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KATA PENGANTAR

Laporan hasil survey pemahaman visi misi Pascasarjana Universitas Halu Oleo, semoga
hasil survey ini dapat menjadi evaluasi bagi pengembangan program studi Pascasarjana
Universitas Halu Oleo

Kendari , 10 Januari 2021
Ketua UJM dan Sistem Informasi PPs UHO

Dr. Dewi Nurhayati Yusuf, STP., M.Sc
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Pengantar
Pada laporan survey pemahaman visi misi Pascasarjana Universitas Halu Oleo, semoga
hasil survey ini dapat menjadi evaluasi bagi pengembangan program studi Pascasarjana
Universitas Halu Oleo
Metode Pelaksanaan Survey
Survey dilaksanakan secara online melibatkan Dosen, Tenaga Kependidikan dan
mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Survey Pemahaman Visi Misi
Instrumen Evaluasi
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B. Hasil Survey
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Profil Responden
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Pemahaman Visi Misi
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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
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Kritik dan Saran
(1). Mohon ditingkatkan layanan Informasi dan Teknologi agar memudahkan proses
perkuliahan. (2). Perlu program kerja sama dengan pasca sarjana lainnya dalam
bentuk kuliah bersama atau kerja sama penelitian
Ac Ruangan S3 IP perlu diperbaiki
Agar lebih banyak lagi kerja sama penelitian internasional yang dilakukan dalam
mendukung terwujudnya visi misi prodi yang berbasis potensi lingkungan kelautan dan
pedesaan.
Agar sarana dan fasilitas pembelajaran perlu di perhatikan untuk kenyamanan dalam
proses pembelajaran
Alangkah lebih baiknya kalau ditambahkan misi yang menunjang era digital dan
globalisasi
Baik
Dari saya visi-misi PPs UHO sangat baik, sehingga tidak perlu dulu ada perbaikan.
Yang terpenting untuk sekarang ini, bagaimana visi-misi itu diterapkan dengan baik,
terutama misi pada poin 3 & 5. Karena percuma bagus kalau tidak sesuai dengan
penerapannya.
diharapkan untuk meningkatkan palayanan fasilitas yang mendukung proses
pembelajaran
Fasilitas belajar/mengajar perlu ditingkatkan
Fasilitas dalam ruangan
Fasilitas dan dosen perlu d tingkatkan lagi agar uho akan lebih baik terima y
Fasilitas gedungnya mohon d perbaiki lagi mengingat kadang ad yg tdk kebagian
ruangan �
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Fasilitas kelas harus lebih dilengkapi, sehingga mahasiswa(i) dapat nyaman dalam
proses penerimaan materi
Fasilitas peralatan di laboratorium untuk menunjang kelancaran penelitian masih perlu
ditingkatkan
Implementasi perlu ditingkatkan terus
Kajian kelautan dan perdesaan perlu melibatkan mahasiswa dr berbagai disiplin ilmu
Keritik saya masih di Seputaran Pelayanan Akademik , Agar Bisa Lebih di permudah
dan pada saat jam Istirahat jangan Terlalu lama Karena Kita Sebagai Mahasiswa juga
Banyak sebagai Kariawan / PNS yg masih Memiliki Jam Kerja .
Kerjasama dengan pengguna lebih ditingkatkan
Kurikulum & Kompetensi Lulusan ditingkatkan
Layanan akademi untuk mahasiswa ditingkatkan lagi. Semoga mahasiswa makin
dipermudah dalam pengurusan akademik
Layanan berbasis online saat ini (pandemi covid-19) tentu saja perlu ditingkatkan
layanan digital dan sarana prasarana lainnyaperlu ditingkatkan
Layanan pada pascasarjana baik staf, tenaga pendidik/dosen semua sudah baik.
Dibenahi dengan semangat dan kekompakan di segala aspek dalam mewujudkan visi
pascasarjana UHO lebih baik.
Layanannya di tingkatkan lagi
Lebih di tingkatkan lagi terkait pelayanan prima
Lebih dipermudah dlm pengurusan administrasi
Lebih ditingkat lagi pelayanannya dan fasilitas pembelajarannya
Lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan Sampras
Lebih meningkatkan lagi sosialisasi pengenalan program studi kepada masyarakat,....
Makin di tingkatkan lagi sosialisasi mengenai visi misi
Makin meningkatka lagi sosialisasi Visi misi
Mantap
Mantap
Mantapkan administrasi
Masih Perlu Pembenahan Dari Sisi Akedemik, Misalnya Proses Perkuliahan yang
Masih Sering Terabaikan Oleh Dosen
Melakukan perbaikan disemua lini dalam lungkup prodi
Memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran
Memberikan pelanyanan dengan ramah, santun, dan senyuman
Mempebaiki fasilitas pendidikan
Memperbaiki sistem pelayanan admistrasi mahasiswa agar mepermudah dengan tidak
berbelit-belit pengurusan administrasi mahasiswa.
Mengembangkan bahasa internasional dalam hal ini bahasa inggris guna orientasi
pada daya saing internasional
Mengembangkan bahasa internasional dalam hal ini bahasa inggris guna orientasi
pada daya saing internasional
Meningkatkan kembali kedisiplinan dan pembelajaran
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Organisasi, manajemen dan layanan
Meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi, serta metode yang diterapkan
dalam perkuliahan harus di perbaiki agar bisa menghasilkan lulusan yang bisa
bersaing.
Meningkatkan pelayanan akademis lebih baik lagi
Meningkatkan pelayanan akademis lebih baik lagi
Menurut saya, visi misi yang ada harus menambahkan aspek perkembangan zaman
terlebih lagi pada era digital dan pandemi saat oni
mohon pengguna ikut berpartisipasi
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ok pembenahan layanan guna mendukung
Optimalkan dukungan sumber2 belajar, fasilitas ruang perkuliahan yang nyaman yg
lengkap sarana pendukungnya, sarana perpustakaan yg lengkap dan memadai sprti
kelengkapan jurnal online maupun jaringannya.
Parkiran di lengkapi CCTV. Saya sudah kehilangan Helm 2x.
Parkiran di lengkapi CCTV. Saya sudah kehilangan Helm 2x.
Pelaksanaan kalender akademik disesuaikan dengan proses kuliah, masing-masing
sesuai ketepatan dan batas waktunya.
pelayanaan administrasi jangan mempersulit mahasiswa
Pelayanan di bagian akademik agar lebih ditingkatkan biar para mahasiswa dalam
mengurus administrasi terkait seminar lebih cepat
Pelayanan di tingkatkan
Pelayanan dibidang administrasi mohon lebih ditingkatkan lagi
Pelayanan lebih di tingkatkan lagi
Pelayanan terhadap mahasiswa lebih di tingkatkan lagi
Pelyanan terhadap mahasiswa agar semakin ditingkatkan agar tidak ada lagi
mahasiswa yg merasavterabaikan
Penelitian/Pengabdian di tingkkatkan
Peningkatan mutu dosen dan disiplin dalam kegiatan kuliah
Peningkatan SDM dan mutu pendidikan serta pengelolaan administrasi yang baik
sangat d perlukan.
Perbaikan Fasilitas terutama gedung pembelajaran
Perbaiki bidang akademik.dan SOP untuk perbaikan ke depannya
Perbaiki sistem managemen dalam hal pengelolaan tenaga dosen
Perbanyak jumlah pendidik yg guru besar
Perbiki mutu pelajaran dalam perkuliahan
Perlu adanya peningkatan kualitas tenaga dosen dan pemenuhan sarana dan
prasarana perkuliahan yang lebih reprenstatif
Perlu disingkrongkan antara renstra dan renop universitas ketika ingin membuat visi
dan misi universitas
Perlu ditingkatkan manajemen prngelolaan prodi S2 kimia
Perlu lebih diperbaiki lagi jumlah pengajarnya yg bertitel guru besar
Perlu pelayanan prima sesuai SOP yg ada dan berkesinambungan
Perlu pembenahan fasilitas pembelajaran, misalnya ruangan perkuliahan dan
penyediaan invocus.
Perlu penambahan tenaga pendidik yg menjadi guru besar
perlu peningkata fasilitas pembelajaran
Perlu peningkatan insentif tenaga kependidikan
Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana kelas dan fasilitas laboratorium
Perlu peningkatan sarana pendukung pembelajaran
Perlu perbaikan bidang akademik agar efektif dan efisien melayani mahasiswa
Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan penunjang penelitian
yang dapat meningkatkan kualitas alumni sesuai dgn kompetensi
pertahankan dan selalu berinofasi
PPs UHO kiranya perlu mengadakan training khusus tentang pelayanan agar lebih baik
Proses Pembelajaran di tingkatkan
Proses pembelajaran lebih efektif dan inovatif
RPS mata kuliah yg perlu diperbaiki lagi sehingga setiap mata kuliah materinya ga
tumpang tindih antara tim pengajar. ...
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Ruang kuliah juga harus diperhatikan agar proses perkukiahan juga bisa berjakan
dengan baik
Sangat baik
Sangat jelas
Saran saya sebagai mahasiswi, guna terwujudnya visi dan Pascasarjana UHO ialah
adanya dukungan dari mahasiswi dan tenaga pelajar, agar apa yang menjadi visi kita
dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan kita warga Pascasarjana UHO.
Saran saya, untuk menunjang mutu pendidikan visi dan pascasarjana UHO yakni
adanya kerja sama antara mahasiswa dan dosen agar visi dapat terlaksana dengan
baik
Saran untuk administrasi yg dpt link dg program BKD sehingga data2 dosen selalu
update
Saran, tingkatkan pelayanan dalam hal pengurusan berkas ujian, baik proposal, hasil,
dan thesis
Saran: sebaiknya lift yg ada di Pascasarjana UHO diaktifkan lagi,krn mayoritas
mahasiswa dan dosen lelah naik tangga..
Sarana dan prasarana pasca sarjana yg perlu dibenahi terutama dlm hinungan dgn
proses belajar mengajar terutama ruang kuliah dan media pendukung
Sarana dan prasarana pembelajaran sudah baik, demi mendukung proses
pembelajaran harus terus ditingkatkan untuk pascasarjana agar kedepan pascasarjana
semakin baik dan daya saingnya terus meningkat
Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai
Sarana dan prasarana terus diyingkatkan..
sarana penunjang perlu ditingkatkan
Sarana Prasaranan Pendingin Ruangan (AC) perlu diadakan, sebab mnggunakan
kipas angin masih kurang maksimal.
Sarpras perlu ditungkatkan lagi
Sebaiknya perlu ada studi banding bagi setiap program studi (khususnya prodi hukum)
Sebaiknya perlu ada studi banding disetiap program studi(khususnya program studi
hukum)
Sebaiknya sosialisasi berjelanjutan
Selama ini sdh berjalan baik. Semoga ke depan semakij baik.
Selaraskan kurikulum dengan proses pembelajaran serta penelitian dan kompetensi
dosen
Semoga bisa lebih ditingkatkan lg tentang kompetensi akademik
Semoga kampus tercinta UHO bisa menjadi kampus yang menjunjung tinggi
kedisiplinan.
Semoga lebih maju lagi ke depannya
Semoga prodi kimia memiliki lulusan yang bisa diandalkan bagi pengembangan jurusan
S2 kimia.
Semuanya sdh baik
Sosialisasi di tingkatkan
Sosialisasi yang lebih intensif
SPP di kurangi guna peningkatan jumlah MAHASISWA
Suad baik
Suah baik
Sudah baik
Sudah sangat baik
Sudah sangat baik
Sudah sangat baik namun perlu di tingjatkan lagi
sudah sangat baik tinggal konsisten saja dalam pelayanannya
Sy kira semua layanan sudah baik.
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Tambahan dukungan fasilitas
Tanpa mengabaikan situasi pandemi covid 19 sangat penting untuk dibutuhkan
formulasi perkuliahan yang lebih efektif selain daring
Tenaga pengajar/dosen harus tepat waktu
Tetap pertahankan kalau perlu ditingkatkan lagi
Tetaplah ramah dalam melayani keperluan yang dibutuhkan mahasiwa/i
Tidak ada
Tidak ada kritik karena pelayanan dipascasarjana sudah sangat baik dan apa yg di
targetkan semua bisa tercapai
Tidak ada kritik karena pelayanan dipascasarjana sudah sangat baik.dan apa yg
ditargetkan semua bisa tercapai
Tidak perlu
Tingkat Kan lagi penelitian dan pengapdian kalau bisa diadakan kkn seperti S1
Tingkat Kan lagi penelitian dan pengapdian kalau bisa diadakan kkn seperti S1
Tingkatkan lagi pelayanannya.
Tingkatkan pelayanan akadamik
tingkatkan pelayanan akademik
Tingkatkan pelayanan kepada mahawiswa
Tingkatkan pelayanan kepada mahawiswa
Tingkatkan pelayanan terhadap mahasiswa
Untuk lebih meningkatkan layanan yang lebih untuk terwujudnya visi misi yg diemban
Untuk prodi Alhamdulilah secara pelayanan sudah baik, dan proses belajar mengajar
juga sudah sangat bagus, memiliki Dosen dosen yg sangat berkualitas pada bidangnya
masing masing, tdk ada lgvyg perlu di koreksi, hanya perlu untuk di tingkatkan saja.
visi perlu revisi
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