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KATA PENGANTAR

Pada laporan survey kepuasan pengguna alumni ini menampilkan hasil survey yang
dilakukan mitra atau pengguna alumni mengenai evaluasi dan tingkat kepuasan pengguna
alumni tahun 2020 terhadap kinerja alumni yang bekerja pada beberapa instansi, semoga
hasil survei ini dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pengembangan program studi
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Pendahuluan
Pada laporan survey kepuasan pengguna alumni ini menampilkan hasil survey yang
dilakukan mitra atau pengguna alumni mengenai evaluasi dan tingkat kepuasan pengguna
alumni tahun 2020 terhadap kinerja alumni yang bekerja pada beberapa instansi, semoga
hasil survei ini dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pengembangan program studi
Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Metode Pelaksanaan Survey
Survey dilaksanakan secara online melibatkan Pengguna Alumni pascasarjana Universitas
Halu Oleo Terkait periode TA. 2020, Kegiatan Survey dilaksanakan Mulai Bulan Desember
2020 – Januari 2021
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Survey Kepuasan Pengguna Alumni
a. Instrumen Evaluasi
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Nilai Kuesioner ( Skala Likert 1-5)
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B. Hasil Survey
Profil Responden
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No

1. Kriteria lulusan seperti apa yang diinginkan oleh instansi//perusahaan
bpk/ibu?

1
2
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Alumni S2 yg siap pakai, berwawasan luas dan berinovasi di eraglobalisasi.
Baik
Berdaya saing
Berintegritas tinggi
Cakap dan inopativ
Cakap kreativ dan inopativ
Dapat mengembangkan apa yg telah diperoleh melalui lembaga pendidikan
Handal dan tangguh dalam setiap situasi
Hukum
Ilmu nya dapat Bermanfaat Untuk Lembaga di mana Kami Bekerja.
Ilmu yang didapat mampu berkontribusi dengan tempat bekerja sekarang
Kemampuan menganalisa setiap permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah
masyarakat.
Kreatif
Kreatif dan inovatif
Kreatif dan inovatif serta kompeten
Kriteria lulusan sekarang ini adalah mata pelajaran Geografi dan Penjaskes.
Lulusan yang dapat bekerja secara profesional dan berkualitas.
Lulusan yang kompeten di bidangnya
lulusan yang kompetitif, adaptif, kreatif dan inovatif seiring dengan perkembangan zaman
lulusan yang kompetitif, adaptif, kreatif dan inovatif seiring dengan perkembangan zaman
lulusan yang kompetitif, adaptif, kreatif dan inovatif seiring dengan perkembangan zaman
Lulusan yang memahami petaturan perundang-undangan
Lulusan yang siap pakai
Lulusan yang siap pakai
lulusan yg kompetitif, adaptif, kreatif dan inovatif seiring dengan perkembangan zaman
Lulusan yg sangat profesional dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas
Lulusan yg TDK hnya pintar atau menguasai pengetahuan secara knowledge, tpi jga
harus memiliki atau menguasai dari aspek spiritual dan emosional
Lulusannya Mampu berdaya saing
mahasiswa di berikan layanan cepat jgn ditunda2 pembimbing ketika berurusan untuk
menyelesaikan studinya
Mampu berkarya secara mandiri, kreatif dan tranpil dalam menghadapi globalisasi
Mampu bersaing dalam perkembangan di era globalisasi
Mampu bersaing sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pekerjaan
Mampu menciptakan Inovasi Baru
Mandiri, cerdas dan bisa bersaing dengan alumni PT lain yang ada di Indonesia
Memiliki keterampilan sesuai dengan program studi yang ambil
Memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan profesionalisme
Mempunyai kemampuan berkreativitas dlm menyusun dan melaksanakan program
kegiatan
Mempunyai wawasan keilmuan yang mendalam
Menciptakan lapangan kerja, berakhlak mulia yang berguna untuk bangsa
Pendidikan geografi dan penjaskes
Predikat yang sangat baik untuk peningkatan kualitas kompetensi guru.
Profesional dibidangnya
Sangat baik
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Sangat memuaskan
Siap menjadi lokomotif perubahan internal satuan pendidikan menuju era digital. Inovatif,
adaptif, profesional, competen, dan progresif.
Terbaik
Terbaik dan memiliki SDM yg bisa diandalkan
Tidak ditentukan
Visioner dan Inovatif
Yang bisa mengembangkan potensi akademiknya yang didapat waktu masih menjadi
mahasiswa dan bisa berdaya guna serta memiliki inovasi2 yg menarik dalam pelaksanaan
Proses belajar mengajar di Sekolah agar tidak menoton sja dari tahun ke tahun.
Yang cekatan dan implementasi teori hukum yang dipelajari selama perkuliahan
Yang dapat dipergunakan dimasa depan
Yang kratif
Yg bisa bersaing baik ditingkat daerah maupun nasional

2. Silahkan menuliskan saran dan hal-hal yang ingin disampaikan kepada Pascasarjana UHO
untuk peningkatan mutu lulusan
2. Silahkan menuliskan saran dan hal-hal yang ingin disampaikan kepada
Pascasarjana UHO untuk peningkatan mutu lulusan

1

1. Hasil diperkuliahan sangat bermanfaat dlm mengambil kebijakan/keputusan dlm bekerja
secara cepat,akurat dan dpt dipertanggung jawabkan
2. Perbanyak terus mengali pengetahuan dari berbagai sumber, krn akan lbh menambah
wawasan kita didlm orientasi tugas

2

1. Ruang Perkuliahan sebaiknya dilengkapi dengan AC, agar bisa menerima materi kuliah
dengan baik
Agar bisa lebih obyektif lagi dalam pemberian nilai kepada mahasiswanya
Agar fasilitas sarana dan prasarana penunjang perkuliahan lebih d tingkatkan lagi
Baik
Baiknya ditingkatkan kemampuan berkomunikasi untuk mahasiswa
Dalam peningkatan mutu sudah baik dan perlu di pertahankan
Dalam perkuliahan agar lebih diefektifkan,agar kompetensi pendidik agar ditingkatkan,dalam
pelaksanaan penelitihan agar disesuaikan dengan jurusan
Daya dukung sarana perkuliahan di tingkatkan dan peningkatan mutu hasil
Dibuat laboratorium hukum
Diharapkan semua yang terlibat dalam Pascasarjana UHO baik tenaga administrasi maupun
dosen harus mengedepankan mutuh dan profesionalitas sehingga alumni bisa mampu
berkarya dalam menghadapi globalisasi
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Dosen dan Fasilitas lebih baik lagi
Fasilitas mahasiswa agar dilengkapi
Kalau bisa adakan ppl seperti s1
Kemampuan berbahasa Inggris harus benar-benar fakta, bukan hanya sebagai pemenuhan
persyaratan ujian tesis.
Kualitas lulusan harus diutamakan sehingga alumninya menjadi alumni yang berkualitas dan
siap pakai
Kualitas lulusan harus diutamakan sehingga alumninya menjadi alumni yang berkualitas dan
siap pakai
Kurikulum disesuaikan dgn kebutuhan dunia kerja
Latar belakang pengajarx harus disesuaikan dgn mata kuliah yg diajarkan.
Libih di tingkatkan dalam pemblajaran pratek seni
Mahasiswa dan dosen harus bekerjasama, manajemennya harus di tingkatkan
memperbanyak pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa dan alumni
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Menambah program studi yang berakreditasi
Menggunakan proses pembelajaran berbasis IT
Menyediakan sarana dan prasarana perkuliahan yang memadai serta tenaga pengajar yang
profesional dan mampu dalam bidangnya
Pelayanan harus ramah dan cepat respon
Pemberian jangkauan internet pada setiap ruang belajar
Penilaian kepada mahasiswa benar-banar obyektif_Disiplin mahasiswa dan dosen
fitingkatkan_Lebih mengutamakan kualitas lulusan
Peningkatan akses sarana dan prasarana atau fasilitas yg dimiliki serta tenaga pengajar
yang masih kurang.
peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik lagi
Peningkatan SDM
Peningkatan sumberdaya berbasis teknologi
Peningkatan tugas yg bermutu kepada mahasiswa jangan hanya banyak copy paste di
media internet
perbanyak pendidikan dan pelatihan
perbanyak pendidikan dan pelatihan
perbanyak pendidikan dan pelatihan
Perlu adanya perubahan tentang pola dan cara dlm konsep pembelajaran di kampus
terutama sarananya
Saran saya dalam meningkatkan mutu lulusan pascasarjana UHO selama ini sudah
bagus,dan perlu di pertahankan terus.
Sekiranya setiap organisasi memiliki manajerial yg mempuni sehingga dapat
menyelenggarakan organisasi dgn baik, kemudian kelengkapan aparatur terpebuhi
pinansialx dan baik
Selalu memperhatikan kendala dan keadaan masiswa khususnya Pascasarjana universitas
haluoleo terkait kelulusan dan program wisudahan yg banyak terkendala seperti saat ini
Semoga Program Pasca UJO semaakin maju dan memapu besaing dgn Perguruan Tinggi
lainnya. Harapan lain kalau memungkinkan segera buka Program Pasca Hukum S3
Sering diadakan seminar
Terkait Proses Belajar Mengajar sudah Baik ,
terlibat aktif melakukan kegiatan kerjasama, dibidang riset penelitian untuk kepentingan
bersama
Tidak ada
Tingkatkan keterampilan atau skill dalam berbagai bidang.
Tingkatkan lagi kinerja dalam pelayanan kepada mahasiswa
Tingkatkan mutu lulusan tanpa harus mempersulit studi nya
Tingkatkan sarana perkuliahan agar terasa nyaman
Tingkatkan yang sudah ada
Uho harus menjadi lokomotif perubahan peningkatan sumber daya manusia Sultra lebih
cepat.
Untuk peningkatan mutu lulusan maka para pengajar pasca sarjana perlu study komparasi
program study ke universitas besar di indonesia
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C. Saran dan Kritik
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
3. Saran dan masukan lain bagi Program Studi di Pascasarjana UHO
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3. Saran dan masukan lain bagi Program Studi di Pascasarjana UHO
Administrasi harus lebih ditertibkan_karyawan harus lebih disiplin_kesejahteraan karyawan
harus ditingkatkan
Agar akses sarana atau fasilitas ditingkatkan supaya proses pembelajaran dapat berjalan
lancar
Agar tenaga pengajar ditingkatkan keilmuanx krn d pasca sarjana UHO kurang tenaga
pengajar yg bergelar prof atw guru besar sehingga bisa bersaing dgn univ.lain yg ada
diindonesia.
Alhamdulillah baik untuk prodi pendidikan ips dan tetaplah fokus untuk mengurusi para
mahasiswa agar lebih baik lagi
Bagi setiap program studi untuk mendapatkan mahasiswa yg lebih banyak kirax dapat
menyosialisasikan/ jemput bola ke masyarakat dan instansi terkait mengenai program studi
unggulanx.
Baik
Cara menguji yg apresiatif
Di bidang program studi sains, sesekali kali tampilkan inovasinya.
Di Mohon Agar Akreditasi Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum UHO Bisa Naik dari Akreditasi
C Ke Akreditasi B .
Fasilitas kelas di perlengkap
Fasilitas ruang kuliah lebih baik lagi ke depan
Harus banyak mengadakan study banding untuk perbaikan dari semua masalah yg perlu di
perbaiki
Kekompakan Dosen pengajar agar dikedepankan sehingga mahasiswa tidak menjadi korban
Kekompakan Dosen pengajar agar dikedepankan sehingga mahasiswa tidak menjadi korban
Kompetensi Dosen dan Mahasiswa agar ditingkatkan,supaya menghasilkan out put yg
sesuai dengan tujuan yang diharapkan
Kurikulum lebih adaptif
Lebih kratif dan aktif dalam berksenian dan pengaran seni
Manajemen nya di perbaiki
Menciptakan para magister yang teruji bisa bekerja dan menjadi panutan setelah berada di
tengah masyarakat.
Mengedenakan Profesionalisme ketimbang egoisme dalam mengambil kebijakan dalam
bertindak.
Meningkatkan akreditasi dan membuka prodi sesuai kebutuhan
Meningkatkan fasilitas belajar mengajar
Meningkatkan fasilitas prodi dan karyawannya
Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung perkuliahan
Merangkul alumni-alumni untuk mencapai kepentingan tridharma
Pengajar pasca sarjana ilmu hukum agar banyak yang berkualifikasi profesor
Peningkatan manajemen perkuliahan
Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana
Peningkatan sarana dan prasarana
program mata kuliah yang lebih bermanfaat sehingga setelah lulus mampu berkontribusi di
tempat kerja
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Program studi pendidikan seni,agar staf pengajarnya harus memiliki kualifikasi linear dengan
program studi yang diajarkan
Saran untuk program lain,ini saya tujukan pada program studi pendidikan seni,
1. agar staf pengajarnya harus berkualifikasi linear pendidikan seni murni. Karena
sepengatahuan saya masih ada beberapa pengajarnya belum memiliki kualifikasi sesuai
program studi yang diajarkan.
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Sarana dan Prasarana lebih ditingkatkan
Sebaiknya segera membuka program studi bagi guru lulusan PGSD
Segera penuhi syarat untuk akreditasi B
Sekirax d rekrut pasca uho mohon mempasilitasi kami sebagai masyarakat sutra sekiranya
rektor dpt meripiu kembali tentang pembayaran SPP mahasiswa S1 yg terlalu mahal d
banding universitar negeri yg ada d indoneaia khusus spp anak pegawai krn pegawai itu sdh
tdk 100% gaji yg d terima itu full apa lagi sdh d potong Bank.
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Selalu memberikan respon yang baik dengan cara-cara yang baik bagi mahasiswa
Semangat n sukses selalu
Semua dosen harus mengupayakan untuk bisa bertatap muka langsung dengan
mahasiswanya dalam pembelajaran dan proses bimbingan tesis harus mengedepankan
profesionalitas bukan kepentingan pribadi.
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Sudah baik
Sudah sangat sesuai apa yg menjadi visi dan misi Pascasarjana
Tenaga administrasi agar lebih di persiapkn lg dalam memberikan pelayanan terhadap para
mahasiswa
tidak ada
Tidak ada
Tingkat fasilitas untuk kebutuhan pengembangan mahasiswa
tingkatkan sarana penunjang lainya
tingkatkan sarana penunjang lainya
tingkatkan sarana penunjang lainya
Ujilah dan nilailah sesuai kemampuan siswa dan hati dosen
Untuk lebih diperbanyak model2 belajar yg menuntut kreativitas mahasiswa dalam
menyesaikan studi kasus yg aktual sesuai program studi masing2
untuk prodi IPA SMP sdh bagus layanannya
Untuk peningkatan mutu lulusan maka para pengajar pasca sarjana perlu study komparasi
program study ke universitas besar di indonesia
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D. ANALISIS DATA
Berikut hasil analisis yang diperoleh :
TK = ƩTKi / 5 dimana
TKi = ai = persentase “Sangat Baik”; bi = persentase “Baik”; ci = persentase “Cukup”; di =
persentase “Kurang”; ei = persentase “Sangat Kurang”
Survei Kepuasan Pengguna Alumni
Pertanyaan
Average

ai
40,3

Penilaian
bi
ci
33,5 20,7

di
2,2

ei
0,3
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Dari Tabel diatas sebanyak 40,3% menjawab sangat baik / Sangat Puas dengan kinerja
alumni Pascasarjana UHO, namun masih ada 0,3% menjawab sangat kurang, hal ini perlu
menjadi perhatian dari UPPS, perlu peningkatan di bagian peningkatan Bahasa Asing dari
hasil survey masih cukup banyak yang cukup puas sengan kemampuan bahasa Alumni

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Demikian Laporan hasil survey kepuasan Pengguna Alumni terkait kepuasan kinerja alumni
PPS UHO dari laporan ini akan menjadi rujukan pimpinan pascasarjana Universitas Halu
Oleo untuk pengambilan keputusan dan pengembangan prodi khusunya pada proses
kerjsama pada semester berikutnya.
Rekomendasi yang dapat diberikan unuk dibawah ke RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)

1.

Perlu meningkatkan pemahaman administrasi mahasiswa

2.

Diharapkan pascasajrana membuka program studi PGSD

3.

Untuk peningkatan mutu lulusan maka para pengajar pasca sarjana perlu study
komparasi program study ke universitas besar di Indonesia

4.

Peningkatan Akreditasi Program Studi

5.

Peninkatan tenaga pengajar

6.

Kurikulum di sesuaikan dengan dunia kerja

7.

Meningkatkan akreditasi dan membuka prodi sesuai kebutuhan

8.

Membuka Kelas Karyawan
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Unit Pengelola Pascasarjana antara lain :

