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KATA PENGANTAR

Pada laporan survey penelusuran Alumni (Tracer Study) Pascasarjana Universitas Halu
Oleo Tahun 2020-2021 menampilkan hasil tracer study Alumni PPs UHO, semoga hasil
survei ini dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pengembangan program studi
Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
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Pendahuluan
Pada laporan survey penelusuran Alumni (Tracer Study) Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Tahun 2020-2021, semoga hasil survey ini dapat menjadi evaluasi bagi pengembangan
program studi Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Metode Pelaksanaan Survey
Survey dilaksanakan secara online melibatkan Alumni Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Survey Penelusuran Alumni
Instrumen Evaluasi
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B. Hasil Survey
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Profil Responden
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Hasil Tracer Study
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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
Kritik dan Saran
Koordinasi dan konsolidasi antara pihak-pihak terkait lebih ditingkatkan lagi
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Peranan pendidikan IPA UHO sangat dominan dalam membentuk kerakter peserta
didik sehingga harus dapat menempatkan dirinya sebagai panutan yang dapat memberi
teladan yang baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan
masyarakat.
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1. Dosen yang mengajarkan mata kuliah sebaiknya yang berkompeten dibidangnya.
2. Untuk menghasilkan alumni yang siap menghadapi era revolusi industri sebaiknya
alumni pasca dibekali kemampuan untuk menguasai internet of thing, kemampuan
untuk melakukan riset atau penelitian, menulis artikel ilmiah dan tidak gagap terhadap
budaya dan perubahannya. Sehingga dapat dimasukkan dalam program perkuliahan.
3.sarana dan prasarana dalam test toefl sebaiknya dilengkapi.
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1. Dosen yang mengajarkan mata kuliah sebaiknya yang berkompeten dibidangnya.
2. Untuk menghasilkan alumni yang siap menghadapi era revolusi industri sebaiknya
alumni pasca dibekali kemampuan untuk menguasai internet of thing, kemampuan
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1. Membuat reuni akbar alumni pascasarjana
2. Membentuk program kelas jauh bagi daerah tertentu di sulawesi tenggara
3. Membuka jurusan S3 Pendidikan
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1. Pembimbingan karya tulis Tesis perlu ditingkatkan
2. Dosen pembimbing lebih proaktif menghubungi mahasiswa untuk motivasi
pembuatan tugas akhir
1. Penambahan gedung belajar bagi tiap jurusan supaya lebih efektif belajarnya.
2. Jurusan manajemen pendidikan berdiri sendiri.
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1. Peningkatan Fasilitas Perkuliahan
2. Membuka Sebanyak-Banyaknya Beasiswa
3. Membangun Brand Publikasi yang Baik
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1. Saran, untuk materi perkuliahan bagusnya berbasis bahasa Inggris,, karena bahasa
inggris merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap
mahasiswa. Sebab, bahasa Inggris juga merupakan bahasa internasional yang akan
bisa menunjang kemampuan berbahasa. Apalagi, saat ini banyak sekali referensi jurnal
sebagai penunjang perkuliahan yang banyak menggunakan bahasa Inggris, sehingga
mahasiswa juga perlu meningkatkan kemampuannya di dalam berbahasa Inggris.
2. Saran kedua, permasalahan sistem administrasi ujian akhir,, jika perlu dikurangi
pemberkasan untuk ujian,, kira pemberkasannya menghambat saat ujian,,
Adanya perbaikan di setiap bagian baik itu sarana dan prasarana, serta peraturan di
bagian akademik yg lebih baik lagi
Adanya suasana belajar yg sejuk, sebagai contoh fasilitas AC/kipas angin, sebaiknya
per-semester dilakukan pengecekan/perbaikan. Agar para mahasiswa/dosen yg berada
didalam ruangan bisa dapat fokus terhadap materi yg didiskusikan.
Administrasi 1 pintu lebih baik
Adminitrasi Perlu lebih ditingkatkan
Agar akreditasinya ditingkatkan dan dipertahankan serta pelayanan kepada mahasiswa
ditingkatkan
Agar banyak menghadirkan dosen tamu dari luar negeri
Agar dosen lebih care dgn mhswa terutama yg berda filuar kdi
Agar dosen lebih care dgn mhswa terutama yg berda filuar kdi
agar dpat diberdayakan para alimni
Agar lebih berdaya saing dan sejajar dgn Prodi yg lain atau yang sama di Pascasarjana
Universitas Lain yg sudah lebih maju
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agar lebih meningkatkan kemudahan mengakses setiap informasi ataupun aturanaturan terbaru yang dikeluarkan dari pihak otoritas kampus terkait semua kebutuhan
mahasiswa baik untuk perkuliahan, ataupun saat penyusunan tugas akhir
Agar Materi dan Mata Kuliah full Bahasa Inggris
Agar menyediakan perpustakaan yang menunjang referensi nasional dan internasional
yang lebih lebgkap sesuai spesifikasi prodi
agar para alumni pascasarjana UHO diberdayakan
Agar PNS bisa kuliah di pasca, sebaiknya jadwal perkuliahan dilaksanakan pada hari
Sabtu dan Minggu. Dan mulai semester 2 mahasiswa wajib masukkan judul penelitian
Agar program studi pascasarjana dapat di perbaiki sistem penilaian pada program studi
utamanya dalam progres percepatan pengakreditasi jurusan
Agar seluruh program studi pascasarjana bisa trus meningkatkan kurikulum
pembelajaran mengikuti perkembangan global
Agar terus melakukan inovasi untuk menghasilkan alumni yang siap pakai
Akreditas ditingkatkan

32

Alhamdulillah selama perkuliahan angkatan kami sangat berterima kasih kepada
BPK/ibu dosen yg telah meluangkan waktunya untuk kami semua,adapun saran saya
sangat setujuh dengan adanya peningkatan perbaikan sarana dilingkungan kampus
pasca UHO
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Alhamdulillah selama Perkuliahan Angkatan Kami sangat berterima kasih pada
Bapak/Ibu Dosen yg telah meluangkan waktunya untuk Kami semua,adapun saran
Kami Sangat setuju dengan adanya peningkatan Perbaikan sarana d'lingkungan
Kampus Pasca UHO
Bagi para dosen pembimbing tugas akhir harap untuk pro aktif berkomunikasi dengan
mahasiswa binaannya, ada beberapa mahasiswa segan untuk berkomunikasi
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1. Perbaikan sarana dan prasarana belajar, kursi-meja di kelas, serta adanya dosen
native speaker khususnya bagi keguruan bahasa Inggris.
2. Staf prodi untuk masing2 prodi yang selalu ada di tempat untuk memudahkan urusan
adminisrasi mahasiswa.

25

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

DI ADAKAN SEMINAR TENTANG PEMBELAJARAN BERBASIS ONLINE, MISALNYA
GOOGLE CLASSROOM,PROOPROF, DAN LAIN-LAIN, UNTUK MENGHADAPI ERA
RI.4.0
Di Mohon agar Segera Naik Akreditasi ,Dari C menjadi B dan Supaya kedepanya
menjadi A.
Di tingkatkan lagi proses
Di tingkatkan proses pengajar dan pelayanan itu yg lebih utama
Diagendakan seminar atau kuliah umum dengan mengundang seluruh alumni
Dibangun komunikasi yang baik
Dibuat fakultas Ekonomi untuk dapat mengadakan ujian tanpa mengundang dosen
penguji
dibudidayakan bahasa inggris dalam kampus
Diharapkan ada tambahan program studi atau jurusan baru di pasca sarjana UHO
Dikelola dengan profesional terutama manajemen dan fasllitas penunjang dalam
perkuliahan
Disarankan Untuk memperkuat Dibidang Penelitian
disediakan website/group WA setiap angkatan
Disetarakan dengan 10 perguruan tinggi teratas di Indonesia baik manajemen dan mutu
pendidikan
Ditingkatkan pelayanannya Dalam hal pengurusan berkas
Ditingkatkan pelayanannya Dalam hal pengurusan berkas
Ditingkatkan pelayanannya Dalam hal pengurusan berkas
Ditingkatkan pelayanannya Dalam hal pengurusan berkas
Dosen Mata kuliah sesuaikan dgn disiplin ilmunya
Dosen dan mahasiswa adalah mitra, sebaiknya dapat bekerjasama dng baik
Dosen dan mahasiswa komit dengan jadwal perkuliahan, jadwal bimbingan dll
Dosen harus lebih fokus menjabarkan/mengajarkan materi sesuai mata kuliah, bukan
hanya sekadar bercerita hal yg tidak ada kaitannya dengan mata kuliah.
Dosen memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa, utamanya pada saat
bimbingan tugas akhir, seperti tesis dan disertasi.
Dosen memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa, utamanya pada saat
bimbingan tugas akhir, seperti tesis dan disertasi.
Dosen pengajar agar rajin rajin masuk memberikan kuliah. Jangan hanya dikasih tugas
saja.
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bagi Program Studi di Pascasarjana UHO khususnya prodi Pendidikan IPA sudah baik,
namun ada beberapa terutama kurikulum di pascasarjana perlu dimasukan dalam mata
kuliah tentang Assessment Kompetensi Minimum (AKM).
Bagian yang mengurus administrasi program study agar lebih kompeten dan
profesional.
Banyak sosialisasi di PT dan Pemda-Pemda Lingkup Sultra & luar Sultra
Berdayakan alumni untuk menjadi tenaga administrator ataupun dosen di pascasarjana.
Bila ada informasi terkait alumni seperti beasiswa dan info lowongan kerja mohon
direkomendasikan ke alumni agar mengurangi faktor lama tunggu kerja bagi alumni.
Birokrasi Akademik diefektifkan dengan gunakan IT
Blm ada saran
Cara penyusunan karya tulis ilmiah
Ciptakan pelayanan kepada mahasiswa yg lebih baik
Dalam mengambil sebuah kebijakan perlu mempertimbangkan peranan dari mahasiswa
karna kebanyakan kebijakan banyak merugikan mahasiswa
Dalam penyusunan tesis agar tidak terlalu di persulit mahasiswa
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Dosen/promotor harus membimbing mahasiswa dalam membuat tesis/disertasi sendiri,
memiliki literatur yang memadai.
Dosennya harus yg lebih baik dalam menangani masalah yg ada pada mahasiswa, baik
itu bimbingan tugas dan diskusi maupu bimbingam di tahap penyelesaian (Tesis)
Erbaikan sarana dan prasarana kampus
Fasilitas belajar utamanya ruang kuliah dan kelengkapannya perlu dibenahi agar lebih
layak
Fasilitas seperti jaringan internet perlu disiapkan dengan baik
Fokuskan perkuliahan di kota kendari agar tdk terbagi-bagi di daerah
Fokuskan perkuliahan di kota kendari agar tdk terbagi-bagi di daerah
Frekuensi dosen masuk cukup rendah, perlu ditingkatkan
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Hanya sekedar saran, mungkin dengan adanya komunitas alumni misal bermula dari
momen sederhana misalnya dengan adanya acara berbuka puasa bersama d bulan
suci ramadhan yang nantinya akan berlanjut pada pembentukan komunitas yang lebih
besar lagi.
harapan kedepannya tenaga pengajar lebih terfokus ke pascasarjana dan tidak
bersamaan dengan program sarjana.
Harus ada wesite khusus untuk panduan-pandual dalam pembuatan Jurnal
Harus menjaga komunikasi dengan alumni melalui berbagi kegiatan formal maupun non
formal
Harus selalu dekembangkan ilmunya sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya
INFORMASI YANG ADA DAPAT DI SHARE KE WEB ATAU LAMAN PASCASARJANA
UHO DAN MEDSOS
Inovatif dan kreatif
intens dalam pemberian info kegiatan-kegiatan ilmiah, update jurnal-jurnal bereputasi
lokal, nasional, internasional, serta memberikan perkuliahan dalam jaringan.
Jadwal Kuliah lebih di disiplinkan lagi
Jam kuliahnya . Harus konsisten dan terlmbat
JAYA SELALU PASCASARJANA
Jumlah Buku di perpustakaan Pascasarjana UHO perlu ditingkatkan
Kalau bisa di buka program S3 PENDIDIKAN MATEMATIKA
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Kalu bisa pada saat mengikuti ujian toefl dpermuda dan pengurusa akreditasi lebih
dpercepat agar yg maw kulia dpascasarjana UHO tidak ragu2, trus pelayanan
akademik lebih cepat lagi
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Karna saya sebagai Alumni S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kiranya
dengan penuh pengharapan agar Prodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra agar
diusulkan agar saya yang berharap lanjut S3 di Universitas Halu Oleo Kendari tentunya
bisa terwujud
Kartu hasil studi diharapkan terbit beberapa hari setelah ujian akhir semester selesai,
tidak tertunda sampai beberapa semester kemudian.
Kedepannya lebih memberikan sarana dan prasarana yg lebih baik dan sumberdaya
pengajar lebih di tingkat kan lagi terutama dalam pengunaan bahasa asing
Kegiatan pengurusan administrasi mahasiswa perlu ditingkatkan, agar proses
pengurusan lebih efektif dan efisien. Baiknya jika menggunakan sistem berbasis
teknologi informasi yang mudah diakses dan digunakan.
Kembangkan inovasi inovasi baru.
Kerja sama antar instansi di tingkatkan
kerjasama dengan instansi atau universitas lain untuk pengembangan pengetahuan
mahasiswa
Khusus P. IPA perlu ada program Studi Banding atau Praktek Luar Kampus
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Khususnya s2 hukum kedepanya untuk melakukan study tour diluar negeri bagi
mahasiswanya
Klau bisa dosen yg mengajar sesuai ilmu dan keahlianx masing2
Komitmen yang konsisten
Komitmen yang konsisten
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konsistensi dalam pelayanan administrasi untuk mahasiswa harus terus ditingkatkan
untuk mengurangi dan memperkecil persentase keluhan mahasiswa dalam proses
pelayanan administrasi.
Kualitas alumni lebih diutamakan, lebih disiplin, tertib administrasi, meningkatkan
kesejahteraan karyawan
Kualitas dipertahankan
Kualitas dosen pengajar dan sarana kuliah agar lebih di tingkatkan lagi
kualitas mutu dan layanan yang perlu ditingkatkan
Kualitas pelayanan perkuliahan dan pelayanan administrasi sangat perlu ditingkatkan
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Kurangnya presentase dalam kelas yang di lakukan oleh mahasiswa, seharusnya
program magister sudah harus lebih memperbanyak presentase di bandingkan
menerima materi
Lakukan Hal Terbaik
Lanjutkan
Layanan ditingkaykn terus
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Lebih di tingkatkan lagi kinerja program studi sehingga dapat memberikan kontribusi
yang lebih untuk pascasarjana UHO khususnya dalam pengembengan riset yang
berkelanjutan
Lebih ditingkatkan sarana dan prasarana perkuliahan
lebih fokus pada tugas masing-masing
Lebih membuka banyak jurusan baru
Lebih memperhatikan fasilitas Dan memastikan penjadwalan kuliah oleh dosen
Lebih mengedepankan pendidikan karakter di level mahasiswa dan dosen, agar tercipta
lingkungan akademik yang profesional dan berkualitas.
Lebih menggodok mahasiswa agar lebih kreatif serta mendorong mahasiswa agar
memperdalam pengetahuan sesuai program yang diampuh
Lebih mengutamakan pelayanan prima bagi mahasiswa dan alumni
Lebih meningkatkan kompetensi lulusan.
Lebih meningkatkan kualitas
Lebih meningkatkan pelayanan yg lebih smart antara mahasiswa dan prodi
Pascasarjana uno
Lebih ti Tungkatkan lagi metode pelayanan nya
Lebih tingkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa
Lebih tingkatkan pelayanan yg maksimal..
Library enrichment agar mwmudahkan proses pembelajaran.
maju terus dan bersaing di mancanegara
maju terus dan bersaing di mancanegara
manajemen pelayanan administrasi perlu diperhatikan dengan baik agar pengurusan
dalam penyelesaian studi lebih baik.
Mari membesarkan Nama Baik UHO, menuju SDM unggul demi indonesia maju.
Masih perlu meningkatkan pelayanan pada mahasiswa yang sedang/sementara kuliah
Masukan lain adalah ruang belajar mahasiswa agar terus ditambah.
Melakukan kerjasama dengan Universitas terutama universitas terkemuka dan
meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan akademis /perkuliahan
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Memperbanyak ekspos pemberitaan baik melalui media cetak maupun elektronik terkait
kegiatan Program Studi Pascasarjana UHO guna mengangkat popularitas UHO di
tingkat Nasional
Memperkuat semua metode penelitian, karena di luar sana metode penelitian yang
digunakan akan sangat disesuaikan dengan kondisi yang tidak dapat ditebak.
Mengadakan kegiatan seminar setiap tahun
Mengadakan seminar khusus bersama mahasiswa dan para alumni. Agar silaturahim
tetap terjaga
Mengadakan Study Banding agar mahasiswa dapat lebih berkembang
Mengembangkan kewirausahaan
Mengidentifikasi alamat lengkap, no. Wa dan profesi mahasiswa/calon alumni . Selain
itu membuat wa grub setiap angkatan.
Mengoptimalkan pelayanan administrasi akademik
Meningkat Mutu Alumni
Meningkatan kualitas Tugas Akhir (tesis), dengan menghindari campur tangan pihak
ketiga (tesis dibuat oleh orang lain)
Meningkatkan disiplin dan kualitas tugas akhir.
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Meningkatkan evaluasi pada para mahasiswa uho yang berhubungan dengan studi dan
membuka lapangan pekerjaan bagi alumni yang belum mendapatkan pekerjaan yang
mungkin sesuai dengan keahlian dibidangnya masing-masing.
Meningkatkan fasilitas internet.
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Meningkatkan kerja dan pelayanan yang baik bagi karyawan PPs UHO karena dulu
saya merasa ketika masuk kuliah semuanya di permudah tetapi ketika mau lulus seperti
dipersulit pengurusan
Meningkatkan kualitas & kredibilitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Mendukung aplikasi teori dgn memperbanyak praktek lapangan
meningkatkan kualitas dosen
Meningkatkan kualitas pelayanan
Meningkatkan pelayanan agar dapat menciptakan kepuasan dalam pelayanannya
Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa terutama dalam hal pelayanan
administrasi yang selama ini masih kurang baik.
Meningkatkan pelayanan secara on line,,,
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Melakukan pengembangan fasilitas untuk kegiatan penunjang belajar mengajar di
kampus. Menyediakan ruang publik yang luas bagi mahasiswa sehingga mahasiswa
dapat beraktivitas dan mengembangkan potensinya dengan maksimal.
Melakukan sharing baik langsung maupun media komunikasi
melalukan uptude dalam program pengajaran sehingga tidak ketinggan dengan negara
negara lain
Membagi konsentrasi bidang sesuai bidang yg dibutuhkan dimasyarakat
membebaskan biaya pemuatan tulisan karya tulis ilmiah di jurnal pascasarjana uho,
bahkan memberikan hadiah bagi alumni yg berhasil termuat dlm jurnal pasca uho
Membentuk bank-bank penelitian dan pengabdian bagi mahasiswa, sesuai rumpun
ilmu. Meningkarkan pelayanan dgn berbasis IT.
Membentuk jiwa korsa sesama alumni UHO
Memberikan kemudahan khususnya biaya bagi lulusan S1 yang berprestasi untuk
melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana UHO.
Memberikan materi penulisan jurnal dan cara mempublis jurnal yang terindeks
Membuka Program Bea Siswa bagi Mahasiswa Berprestasi pd jenjang studi S3
Membuka Program S3 Administrasi Negara / publik
Memfasilitasi Akses Mahasiswa terhadap jurnal nasional dan internasional yang
terakreditasi
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Meningkatkan pelayanannya
meningkatkan sarana dan prasarana mahasiwa pasca
Meningkatkan Studi banding para mahasiswa aktif keluar negeri serta kerja sama
dengan universitas dalam maupun luar negeri.
Menjaga kekerabatan dan meningkatkan kualitas di bidang perencanan wilayah
menjalin mitra dengan pemerintah daerah disulawesi tanggara,
Menurut saya semuanya sudah baik.
Menyampaikan kegiatan program studi secara berkala
Menyediakan fasilitas belajar yang lengkap
Mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan praktek lapangan
Minimal ada pertemuan sekali dalam setahun
Minimal dipertahankan yg sudah berjalan dan kalau bisa di tingkatkan
Moga lebih baik lagi
Moga makin jaya
Mohon fasilitas perkuliahan lebih ditingkatkan
Mohon pelayanan dan informasi yg baik terus ditingkatkan
Mungkin Perlu 4 atau 5 tahun sekali diadakan reuni akbar untuk menjaga silaturahmi
antar prodi pascasarjana UHO dan alumni
Mutu dosen dan tenaga administrasi perlu lebih di tingkatkan
mutu layanan ditingkatkan lagi
Mutu pelayanan administrasi dan sarana prasarana perlu dibenahi n ditingkatkan lg
Para kaprodi harus rajin masuk kampus, selain tugas ngajar, layanan administrasi jg jgn
diabaikan bagi kaprodi, utamax dlm hal tandatangan. Oke
Pascasarjana UHO mantap
Pelatihan bahasa inggris
pelayanan administrasi perlu ditingkatkan lagi
pelayanan akademiknya ditingkatkan
Pelayanan cepat dan tepat waktu
Pelayanan lainx dan keluhan yg datang dri alumni maupun yg mahasiswa pasca agar
secepatx di respon.
Pelayanan mahasiswa agar dibuat satu pintu sehingga tidak menyulitkan saat
pengurusan administrasi
Pelayanan mahasiswa yang terukur
Pelayanan perlu ditingkatkan lagi
Pelayanan prima terhadap mahasiswa
Pelayanan seharusnya lebih ditingkatkan lagi.
Pelayanan yang lebih ramah dan kalau bisa terapkan Tegus Sapa Senyum
Responsif dalam setiap pelayanan
Adanya evaluasi pelayanan setiap bulan/periode
Pelayanan yang prima
pelayanan yg cepat dan profesional
pelayanan yg cepat dan profesional
Pelayanannya ditingkatkan lagi dari yang saat ini
Penambahan fasilitas ruang belajar mengajar (setiap ruangan dilengkapi ac & kursi
mahasiswa diganti)
Penambahan Fasilitas wifi, Dan TIK
Pendidikan Kimia dan Pendidikan Fisika perlu bersiri sendiri program studi, dengan
nama program studi pendidikan kimia dan prodi Fisika.
Pendidikan lebih ditingkatkan Lagi guna meningkatkan kualitas universitas. Makasih
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168
169

214
215
216
217
218
219
220

Pengadaan fasilitas yang lengkap dan tim pengajar (dosen) yang berkompetensi sesuai
bidangnya khususnya prodi pendidikan seni
Pengadaan Sarana dan prasarana belajar lebih di tingkatkan
Pengadaan sarpras yang nyaman buat mahasiswa
Pengajaran oleh Dosen2 tamu akan menjadi sangat menarik bagi para mahasiswa
Pengawasan
pengelolaan administrasi mahasiswa itu harus satu pintu
Pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme pada bidang tugas
menjadi utama dan paling utama dalam pengembangan Program studi di Pasca Uho
Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tetap dijaga.
pengembangan fasilitas dan pelayanan
Pengembangan ilmu pengetahuan dan disiplin dalam proses perkuliahan
Pengembangan Perpustakaan
Pengembangan praktik lanjut bagi program pasca
Pengembangan sarana dan prasarana perkuliahan

221
222

Pengembangan sistem administrasi terpadu, mudah2n sekarang sudah ada sehingga
mahasiswa tidak perlu lagi mengumpulkan bukti-bukti fisik dari awal pembayaran setiap
kali akan maju sidang.
pengembangan teori-teori terupdate

208
209
210
211
212
213

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Peningakatan mutu pendidikan melalui sumber daya manusia yang handal dan mampu
bersaing secara internasional,serta membangun komunikasi yang baik serta sistem
informasi yang kuat antara program studi dengan para alumni.
Peningkatan Fasilitas Ruang Kuliah serta peningkatan Kualitas Tenaga Pengejar
Peningkatan kemampuan mahasiswa Melalui studi banding, Praktek lapang, dan
seminar.
Peningkatan kretivitas untuk menghadapi era industri 4.0
Peningkatan kretivitas untuk menghadapi era industri 4.0
Peningkatan kualitas tenaga pengajar
Peningkatan layanan administrasi
Peningkatan mata kuliah dan tenaga oendidi dan kependidikan
Peningkatan Mutu Layanan secara Online
Peningkatan mutu pendidikan
Peningkatan pelayanan bagi mahasiswa hingga paripurna
Peningkatan pelayanan dan sistem
Peningkatan sarana dan prasarana
Peningkatan sdn dosen kalo bisa semua dosen yg mengajar sudah menjadi guru besar
penyebaran informasi lbh intens, membuka program baru untuk guru kejuruan
Penyederhanaan birokrasi agar pelayanan lebih maksimal
Penyederhanaan prosedur ujian melalu pemanfaatan TI, sbgai contoh penggunaan TI
untk konfirmasi waktu ujian
Perbaikan/penambahan sarana dan prasarana perkuliahan.
Perbaiki dan tingkatkan kapasitas sarana informasi
Perbaiki ruang kuliah, dosennya harus lebih rajin lagi masuk kelas.
Perbaiki sarana dan prasarana demi kelancaran perkuliahan
Perbanyak prodi di ilmu perikanan
Perbanyak seminar dengan melibatkan para alumni per jurusan
Peringakatan sarana dan prasarana perkuliahan yang lebih baik
Perkuat riset dan luarannys, perkuat hubungan yg harmonis antara pimpinan, dosen,
staf, dan mahasisws
Perlu ada tambahan ruangan perkuliahan dan gedung laboratorium lainnya
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30

31

252

Perlu adanya kegiatan yang mendukung dalam rangka meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam penyusunan tesis, disertasi dan jurnal
Perlu adanya Peningkatan pelayanan kemahasiswaan dan pelayanan Alumni
Perlu adanya peningkatan proses belajar mengajar dalam ruangan.
Perlu adanya temu alumni di setiap bulan ramadhan untuk meningkatkan hubungan
keakraban sesama alumni

271

Perlu agar dosen di pssca sarjana ilmu hukum di dorong untuk berkualifikasi Doktor
bidang hukum agar Program Study ini jadi primadona dan juga meningkatkan mutu
Program study dan alumni
Perlu diadakan program studi kesenimanan atau keahlian (karya seni / penyajian karya
seni) disamping pengkajian seni.
Perlu diadakan program studi S2 PGSD, mengingat banyak alumni S1 PGSD yang
ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
perlu ditingkatkan fasilitas untuk alumni yang berprestasi dalam bidang akademik untuk
membantu akreditasi dalam membuka fakultas yang belum ada
Perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana belajarnya utamanya ruang TIK bagi para
mahasiswa pascasarjana
Perlu lebih diperkuat skill seni pertunjukan, seni rupa dan multimedia dengan menjalin
kerja sama dengan para pakar seni budaya dan perguruan tinggi seni yang sudah
maju.
Perlu penguatan bagi para mahasiswa guna menghadapi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di abad 21
Perlu peningkata proses pembelajara yang baik dan menyenangkan
Perlu perbaikan masalah fasilitas ruangan Prodi
Perlu prodi PAUD. Perlu peningkatan sarana prasarana belajar yg baik dan
menyenangkan. Keamanan kampus perlu ditingkatkan.
perlu selaly mensinkronkan pengetahuan kampus dehgan kebutuhan dunua kerja
Perlunya jurusan Akuntansi
PERLUNYA PENINGKATAN LAYANAN MAHASISWA
Perlunya prodi lebih mengitamakan penugasan dosen-dosen yang lebih qualified untuk
peningkatan kualitas prodi dan lulusan
Perpustakaan dilengkapi dan dikelola secara profesional
Perpustakan pasca perbayak buku buku terbaru untuk reverensi mahasiswa
pertahankan akreditasi A
Pertahankan Akreditasi yang sudah dicapai
pertahankan pelayanan yang sudah baik, berikan dispensasi khusus guru atau tenaga
kependidikan kalau ada seminar atau kegiatan peningkatan kompetensi guru.

272

Prodi Ilmu Hukum harus meningkatkan kualitas Alumni, dan melakukan sosialisasi
kepada publik tentang keberadaan Prodi Ilmu Hukum di UHO, dan terakhir agar
secepatnya membuka S3 Ilmu Hukum

273
274
275

Program 3 "K"
1. Komunikasi efektif & Intens
2. Keterbukaan
3. Komunitas
Program pembelajaran online berbasis IT
Program simposium

276

Program studi di pascasarjana perlu mempertimbangkan dalam merekrut mahasiswa
baru harus betul2 selektif dengan melihat latar pendidikan S1 Karena beberapa
mahasiswa mengeluh dengan mata kuliah yang dihadapi selama kuliah di
pascasarjana. Minimal harus bisa sejalan dengan apa yang dihadapi mahasiswa.

253
254
255
256
257

258
259
260
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262
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264
265
266
267
268
269
270
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Program studi pasca sarjana diharapkan selalu menjaga komitmen memudahkan para
mahasiswanya dalam menyelesaikan studinya
Promosi Keunggulan Proram Studi S3 Ilmu-Ilmu Pertanian UHO secara Nasional.
Proses Birokrasi kepengurusan di sederhanakan agar bisa lebih mudah
Proses percepatan akreditasi program studi
referensi di perpustakaan masih kurang
Ruang kuliah lebih baik lagi
Ruang Kuliah yang harus di perbaiki lagi agar mahasiswa nyaman berkuliah
saat ini saya rasa sudah sangat memadai

289

saat ini system informasi semakin baik dengan pemanfaatan system akademik online,
mudah-mudahan dimasa yang akan datang dapat memanfaatkan perkuliahan dan
tugas-tugas dalam system daring
Sama halnya seperti diatas
sangat baik,kalau bisa ditingkatkan lagi
saran agar penentu kebijakan dpt mensosialisasikan beasiswa program S2 UHO di
setiap sekolah dan instansi pemerintahan maupun swasta
Saran agar terus memacu diri dalam meningkatkan kualitas program studi agar jangan
ketinggalan dengan program studi lain di UHO

290
291

saran kami agar SPP bisa di turunkan mengingat yang melanjutkan S2 tidak
selamanya orang mampu atau PNS dan membuka lowongan beasiswa bagi yang tidak
mampu untuk melanjutkan pendidikan.
Saran perlu peningkatan pelayanan terutama jam kemrja di waktu pagi.

292

saran saya adalah ada baiknya jika pascarsarjana lebih meningkatkan dan
mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan baik sektor pengajar dan mahasiswa,
hal ini berguna untuk kemajuan pascasarjana UHO ke depannya sehingga alumni UHO
dapat bersaing dan berdaya guna serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan untuk
pengembangan diri alumni itu sendiri

293

Saran saya Masih Seputaran Akreditasi , Akreditasi B untuk Prodi sangat Penting ,
Karena Karir Kami di Tentukan dengan Akreditasi Prodi yang Mengharuskan Akreditasi
B.

294

Saran saya terkhusus alumni yg notabene belum sepenuhnya punya kesempatan di
dunia kerja untuk di carikan jaringan atau informasi terkait dunia kerja. Sehingga semua
kalangan bisa menerima dan berani berhijrah di Ilmu ekonomi bersama2 kita....
sehingga memungkinkan lahirnya sebuah slogan "Ilmu ekonomi bisa... Ilmu ekonomi
sanggup... Ilmu ekonomi bangkit... ilmu ekonomi profesional"..

285
286
287
288

297

Saran tambahan agar pelayanan administrasi lebih dimaksimalkan lagi agar
Pascasarjana bukan hanya unggul dalam prestasi akademik tapi juga dalam
pelayanan.Terimakasih
Sarana dan prasana harus ditingkatkan lagi
Sarana dan prasarana di kampus untuk ditata agar lebih memadai atau perpustakannya
di lengkapi buku2 bacaan yang relepan di maka kuliah

298

Sarana dan prasarana pendukung perlu dibenahi dan dilengkapi serta pelayanan
akademik/administrasi perlu ditingkatkan agar ke depan dapat berbasis IT segala jenis
pelayanan akademik nya.

295
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299
300
301
302
303

Sarana dan prasarana pendukung perlu dibenahi dan dilengkapi serta pelayanan
akademik/administrasi perlu ditingkatkan agar ke depan dapat berbasis IT segala jenis
pelayanan akademik nya.
Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan
Sarana dan prasarana yang memadai
Sarana pembelajaran ditingkatkan lagi berupa ketersediaan infokus dan prasarana
penunjang lainnya sehingga aktifitas perkuliahan bisa berjalan sebagaimana mestinya
Sarana prasarana perkuliahan lebih diperbaiki dan dikembangkan lagi
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306

Sarana prasarana yang memadai dan kualitas layanan yang prima perlu ditingkatkan
dengan menyesuaikan besaran biaya perkuliahan.
Sarana prasarana yang mendukung proses studi
Sarana ruang kuliah utamax pendingin ruangan (AC ) serta peningkatan sumber daya
tenaga pengajar

308

Saya hanya mau kasi masukan pada direktur, bahwa di masa saya 2015-2017
pelayanan keadministrasian di pasca lambat dan sedikit amburadul. Sy tak tahu
kondisi skrg. Kalau pelayanan di prodi matematika sangat bagus.
Sdh bagus prodi skrg lebih cekatan dan lebih cepat dlm pengurusan Masalah
penyelesaian ...mdh2an berikutnya lebh baik lagi�

309

sebaiknya fasilitas semakin dilengkapi dan jejaring dengan universitas atau lembaga
pendidikan dan penelitian dalam skala nasional maupun internasional lebih diperbanyak
lagi sehingga akan memperkaya khasanah ilmu alumni.

310
311

sebaiknya lebih tingkatkan mutu, kualitas dan kredibilitas baik pengajar dan mahasiswa
hal ini agar alumni dapat menjadi alumni yang berdaya saing dan bermanfaat bagi
masyarakat serta pengembangan diri bagi alumni itu sendiri
Sebaiknya lokasi perkuliahan hanya di kampus pasca

312

Sebaiknya mahasiswa memiliki buku ttg Panduan Akademik dan hrs dipatuhi begitu
juga Dosen. Pengampu mkuliah sebaiknya sesuai dgn bidang ilmunya bukan krn
pemerataan

313

Sebaiknya mahasiswa memiliki buku ttg Panduan Akademik dan hrs dipatuhi begitu
juga Dosen. Pengampu mkuliah sebaiknya sesuai dgn bidang ilmunya bukan krn
pemerataan

314

Sebaiknya mahasiswa memiliki buku ttg Panduan Akademik dan hrs dipatuhi begitu
juga Dosen. Pengampu mkuliah sebaiknya sesuai dgn bidang ilmunya bukan krn
pemerataan

315

Sebaiknya masing-masing Prodi mengadakan acara seminar secara berkala dengan
mengundang dan memberi kesempatan para alumni untuk menjadi peserta sekaligus
menjadi presenter dalam kegiatan seminar

316

Sebaiknya para dosen konsisten masuk kelas dalam rangka transfer ilmu kepada
mahasiswa agar mahasiswa setelah selesai menempuh pendidikan mendapatkan ilmu
sesuai dengan harapan dan cita-citanya

317

Sebaiknya Pihak yang terkait di PPs UHO meningkatkan sarana dan prasarana kuliah
untuk meningkat kenyamanan mahasiswa dalam menerima materi kuliah serta
memperbanyak kegiatan - kegiatan diluar untuk meningkatkan pengalaman dan
pengaplikasian materi kuliah

307

322

Sebaiknya program studi pertanian merefleksi kegiatan inti perguruan tinggi abad 21
menuju global university yaitu (1) mengembangkan inovation laboratorium, (2)
transformasi pembelajaran dari lecturing menjadi kapasitas building dengan
pendekatan deep learning dan (3) riset yang berorientasi pada transformasi awarennes
dari 1.0 menjadi 4.0.
Sebaiknya siring dilakukan seminar sehari atau seminar nasional
Sebaiknya tetap diadakan stdy banding
Sebaiknya UKT bagi program pasca tidak terlalu membebani mahasiswa, dan
pembimbingan penulisan tesis dimulai sejak awal semester 2 pada tahun berjalan.
Selain ujian tesis di akhir program juga mesti ada ujian substansi keilmuwaan yang
merupakan core dari prodi

323
324
325

Selalu mempertahankan serta meningkatkan prestasi yang telah didapatkan. Sarana
prasarana fasilitas sudah cukup baik mohon lebih ditingkatkan lagi. Jaya selalu
UHOku�
Selalu meningkatkan kualitas dan wawasan dalam meningkatkan pendidikan
Selalu menjadi yang terbaik,

318
319
320
321
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304
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34

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
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343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

355
356
357
358

selalu mmberikan yg terbaik
Selalu tingkatkan prestasi dan kreasi serta memberikan pelayanan yang cukup baik dan
yang terpenting selalu mengupdate Journal Nasional Terakreditasi dan Journal
Internasional.
semakin baik
Semakin bertambah jurusan khususnya yang S3
Semakin meningkatkan kualitasnya di bidang pendididikan dan biaya perkuliahannya
jangan terlalu mahal.
Semakin tingkatkan prestasi dan pengembangan ilmu pendidikan bagi mahasiswa
mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan
Semoga bisa meningkatkan pelayanan adminitrasi kemahasiswaan, kepegawaian, dan
keuangan, agar dpt meningkatkan level akreditasinya. Aamiin.
Semoga bisa segera meningkatkan akreditasinya. Aamiin ya Rabbal 'alamin.
Semoga dalam pembelajaran selanjutnya agar dosen konsisten mengajar dalam
mentransfer ilmu kepada mahasiswa sehingga bermanfaat buat mahasiswa
Semoga kedepannya akan ada kegiatan seminar yang bisa melibatkan alumni
Semoga kedepannya setiap jurusan yang ada di pascasarjana UHO mengadakan study
banding
Semoga kedepannya UHO bisa menjadi kampus Unggulan di Indonesia Timur
Semoga Pasca sarjana UHO tetap lebih berkualitas serta tetap jaya.
semoga pascasarja UHO lebih baik dari sebelumnya
Semoga pascasarjana kedepannya bisa lebih bersaing dengan perguruan tinggi lainnya
Semoga Pascasarjana UHO bisa lebih maju lagi.
Saya bangga menjadi alumni UHO.
Semoga PPS UHO lebih baik lagi
semoga program studi pascasarjana UHO ke depannya lebih meningkat dan terus
menghasilkan alumni yang intelektual
Semoga S3 UHO semakin jaya ke depan
Semoga selalu melayani dengan baik dan penuh tanggung jawab
SEMOGA YG MELANJUTKAN PENDIDIKAN PASCASARJA MAKIN SUKSES DAN
SEMAKIN MENINGKAT
Semua sudah bagus. Semoga lebih dtungkatkan lagi
Semua sudah terlaksana dengan baik...baik itu kenyamanan sarana dan pra sarana
dan tenaga dosen pengajar yang kompeten di bidang nya
senantiasa menjaga nama baik program study
Setarakan kualitas antara pengajar dan bukan pengajar
Setiap kebijakan atau aturan yang di wajibkan atau disosialisasikan kepada mahasiswa
harus memiliki panduan akademik
Setiap mahasiswa pasca diwajibkan memasukkan judul penelitian pada semester 2,
sehingga dapat memungkinkan untuk selesai studi tepat waktu 2 tahun.
Setiap prodi sebaiknya ada ruang bacanya yg lengkap utk kebutuhan refrensi bg
mahasiswa.
Setiap program studi perlu menyelenggarkan seminar tentang pengembangan program
studi
Setidakx ada kegiatan berupa ajang pertemuan, pameran, seminar atau temu kangen
antara alumni, mahasiswa dan para dosen stiap ultah jurusan atau di ajang yg lain, slh
satu tujuanx untuk silaturahmi dan menarik perhatian org bagi jurusn atau fakultas kt
Siapkan Lab. Komputer
Sistem informasi dan teknologi yg memadai
Sistem penyelesaian studi sebaiknya tidak diserahkan kepada mahasiswa yg
mengurus, tp kepada tenaga kependidikan.
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35

359
360
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Sosialisasi ke daerah di tingkatkan
Sportif dan terus maju
Srmoga s2 administrasi pembangun tetap selalu sukses

362
363
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Staf administrasi di Pasca UHO, supaya ditingkatkan profesionalisme kerjanya.
Seringkali setelah jam istirahat siang, susah untuk disiplin masuk kerja tepat waktu.
Kadang yg dicari, tidak masuk lagi sorenya.
Staf harus selalau di tempat
Studi banding
Sudah bagus, pertahankan dan tingkatkan
Sudah baik
Sudah baik semuanya
Sudah cukup baik
Sukses dan jaya selalu pasca
Supaya memperhatikan jenjang karir dosen dan bagi dosen yang susah untuk
bimbingan supaya tidak dilibatkan membimbing atau menguji

371
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377
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379
380
381
382

383
384
385

386
387
388
389
390
391
392

Tambahan masukan dari saya adalah terkait dengan keefektifan hasil akhir kuliah
dalam hal ini Nilai Mata Kuliah persemesternya perlu didisiplankan sehingga dapat
mengefektifkan banyak waktu. hehe
tdk ad
Tenaga dosen yg ahli dalam bidang sesuai program studi masing2.
TERAPKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/ALUMNI DENGAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI JIKA MEMANG LULUSAN TERSEBUT BERKUALITAS.
Tersedianya Laboratorium dgn fasilitas lengkap dibidang pertanian
Terus berinovasi
Terus menciptakan alumni pascasarjana yg memiliki sumberdaya berkualitas dalam
mengembangakan keilmuannya.
Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk memberi layanan terbaik
Terus tingkatkan mutu dan kualitas
Terus tingkatkan prestasi pasca sarjana UHo...dan terus tingkatkan kinerja
Pascasarjana UHO... untuk melahirkan mahasiswa yang bermutu dan berkualitas
Teruslah menjadi yang terbaik untuk kemajuan anak bangsa
Tetap d pertahankan cara pengajaran nya bila perlu d tingktkan
Tetap jaga kualitas dan minimalisir hal2 yg
dapat merusakk citra institusi terkait dengan proses perkuliahan, khususx tenaga
pengajar.
Tetap melayani dengan kesantunan
Tetap menjaga agar birokrasi kampus dapat bekerja secara profesional tanpa ada
kesan yg negatif.
Tiap koordinator program studi perlu membangun komunikasi yang baik dengan
mahasiswanya, dalam penunjukan pembimbing perlu ada komunikasi antara
mahasiswa dan koordinator program studi, sehingga tidak terdapat kendala atau
ketidak cocokan antara pembimbing dan mahasiswa
Tingkatkan lagi Kapasitas dan kapabilitas Pascasarjana dalam rangka menghadapi
persaingan global
Tingkatkan fasilitas dan tingkatkan kualitas pendidikan dengan mengadakan praktek
dan bukan cuman teori
tingkatkan kedisiplinan dosen maupun mahasiswa, peraturan do hrus jelas
Tingkatkan kekompakan, percepat pengurusan administrasi
Tingkatkan kinerja dan promosi ke daerah-daerah
Tingkatkan kualitas dan mutu khususnya di proses pendidikan dan pengajaran yg lebih
aplikatif dan bernilai manfaat.
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393
394
395
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403

Tingkatkan kualitas dosen dan lengkapi fasilitas kuluah
Tingkatkan kualitas dosennya
Tingkatkan kwalitas, agar bisa bersaing dg pascasarja lain. Dan agar alumnus
pascasarjana UHO mnjadi insan yang unggul dibidangnya,

409
410
411

TINGKATKAN LAGI MUTU PELAYANAN
Tingkatkan pelayanan akademik yang optimal
Tingkatkan pelayanan Pada Mahasiswa
Tingkatkan pengawasan terhadap dosen yg mengajar
tingkatkan prestasi kedepan dengan menguasai IT
Tingkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tingkatkan sarpras
Tingkatkan terus inovasi dan kepercayaan
Tolong diwajibkan submit artikel sebagai salah satu syarat kelulusan, agar publikasi
prodi di pasca UHO lebih baik kedepannya.
Tolong, tingkatkan pelayanan dan transparansi dalam kampus
Transparansi dalam setiap lini administrasi dan akademik
UNTUK PROGRAM STUDI IPA SEMOGA SEMAKIN MAJU DAN SUKSES
Untuk program studi lebih dikembangkan lagi, karena untuk saat ini ada beberapa
jurusan yang belum ada di Pascasarjana UHO.
Untuk s2 kimia agar segera dibuka s3 kimia agar kami dapat meningkatkan pendidikan
di level s3 d uho
Utamakan alumni lahir dari UHO
Utamakan pelayanan prima pada mahasiswa

412

Waktu saya kuliah dulu ada beberapa dosen yang jarang dan bahkan tidak pernah
masuk sama sekali untuk memberikan perkuliahan, dan mungkin kualitas pengajarnya
perlu ditingkatkan sehingga benar-benar melahirkan kualitas

404
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D. ANALISIS DATA
Berikut hasil analisis yang diperoleh :
TK = ƩTKi / 5 dimana

Survei Tracer Study
Pertanyaan
Average

ai
44,5

Penilaian
bi
ci
30,4 19,6

di
2,1

ei
0,4
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TKi = ai = persentase “Sangat Baik”; bi = persentase “Baik”; ci = persentase “Cukup”; di =
persentase “Kurang”; ei = persentase “Sangat Kurang”
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Dari Tabel diatas sebanyak 44,5% menjawab sangat baik / Sangat Puas dengan kinerja
alumni Pascasarjana UHO, namun masih ada 0,4% menjawab sangat kurang, hal ini perlu
menjadi perhatian dari UPPS, perlu peningkatan di bagian Pengembangan Jaringan
(Networking)

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Demikian Laporan hasil survey kepuasan Alumni / Tracer Study 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)
Unit Pengelola Pascasarjana antara lain :
1. Perlu adanya Peningkatan pelayanan kemahasiswaan dan pelayanan Alumni
2. Tingkatkan pengawasan terhadap dosen yg mengajar
3. Sistem informasi dan teknologi sudah memadai
4. Tetap menjaga agar birokrasi kampus dapat bekerja secara profesional tanpa ada kesan yg
negative
5. Selalu tingkatkan prestasi dan kreasi serta memberikan pelayanan yang cukup baik dan
yang

terpenting

selalu

mengupdate

Journal

Nasional

Terakreditasi

dan

Journal

Internasional.
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6. Tingkatkan pelayanan akademik yang optimal

