perencanaan
kegiatan tahunan, pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan
mengacu pada Renstra ini. Terakhir, semoga Renstra ini mampu mengantarkan Program
Studi Magister Kajian Budaya menjadi lebih baik.
Rencana

Strategis

Program Studi Magister Kajian Budaya Tahun

2018-2022

merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan sivitas akademika.
Dengan Renstra ini diharapkan seluruh unsur manajemen dan sivitas akademika
Program Studi Magister Kajian Budaya dapat menentukan langkah dan kebijakankebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan pada Program Studi Magister
Kajian Budaya akan lebih terarah. Dalam Renstra ini telah disajikan visi, misi, tujuan,
dan sasaran Program Studi Magister Kajian Budaya dalam menghadapi tantangan
masa depan sesuai dengan tugas yang diemban sebagai penyelenggaran pendidikan
akademik di bidang kajian budaya. Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dan
dalam pelaksanaannya akan didukung dan dilengkapi dengan Program Kerja dan
Anggaran Tahunan. Pendanaan implementasi Renstra Program Studi Magister Kajian
Budaya berasal dari dana Rutin dan BLU dan BOPTN-UHO.
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