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Pada laporan survey kepuasan mahasiswa ini menampilkan hasil survey yang
dilakukan mahasiswa mengenai evaluasi dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap
layanan, baik itu layanan akademik, sarana dan prasarana serta proses perkuliahan
yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah, semoga hasil survei ini dapat menjadi
evaluasi bagi pengembangan program studi Pascasarjana Universitas Halu Oleo
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Pendahuluan
Pada laporan survey kepuasan mahasiswa ini menampilkan hasil survey yang
dilakukan mahasiswa mengenai evaluasi dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap
layanan, baik itu layanan akademik, sarana dan prasarana serta proses perkuliahan
yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah, semoga hasil survei ini dapat menjadi
evaluasi bagi pengembangan program studi Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Metode Pelaksanaan Survey
Survey dilaksanakan secara online melibatkan seluruh mahasiswa pascasarjana
Universitas Halu Oleo Terkait Layanan Akademik, Sarana dan Prasarana Serta
Kemahasiswaan periode TA. 2019-2020, Kegiatan Survey dilaksanakan Mulai Bulan
Desember 2020 – Januari 2021
Survey Layanan Akademik, Sarana dan Prasarana Serta Kemahasiswaan untuk
mengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM)
Instrumen Evaluasi
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B. Hasil Survey

Profil Responden
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AKADEMIK
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Nilai Kuesioner ( Skala Likert 1-5)
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SARANA , PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI
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KEMAHASISWAAN
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C. Saran dan Kritik

No

Kritik dan Saran

1

1. Peningkatan Kapasitas Perpustakan yang hi-tech untuk mahasiswa pasca dan dapat
digunakan sbgai pusat informasi seluruh kegiatan pasca UHO. salah satunya informasi
tentang jadwal seminar proposal/hasil dan yang lainnya.
2. Pusat pelayanan dan informasi beasiswa dan penelitian yang dapat dibiayai oleh
pemerintah untuk mahasiswa pasca.
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4
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6
7
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10
11
12
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Adakan pameran, temu akrab atau kegiatan lainnya agar mahasiswa saling mengenal
sesama mahasiswa Pascasarjana.
Agar cepat terakreditasi b supaya pasca sarjana fakultas hukum dapat eksis dan
diminati masyarakat
Agar ditingkatkan lagi kapasitas dalam hal pelayanan nya.
Agar kedepannya lebih lebih efektif dan lebih baik lagi
Agar lebih ditingkatkan pertemuan belajar tatap muka ataupun daring
Agar pelayanan lebih ditingkatkan lagi
Agar pelayanan terkait dengan program UHO dapat di tingkatkan untuk menuju kualitas
universitas yang lebih baik.
Agar segera mendapatkan akreditasi "B"
Aturannya jangan terlalu ribet dan usahankan mudahkan urusan mahasiswa
Bahwa fasilitas atau sarana yang ada di pasca sarjana UHO..sudah bagus agar
dIpertahankan
Bekerjama dibidang penelitian bagi dosen-dosen antar universitas
Berharap dosennya tidak subjektif dan bisa memberi penilaian secara objektif pasa
mahasiswa
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Dari Instrumen Survey yang diberikan terdapat beberapa saran dan Kritik yang telah kami rangkum
, semua saran dan kritik akan dibahas dan menjadi masukan bagi perkembangan pascasarjana
Universitas Halu Oleo
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Di Tingkatkan Kualitas Dosennya
Diharapkan agar pelaksanaan perkuliahan lebih ditingkatkan, perlu peningkatan sarana
& prasarana ruang perkuliahan, perlu peningkatan ketersediaan buku-buku tentang
Administrasi pembangunan/Publik.
Diharapkan tenaga pengajar/dosen tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Dipertahankan kinerjanya
Ditingkatkan dan dipertahankan terus
Ditingkatkan kembali pelayanan dalam hal pengurusan akademik
Era Digital saat ini sebaiknya website Pascasarjana agar selalu melakukan Up Date
Informasi yang terbaru
Fasilitas Atau sarana yang sudah ada di pasca sarjana UHO sudah baik dan tetap
dpertahankan
Fasilitas belajar mengajar dalam ruang kuliah lebih di lengkapi lagi.
Fasilitas di perpustakaan masih perlu lagi di tingkatkan
Fasilitas lain yg menunjang perkuliahan ditingkatkan lagi
Fasilitas pembelajaran agar lebih diperhatikan
Fasilitas pendukung pengajaran perlu di lengkapi
Fasilitas perlu ditingkatkan lg untuk kelancaran proses perkuliahan
fasilitas ruang kelas agar nyaman,, fasilitas mahasiswa seperti Kartu Mahasiswa dsb..
Fasilitas ruangan ditingkatkan lagi seperti AC dan Listrik serta akses internet bagi
mahasiswa.
Fasilitas ruangan ditingkatkan lagi seperti AC dan Listrik serta akses internet bagi
mahasiswa.
Fasilitas sebaiknya lebih di perhatikan agar mahasiswa nyaman selama perkuliahan
Fasilitasnya belum memadai. Kioas angin kadang tidak menyala dan sangat
mengganggu proses pembelajaran saat musim panas.
Harap dipertahankan pelayanan seperti ini
Harapannya sistem informasi akademik perlu dipermatap lagi.
Hendaknya pelayanan lebih di tingkatkan dan maksimalkan fasilitas yang telah ada
Kalau bisa di perjuangkan terus-menwrus untuk kenaikan status akdritas program study
S2 ilmu hukum menjadi akdritas B sama seperti jurusan lain.
Kalau perlu ditingkatkan pelayanan administrasi
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kami mahasiswa sangat berharap kepada pihak universitas halu oleo untuk
memperjuangkan akdriditas di tiap-tiap program study khusunya program study S2
ILMU HUKUM dari akriditas C menjadi Akriditas B. sama seperti dengan program study
ilmu-ilmu lain yang ada dilingkup universitas halu oleo pasacasarjana.
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kami mahasiswa sangat berharap kepada pihak universitas halu oleo untuk
memperjuangkan akdriditas di tiap-tiap program study khusunya program study S2
ILMU HUKUM dari akriditas C menjadi Akriditas B. sama seperti dengan program study
ilmu-ilmu lain yang ada dilingkup universitas halu oleo pasacasarjana.
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Dapat dipertahankan dalam segala Aspek baik dalam bidang akademik,sarpras,sistem
informasi serta kemahasiswaan . Pengembangan berjiwa entrepreneur secara teori dan
lapangan dpt sejalan ,kurikulum dimasukkan semacan study kedaerah lain yg
berkeseniannya lebih luas.tks
Di perbaiki lagi sistem akademiknya

19

44
45
46
47
48
49
50
51
52

Kartu mahasiswa dari masuk sampai sekarang belum di bagikan kepada mahasiswa
Kebersihan kampus slalu jd perhatian lg agar dlm proses perkuliahan lebih nyaman
serta sarana dan prasarana kampus lebih ditingkatkan lagi
Kipas angin/ AC Ruangan spya mudah dinyalakan, kabel roll disediakan di msing2
ruangan, mesjid kampus di renovasi
Koleksi buku diperpustakaan PPs UHO ditambah
layanan dan sarana prasarana perlu ditingkatkan lagi
Layanan yang Humanis bagi mahasiswa
Lebih ditingkatkan lagi fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa nya
Lebih meningjatkan pelayanan administrasi

54

Lembaga kemahasiswaan PPs UHO kalau bisa di aktifkan Juga�
Libatkan pihak ketiga untuk pemeliharaan gedung, taman, keamanan dan wirausaha
dalam wilayah kampus seperti kampus lain di Jawa contoh Universitas Brawijaya
Mahasiswa dan dosen sama sama memiliki kewajiban untuk belajar lebih baik lg guna
Meningkatkan kualitas diri pribadi

55

Masih banyak yang perlu diperbaiki

56

Memperbanyak seminar ilmiah nasional dan internasional serta bedah buku...agar
mahasiswa jg bisa menjadi bagian pada kegiatan tersebut, terutama yg risetnya adalah
gagasan yg sangat kontributif pada bidangnya..dan semakin dipertahankan yg sdh
sangat baik mulai dari pelayanan akademik sampai sarana dan prasarana.
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72

Meningkatkan kembali kedisiplinan dan pembelajaran
Meningkatkan lebih baik lagi fasilitas dan layanan
Mohon agar koleksi buku-buku diperpustakaan ditambah, kecepatan akses internetnya
agar lebih ditingkatkan lagi dan ruang kelas dibuat senyaman mungkin. Terima kasih.
Mohon diperjuangkan akriditas program study S2 ilmu hukum menjadi akriditas B sama
dengan jurusan lain
Mohon kami angkatan pertama S2 Kesmasy di permudah sampai akhir��
mohon kejelasan akreditasi untuk Program S2 Ilmu Hukum. Terima Kasih.
Mohon program Fakultas untuk Pascasarjana UHO disinergikan dengan program
Pasca
Pascasarjana UHO harus secara cepat(in realtime) beradaptasi terhadap perubahan
lingkungan pendidikan global. Uho harus memiliki daya saing baik di tingkat nasional
maupun global. Dalam konteks teknolologis, dunia ini sudah satu dinding. Tidak ada
lagi batas antarbangsa. Dengan satu sentuhan saja, dunia tersingkap di telapak
tangan. Uho mempersiapkan ulumninya terserap di dunia kerja.
Pascasarjana UHO perlu menyediakan layanan/akses untuk memperoleh
publikasi/pustaka yang diindeks oleh lembaga pengindeks bermutu tinggi, misalnya
akses database SCOPUS
Pelayanan administrasi lebih di tingkatkan
Pelayanan Akademik agar ditingkatkan lagi untuk memudahkan Mahasiswa
Pelayanan akademik semakin di tingkatkan
Pelayanan akademik tidak profesional dan tidak tepat waktu
Pelayanan lebih di maksimal lagi
Pelayanan lebih di tingkatkan lagi.
Pelayanan masi perlu terus diperbaiki dan dievaluasi
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kami mahasiswa sangat berharap kepada pihak universitas halu oleo untuk
memperjuangkan akdriditas di tiap-tiap program study khusunya program study S2
ILMU HUKUM dari akriditas C menjadi Akriditas B. sama seperti dengan program study
ilmu-ilmu lain yang ada dilingkup universitas halu oleo pasacasarjana.
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Pelayanan sangat membantu mahasiswa dan samgat memuaskan untuk
dibpertahankan
Pelayanan serta sarana dan prasarana Pasca agar semakin ditingkatkan kapasitas dan
kualiyasnya
Pelayanan serta sarana dan prasarana Pasca agar semakin ditingkatkan kapasitas dan
kualiyasnya
Pelayanan serta sarana dan prasarana Pasca agar semakin ditingkatkan kapasitas dan
kualiyasnya
Pelayanan sudah baik dan d pertahankan
Pelayanan terhadap mahasiswa di pertahankan dan ditingkatkan,respon para dosen
pengajar terhadap mahasiswa sangat terbuka dan menerima saran yang positif dari
mahasiswa
Pengajar lebih konsisten pada waktu dan cukup 2 pangajar dalam satu mata kuliah
Pengelola program studi sudah sangat baik dalam memberikan info, melayani
perkuliahan
Peningkatan layanan informasi dari program studi mengenai perkembangan ilmu
hukum
Peningkatan mutu pendidikan agar Lulusan Perguruan Tinggi mumpuni dibidangnya,
dan mengembangkan potensi mahasiswa senantiasa diupayakan baik.
Peralatan dalam proses belajar mengajar seperti infokus perlu di tingkatkan lagi.
perbaikan pelayanan konsultasi atau bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang
menyusun proposal / hasil penelitian. sebaiknya ada ruang khusus yang disediakan
pihak kampus untuk bimbingan dengan dosen pembimbing.
Perbaiki sistemnya
Perbanyak seminar yg menhadirkan narsum2 berkualitas sbg pembanding
Perlu ada organisasi mahasiswa di tingkat pasca untuk mengakomodir kegiatan
ilmiah/seni kemahasiswaan.
Perlu adanya perbaikan dari segi sarana dan prasarana yg ada di gedung pasca.
Mahasiswa kadang tdk nyaman dalam menjalankan peekuliahan dengan kondisi
bangunan yang panas..
Perlu di tingkatkan dalam pengajaran peraktek seni dalam lingkup seni
Perlu dilakukan kontrol.terhadap mahasiswa yang sudah lama studi
Perlu ditambah koleksi-koleksi buka dibidang hukum sehingga dapat menambah
khsanah keilmuan hukum
Perlu ditambah koleksi-koleksi buka dibidang hukum sehingga dapat menambah
khsanah keilmuan hukum
Perlu ditingaktkan pelayanan dengan baik
Perlu hal penambahan peminatan Jurusan. Sangat membantu dalam penyesuaian
pembelajaran Akademik.
Perlu lebih menjaga kualitas tugas artinya bukan banyaknya tapi contennya
Perlu peningkatan dan perhatian sistem pelayanan akademik terhadap mahasiswa
Perlu peningkatan dan perhatian sistem pelayanan akademik terhadap mahasiswa
Perlunya diadakan studi banding setiap prodi..serta penguatan pelayanan akademik
bagi mahasiwa .
Perlunya kuota internet untuk mahasiswa S2 pembelajaran online
Perlunya Lebih mengkonsistenkan waktu dalam jadwal perkuliahan
perlunya tatap perkuliahahn dilakukan dilakukan tatap muka
Perpustakaan online
Perpustakaanyanya lebih diperbesar lagi dan koleksi bukunya ditambah
pertahankan dan selalu berinofasi
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105
106
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perthankan dan selalu berinofasi
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Proses Belajar Mengajar sudah Baik , Saat ini kami Sebagai Mahasiswa Yg kami
harapkan Kenaikan Akreditasi minimal B .
proses pembelajaran perlu adanya tatap muka
Ruang belajar plus fasilitas didalamnya lebih ditingkatkan lagi supaya mahasiswa
nyaman belajar ( ac) dan kadang kita harus cari2 ruangan lain karena jumlah ruang
belajar minim
Ruang kelasnya perlu dilengkapi lagi. Korden diganti, papan tulis diperbaiki,
Kebersihan WC, Perlu adanya ketersediaan kipas angin di tiap ruangan.
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Program Pascasarjana UHO maju terus, UHO jagad kita.

Ruang kuliah dilengkapi jaringan internet
Saran dan masukan lain bagi Program Studi di Pascasarjana UHO
Saran saya ialah kita perlu bekerja sama agar fasilitas yang ada di dalam kampus itu
bisa terjaga dan dapat kita nikmati dan manfaatkan bersama.
Saran saya ialah kita perlu bekerja sama agar fasilitas yang ada di dalam kampus itu
bisa terjaga dan dapat kita nikmati dan manfaatkan bersama.
Saran: Agar ada S3 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di UHO
Sarana dan Prasarana lebih ditingkatkan
Sarana dan prasarana penunjang lainnya lebih di perbaiki lagi, agar tercipta lulusan
yang lebih profesional.
sarana dan prasarana perlu ditingkatkan
Sarana prasarana perkuliahan sangat baik..mohon dipertahankan .. tks
Sarana, prasarana dan sistem informasi lebih ditingkatkan.
Sarpras prodi ditingkatkan
Saya sangat berharap untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra indonesia memiliki
akreditasi A.Mengingat keperluan Akreditasi ketika kita kami sebagai alumni, akan
sangat berpengaruh terhadap karir kami ke depan.Semoga keperluan untuk akreditasi
prodi ini lebih diperhatikan lagi.Terima Kasih.���
Sebaiknya Dosen yg di sk kan untuk mengajar tetap dipantau. Ada oknum dosen uang
tidak pernah mengajar
Sebaiknya fasilitas pembayaran SPP benar2 terintegrasi dgn siakad, tdk perlu
konfirmasi pembayaran berulang kali
Sebaiknya mahasiswa bisa mengakses internet secara leluasa
sebaiknya pelayanan adminstrasi mahasiswa yang akan mengurus ujian jalurnya lebih
diperingkas kalau perlu dapat diwakili jika pejabat yang dibutuhkan sedang tidak ada
ditempat, terima kasih.
Secara umum sudah memadai, kinerja staf perlu ditingkatkan lg khususnya bagian
akademik
Secara umum sudah memadai, kinerja staf perlu ditingkatkan lg khususnya bagian
akademik
Secara umum sudah memadai, kinerja staf perlu ditingkatkan lg khususnya bagian
akademik
Secara umum sudah memadai, kinerja staf perlu ditingkatkan lg khususnya bagian
akademik
Seluruh fasilitas dan tenaga pengajar sudah sangat baik semoga bisa dipertahankan.
semoga akreditasi menjadi unggul
Semoga dapat dipertahankan. Bahkan ditingkatkan
Semoga kedepannya lebih di kembangkan lg
Semoga lebih baik dan apa yg d harapkan UHO cepat tercapai dan terlaksana dengan
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Praktikum Mahasiswa seharusnya dilaksanakan
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baik

143
144
145
146
147
148
149
150
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Semoga menjadi prodi yang unggul
Semoga seluruh program studi PPS UHO semakin baik kedepannya.
Semoga semakin lebih baik
Semoga semakin maju dan berkembang
Semoga UHO ke depannya lebih baik Aamiiiin Allahumma Aamiiiin Yaa Rabb ��
Semua baik
Semua Baik, UHO Bisa Sukses selalu program PASCA. Beri kebijakan yg dapat
memotivasi mahasiswa agar cepat selesai,krn peraturan bisa di lunakan tanpa di
abaikan melalui kebijakan pengelolaan yang baik.
Semua sarana dan prasarana sudah memadai, bagi saya cukup lengkap, dan
pelayanannya secara prima.
Senoga menjadi universitas yang terbaik
Setiap hari harus lebih baik.
Sinergitas perlu di tingkat lg pasca pandemik
Smg ke depanx lebih meningkat
Sudah sangat baik smoga tetap dipertahankan
Sudah sangat baik, smoga tetap dipertahankan
Sulitnya tercapaianya target penyelesaian karena banyaknya langakh dalam
penyelesaian studi khususnya ujian kualifikasi yang sangat panjang , perlu
pemangkasan siatem ujian yang efektif dan efesien dengan tidak mengurangi mutu

152
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terus dan terus ditingkatkan lagi
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Terus meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Inovasi dalam mengajar dengan
memanfaatkan Tehnologi Informasi Dan komunikasi
Terus tingkatkan kesigapan para tenaga pendidik dalam menolong kesulitan
mahasiswa
Terus tingkatkan kesigapan para tenaga pendidik dalam menolong kesulitan
mahasiswa
Terus tingkatkan pelayanan dan kualitas metode belajar mengajar...
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Terus di tingkatkan dalam hal sarana dan prasarana
Terus ditingkatkan pelayanan dan fasilitas yang sudah ada, terimakasih

Teruskan tingkatkan pelayanan
Tetaplah berkarya demi mencerdaskan dan menciptakan lulusan yang berguna untuk
bangsa dan negara,,,
Tingkat pelayanan terhadap mahasiswa
Tingkatkan dan pertahankan terus Pelayanan akademik
Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat kampus pasca uho.
Tingkatkan terus proses pelayanan dan perlu ada kebijaksanaan bg mahasiswa
Tingkatkan �
Tolong dosennya banyakan yg masih lumayan fresh, cantik dan memesona|

168

Untuk "Administrasi Publik" agar nama tersebut dipatenkan penggunaannya, seluruh
administrasi tidak ada lagi menggunakan nama "Administrasi Pembangunan", agar
nantinya tidak membingungkan Stakeholder dalam berurusan.
Untuk seluruh dosen dan staf.. tetap semangat untuk membimbing kami dalam hal
akademik, karena kami ada karena kalian ada���

169

Ut ke depannya meningkatkan jumlah pendaftar

167
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D. ANALISIS DATA
Dari Hasil Survei yang telah dilakukan diperoleh hasil dari 3 aspek yang dinilai yaitu a. Akademik b.
Sarana Prasarana dan Sistem Informasi c. Kemahasiswaan. Aspek yang dinilai terkait Reliability,
Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangible. Hal ini tercermin dari butir-bitir pertanyaan yang
diajukan, berikut hasil analisis yang diperoleh :
TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible.
TKM = ƩTKMi / 5 dimana
TKMi = ai = persentase “Sangat Baik”; bi = persentase “Baik”; ci = persentase “Cukup”; di =
persentase “Kurang”; ei = persentase “Sangat Kurang”
Aspek Akademik
Akademik
ai

bi
52,8
42,8
49,8
55,6
51,3
51,6
50,65

39,6
43,4
38,6
32,6
35,5
38,5
38,03

Dari Tabel diatas sebanyak 50,65% menjawab sangat baik / Sangat Puas proses pelaksanaan
layanan akademik yang dilaksanakan oleh Pascasarjana UHO, namun masih ada 0,6% menjawab
sangat kurang, hal ini perlu menjadi perhatian dari UPPS.
Aspek Sarana Prasarana
Sarana Prasarana dan Sistem Informasi
Penilaian
Pertanyaan
ai
bi
ci
1
33,9
43,8
16,8
2
35,9
42,4
17,1
3
36,8
37,2
16,8
4
40,1
38,8
18,1
Average
36,68
40,55 17,20

di
3,9
3,6
5,9
2
3,85

ei
1,6
1
3,3
1
1,73
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Pertanyaan
1
2
3
4
5
6
Average

Penilaian
ci
di
ei
5,9
1
0,7
10,9
2,6
0,3
9,9
1
0,7
9,2
2
0,7
10
1,6
0,7
9,9
1,3
0,7
9,30
1,58
0,63
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Dari Tabel diatas sebanyak 40,55% menjawab Baik / Puas proses terkait sarana dan prasarana yang
dilaksanakan oleh Pascasarjana UHO, namun masih ada 1,73% menjawab sangat kurang, hal ini
perlu menjadi perhatian dari UPPS.
Aspek Kemahasiswaan
Kemahasiswaan
Pertanyaan
1
2
3
4
Average

ai
33,9
36,1
49,5
48
41,88

bi
39,8
39,4
38
36,2
38,35

Penilaian
ci
21,4
19,9
10,2
12,2
15,93

di
4,3
4
1,3
2,6
3,05

ei
0,7
0,7
1
1
0,85

Dari Tabel diatas sebanyak 41,88% menjawab sangat baik / Sangat Puas proses pelaksanaan
layanan akademik yang dilaksanakan oleh Pascasarjana UHO, namun masih ada 0,85% menjawab
sangat kurang, hal ini perlu menjadi perhatian dari UPPS.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Demikian Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terkait Terkait Layanan Akademik, Sarana
pimpinan pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk pengambilan keputusan dan pengembangan
prodi khusunya pada proses perkuliahan pada semester berikutnya.
Rekomendasi yang dapat diberikan unuk dibawah ke RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) Unit
Pengelola Pascasarjana antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perlu peningkatan kedisiplinan dosen pascasarjana
Perlu mempertimbangkan untuk pertemuan tatap muka secara terbatas
Peningkatan sarana prasarana (ruangan yang belum memiliki AC ditambah)
Perlu menguatkan organisasi kemahasiswaan dan alumni
Peningkatan perpustakaan online
Peningkatan layanan staf program studi
Integrasi Sistem Pembayaran dengan Siakad.

Laporan SURVEY KEPUASAN MAHASISWA

dan Prasarana, Sistem Informasi Serta Kemahasiswaan dari laporan ini akan menjadi rujukan

