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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI 
PENCAPAIAN 

 
1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian 

Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Manado sebagai salah satu instansi pendidikan dalam negeri yang terpanggil dan 
memiliki rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses pembagunan melalui 
pendidikan formal, dengan mempertimbangkan tuntutan pasar kerja lokal, nasional dan 
pasar kerja global. Eksistensi program ini juga  didasarkan pada tingginya permintaan 
dan minat masyarakat yang disebabkan kompetisi lapangan pekerjaan yang semakin 
menuntut persyaratan kompetisi manajemen pemasaran praktis, selain itu dikarenakan 
meningkatnya perkembangan dunia bisnis yang menuntut profesionalisme dan keahlian 
khususnya sektor pemsaran jasa seperti jasa perhotelan, restoran, perbankan dan retail 
di Sulawesi Utara serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu 
lulusan yang berjiwa wirausaha menjadi tujuan pembelajaran Prodi ini. 

Program Studi diploma Manajemen Pemasaran (D3) Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Manado sebagai salah satu instansi pendidikan yang terpanggil dan memiliki rasa 
tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pendidikan 
vokasional, dengan mempertimbangkan tuntutan pasar kerja lokal dan nasional serta 
DUDI. Wujud nyata kepedulian program studi terhadap pembagunan bangsa tertuang 
dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang melibatkan seluruh 
stakeholders. 
 

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta 
pihak-pihak yang dilibatkan. 

 

Proses penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, adalah 
dengan melibatkan seluruh stakeholders internal yang terdiri dari pimpinan 
Universitas. Kemudian Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan 
Civitas Akademika Fakultas Ekonomi (FE) lainnya seperti masukan dari 
mahasiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir. Dengan kata lain visi dan 
misi disusun mengacu atau turunan dari Visi dan Misi Universitas dan visi 
dan misi Fakultas.  
 
Selain stakeholder internal penyusunan visi dan misi juga melibatkan 
stakeholder eksternal yaitu dari alumni program studi yang memiliki 
kepedulian terhadap kemajuan prodi. Selain dari alumni beberapa 
perusahaan yang bekerjasama dengan prodi dimintai masukannya setelah 
draft final visi dan misi tercipta, untuk memastikan visi dan misi sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja.  
 
Tim penyusun visi dan misi prodi dikepalai oleh Ketua Program Studi dan 
dosen di Prodi  yang dikoordinasikan dengan Ketua Gugus Kendali Mutu 
Prodi dan ketua unit penjamim mutu Fakultas. Susunan lengkap tim ini 
adalah Ketua Prodi sebagai ketua tim, seketaris tim adalah Jurusan/Prodi 
dan sebagai anggota adalah dosen prodi. Pembentukan tim ini dibentuk 
dengan Surat Keputusan Dekan. 
 
Mekanisme penyusunan visi dan misi prodi, adalah tim menyusun draft visi 
dan misi prodi. Kemudian dibuat lokakarya Kurikum Prodi di tingkat Fakultas 
untuk menyamakan persepsi, mendapatkan masukan, dan penyesuaian visi 
dan misi prodi dengan visi misi Fakultas. 
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Visi program studi 

 

Berdasarkan mekanisme tersebut diatas maka keterkaitan antara visi 
Unima, Fakultas Ekonomi, dan Program Studi D3 Manajemen Pemasaran 
digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Misi program studi 

 

Misi Program Studi D3 Pemasaran adalah : 
1. Menjadi pusat penghasil lulusan Ahli Madya Pemasaran (AMP) yang 

professional pada bidang Manajemen Pemasaran yang memiliki 
semangat bisnis yang tinggi dan berjiwa kewirausahaan, serta mampu 
berinovasi untuk membuka lapangan kerja bisnis. 

2. Menjadi pusat pengembangan ketrampilan bidang Pemasaran, yang 
mampu menyesuaikan diri pada berbagai situasi perubahan yang terjadi 
di masyarakat guna menemukan model-model ketrampilan Pemasaran 
yang relevan dengan perkembangan  dan dunia kerja. 

3. Membuat dan menjadikan suasana belajar dan mengajar yang kreatif 
dan inovatif sesuai dengan model pembelajaran yang menitik beratkan 
belajar praktis. 

4. Menjadikan penelitian dosen yang bermutu yang sesuai dan dapat 
dipergunakan pada DUDI (Dunia usaha dan dunia industri). 

5. Menjadikan karya ilmiah terindeks internasional bereputasi atau nasional 
akreditasi dari hasil penelitian dosen seperti tertera pada poin nomor 4. 

6. Menjadikan karya ilmiah atau penelitian yang juga bisa 
diimplementasikan di masyarakat sebagai bagian dari pengabdian 
masyarakat.    

 
 
 
 
 

Menjadi lembaga yang unggul, berkualitas, 

berkarakter dan kompetitif sehingga dapat 

meningkatkan peran UNIMA dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Menjadi Fakultas Ekonomi yang mandiri, 

berkualitas yang unggul dan berdaya saing, 

dalam penyelenggaran TRIDHARMA Perguruan 

Tinggi. 

Menjadikan Program Studi yang unggul, bermutu, 

dan dapat diperhitungkan dalam melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan mencetak lulusan 

yang memiliki keunggulan bersaing di bidang 

Manajemen Pemasaran di Indonesia 2025. 

VISI  

UNIMA 

VISI  

FEKON 

UNIMA 

VISI  

PRODI  
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Tujuan program studi 

 

Tujuan Program Studi D3 Pemasaran adalah : 
1. Menghasilkan lulusan Ahli Madya Pemasaran (AMP) yang professional 

pada bidang Manajemen Pemasaran yang memiliki semangat bisnis 
yang tinggi dan berjiwa kewirausahaan, serta mampu berinovasi untuk 
membuka lapangan kerja bisnis. 

2. Menghasilkan model-model pengembangan ketrampilan bidang 
Pemasaran, yang mampu menyesuaikan diri pada berbagai situasi 
perubahan yang terjadi di masyarakat guna menemukan model-model 
ketrampilan Pemasaran yang relevan dengan perkembangan  dan dunia 
kerja. 

3. Menciptakan model pembelajaran praktis dan inovatif serta membuat 
suasana belajar dan mengajar yang serta belajar praktis. 

4. Menghasilkan penelitian dosen yang bermutu yang sesuai dan dapat 
dipergunakan pada DUDI (Dunia usaha dan dunia industri). 

5. Menghasilkan karya ilmiah terindeks internasional bereputasi atau 
nasional akreditasi dari hasil penelitian dosen seperti tertera pada poin 
nomor 4. 

6. Menghasilkan karya ilmiah atau penelitian yang juga bisa 
diimplementasikan di masyarakat sebagai bagian dari pengabdian 
masyarakat.  

 
1.1.2 Sasaran dan strategi pencapaian. 

 

Sasaran: 
1.  Dihasilkannya lulusan yang memiliki: 

a. Indeks Prestasi kumulatif (IPK), sama dengan atau lebih besar dari 
3.00 yang tercapai selama masa normal perkuliahan yaitu 3 tahun 
atau 6 semester. Dengan kata lain tidak banyak mahasiswa yang 
mengulang mata kuliah.  

b. Mahasiswa memperoleh Kompetensi professional bidang pemasaran 
yang unggul dalam kurun waktu 2,5 tahun sampai dengan maksimal 
3 tahun masa kuliah.   

c. Masa tunggu kerja bagi lulusan, sama dengan atau lebih kecil dari 
selama 6 bulan, setelah mahasiswa di wisuda. 

d. Mahasiswa memiliki kemauan dan kemampuan kewirausahaan yang 
diperoleh selama masa studinya.   

e. Masa studi mahasiswa diperoleh minimal  2.5 tahun sampai dengan 
3 tahun. Untuk menjamin mutu pendidikan mahasiswa yang masa 
studinya lebih dari 5 tahun akan di DO (Drop-out). 

f. Dosen dan mahasiswa mampu menguasai teknologi informasi dan 
komunikasi terkini. Diharapkan dalam maksimal masa studi 4 
semester mahasiswa sudah mahir dalam penggunaan teknologi 
informasi. Selain itu dosen juga diharapkan cepat beradaptasi dalam 
pembelajaran modern atau e-learning.    

2. Dihasilkan model-model pembelajaran praktis dan kreatif  dalam  
bidang manajemen pemasaran dan kewirausahaan yang selalu update 
minimal dalam 1 tahun sekali.   

3. Dihasilkannya artikel jurnal nasional/internasional dosen minimal 2 
artikel dalam 1 tahun. Dengan kata lain tiap tahun sasaran pencapaian 
dosen bisa menghasilkan 2 karya ilmiah.    

4. Dihasilkannya artikel atau laporan kegiatan pengabdian pada 
masyarakat oleh dosen minimal 2 artikel tiap tahun 
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Strategi Pencapaian 
Berdasarkan Renstra Fakultas dan Prodi, strategi pencapaian yang 
disebutkan dibawah ini memiliki rentang waktu 2016 – 2020. Dengan kata 
lain strategi yang dicanangkan dibawah ini ditargetkan bisa terealisasi pada 
tahun 2020 dengan target pencapaian keberhasilan minimal 90%. 
1. Untuk mencapai sasaran mahasiswa mampu mendapatkan nilai IPK 

minimal 3.00 dalam kurun waktu 2,5 tahun sampai 3 tahun adalah 
dengan menyusun kurikulum yang jumlah mata kuliah yang tidak terlalu 
banyak tetapi dengan bobot SKS yang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar 
mahasiswa tidak terbebani dengan banyak mata kuliah dengan SKS 
yang nilai kebanyakan di 2 SKS. Sebagai catatan perubahan kurikulum 
2014 ke kurikulum 2018 sudah berbasis KKNI dengan merevisi beban 
mata kuliah SKS, mata kuliah di kurikulum 2014 sebanyak 41 MK, di 
2018 hanya tinggal 38 SKS dengan total jumlah SKS yang tidak 
berubah.  

2. Untuk menghasilkan model-model pembelajaran praktis dan kreatif 
yang selalu up to date tiap tahunnya, strateginya adalah dengan 
mengembangkan  suasana akademis yang kondusif yang 
memungkinkan warga kampus dapat bekerja secara optimal sesuai 
dengan fungsi masing-masing dan mengadakan Workshop secara 
mandiri ataupun mengikutsertakan dosen-dosen dan mahasiswa dalam 
workshop yang diselenggarakan oleh pihak lain. 

3. Untuk menghasilkan artikel penelitian jurnal nasional/internasional yang 
baik tiap tahun 2 artikel publikasi jurnal maka strateginya adalah 
memberikan insentif kepada dosen-dosen dengan membiayai biaya 
registrasi di seminar internasional/nasional dan mendorong 
pembiayaaan penelitian dosen dengan dana dari Kementerian (DRPM).  

4. Strategi pencapaian sasaran dosen yang menghasilkan pengabdian 
pada masyarakat 2 artikel tiap tahunnya adalah dengan mendorong 
pendanaan yang nilainya tinggi dari Kementerian (DRPM). . 

 

 
 
1.2 Sosialisasi  
  Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta 

pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. 
 

Sejak Program Studi Manajemen Pemasaran berdiri pada tahun 2001, telah 
diselenggarakan sosialisasi tentang segala hal yang berkaitan dengan 
Program Studi, baik dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 
sampai pada Kurikulum, Kompetensi, Tenaga Pendidik, Tenaga Penunjang 
Akademik, Sarana dan Prasarana serta biaya. Adapun sosialisasi ini, 
diselenggarakan bersamaan dengan sosialisasi di tingkat fakultas dan 
universitas. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah melalui penyebaran 
leaflet, brosur, spanduk, media elektronik maupun media cetak pada tahun-
tahun sebelumnya. Saat ini sosialisasi visi dan misi, tujuan prodi 
disosialisasi dengan lebih banyak memanfaatkan media sosial prodi seperti 
Facebook resmi program studi  
 
Pemilihan media sosial agar keberadaan Program Studi cepat diketahui dan 
diketahui masyarakat secara luas. Kemudian untuk memastikan masyarakat 
ataupun stakeholder internal (misalnya: dosen dan mahasiswa) memahami 
visi dan misi serta tujuan Prodi dilakukan survei internal prodi. Survei ini 
dilakukan dengan cara membuat kuesioner dan dibagikan secara langsung 
pada mahasiswa dan dosen prodi. Untuk stakeholder eksternal (misalnya: 
alumni, perusahaan dan masyarakat sekitar) survei dengan kuesioner 
dikirimkan dengan bantuan email. Hasil survei terakhir pada tahun 2016-
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2017 dapat dinyatakan dosen dan mahasiswa serta stakeholder eksternal 
perusahaan sudah memahami dengan cukup baik visi dan misi dan tujuan 
prodi dengan tingkat pemahaman sebesar 82.5% (tinggi). 
 
Pada jangka waktu survey 2016-2017, diadakan survey untuk mengetahui 
apa perubahan yang diingini masyarakat pada prodi ini. Hasilnya sebesar 
88,57% masyarakat menghendaki adalah program ini tidak hanya terbatas 
pada program diploma, dan sisanya sebanyak 11,43% tetap menghendekati 
program diploma saja. Untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat 
maka pada tahun 2018 kurikulum dirubah menyesuaikan dengan kurikulum 
prodi S1 Manajemen agar hanya dalam 4 tahun mahasiswa bisa 
memperoleh dua gelar Am.D SE.  6 Semester di Prodi D3 Pemsaran dan 2 
semester di Prodi S1 Manajemen. Dengan cara ini maka mahasiswa bisa 
memilih meneruskan studi ke S1 atau tetap hanya pada program diploma.   
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STANDAR 2. TATA  PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM  PENGELOLAAN, DAN 
PENJAMINAN MUTU 

 
2.1   Sistem Tata Pamong 

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, 
serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam 
program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan 
dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika 
mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman 
dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem 
tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang 
menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) diformulasikan, disosialisasikan, 
dilaksanakan,  dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.  

 
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk  
membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab dan adil. 
 
 

Sistem tata pamong yang diberlakukan di Program Studi ini mengacu pada berbagai 
peraturan baik Peraturan perundang-undangan seperti PP no 4 thn 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Statuta 
UNIMA 2003, Rencana Strategis (Renstra) UNIMA, Pedoman Akademik UNIMA, 
Renstra FE-Unima dan Prodi, Pedoman Akademik FE dan Prodi.  
 
Pedoman Program Studi, maupun Panduan Program Studi berjalan secara efektif 
melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan 
mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Sistem dan 
pelakasanaan tata pamong di Program Studi dimaksudkan untuk membangun sistem 
tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.  Tata 
pamong tercermin dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, 
etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan serta pedoman dan 
prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, dan laboratorium). Sistem tata 
pamong di Program Studi Akuntansi terdiri atas input, proses, output, dan outcomes. 
 
 
KREDIBEL 
Sistem Tata Pamong Input yang meliputi :  
1. Tata pamong penerimaan mahasiswa di Program Studi yaitu melaksanakan 

pendaftaran mahasiswa baru melalui penjaringan SBMPTN, dan program Baku 
Bekeng Pande (B2P) yang sudah online dan melaksanakan pendaftaran di tingkat 
Universitas dan Fakultas sehingga dapat  menjamin unsur kredibilitas input 
mahasiswa baru. 

2.  Tata pamong pengelolaan sarana prasarana dan pemeliharaannya, kurikulum, dan 
penugasan dosen berdasarkan panduan. Tata kelola sarana prasarana dan 
pemeliharaannya dilakukan oleh sub bagian perlengkapan fakultas. Tata kelola 
kurikulum dilaksanakan program revitalisasi kurikulum sekali dalam empat tahun 
dengan melibatkan semua dosen dalam bentuk workshop. Tata pamong 
penugasan dosen di Program Studi Akuntansi diatur oleh pimpinan Program Studi 
berdasarkan kompetensi dan tugas yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam 
panduan penugasan dosen. 

 
Sistem Tata pamong proses meliputi: 
Tata kelola perkuliahan, penggunaan laboratorium, pemanfaatan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Lapangan (KKL) dan Magang dan tuga akhir. Tata pamong perkuliahan diatur 
oleh pimpinan Program Studi sesuai dengan kompetensi setiap dosen dalam 
melaksanakan perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diampuhnya berdasarkan 
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kompetensi. Dengan cara itu maka dosen yang mengajar bisa kredibel dan mampu 
mengajar dengan baik. 
Tata pamong output dan Outcome 
Diatur dalam pedoman akademik dan panduan akademik, untuk menjaga kredibiltas 
lulusan maka Mahasiswa dinyatakan lulus setelah menyelesaikan 110 sks dan 
melewati proses yang telah ditentukan oleh Program Studi, termasuk melaksanakan 
magang selama 1 semester dan diuji hasil magangnya dalam ujian komprehensif. 
Tata pamong outcome dikelola oleh tim tracer study Fakultas yang terdiri dari dosen-
dosen dimasing-masing prodi. Tim bekerjasama untuk membahas strategi dalam 
melacak para lulusan yang telah tersebar baik di dalam maupun di luar daerah  
propinsi Sulawesi Utara.  
 
Pelaksanaan pemilihan pimpinan program studi berjalan sesuai mekanisme yang 
disepakati bersama dan statute Unima 2003, serta dapat memelihara dan 
mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Pemilihan 
pimpinan program studi akuntansi didukung dengan budaya organisasi yang 
dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika 
dosen, etika mahasiswa. Pemilihan pimpinan prodi diformulasikan, disosialisasikan, 
dilaksanakan,  dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 
Sebagai bentuk kredibilitas dalam pemilihan pimpinan Prodi di April 2018 calon 
pimpinan yang mendapatkan suara terbanyak, diperiksa juga rekam jejaknya oleh SPI 
(Satuan Pengawas Internal) Unima setelah dinyatakan baik maka SK Rektor bisa 
diterbitkan. 
 
AKUNTABEL. 
Tatapamong yang sudah disebutkan diatas sudah dijalankan dengan baik untuk 
menjaga kredibilitasnya. Selanjutnya tatapamong juga dinilai akuntabel. Sebagai 
contoh yang dijalankan oleh prodi jadwal perkuliahan untuk setiap semester disusun 
oleh pimpinan Program Studi berkordinasi dengan kordinator mata kuliah. Kemudian 
stelah draft jadwal tersusun maka dosen-dosen prodi dipanggil untuk rapat untuk 
membahas jadwal tersebut. Dengan cara ini tidak ada yang akan merasa dilangkahi 
wewenang ataupun otonomi keilmuan masing-masing dosen. 
 
Penerimaan mahasiswa baru juga dinilai sudah memenuhi unsur akuntabilitasnya 
karena tidak ada peraturan pemerintah ataupun ketentuan dari Unima yang dilanggar. 
Hasilnya juga diumumkan secara online dan melalui media massa.  
 
Akuntabilitas Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIMA dalam bidang 
akademik ditunjukkan dengan pelaksanaan perkuliahan yang berjalan sesuai jadwal 
yang telah disusun berdasarkan kompetensi akademik dosen. Dosen yang mengajar 
memiliki SAP, silabus, dan penilaian. Monitoring perkuliahan dilakukan oleh sub 
bagian pendidikan Fakultas Ekonomi bersama pimpinan Program Studi sesuai 
panduan perkuliahan. Selain itu, setiap akhir semester panitia ujian semester 
memasukkan laporan panitia yang berisi daftar nilai (K11) sebagai bentuk 
pertanggungjawaban. 
 
Akuntabilitas bidang keuangan dikelola secara transparan antara sub bagian 
keuangan dan kepegawaian bersama Program Studi kemudian disampaikan kepada 
para dosen melalui rapat dan atau pertemuan lain. Pimpinan Program Studi 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja Program Studi secara 
transparan dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Sistem pelaporan 
mengikuti alur pelaporan yang telah dibuat dan disepakati bersama, termasuk hal-hal 
yang dilaporkan. Pertanggungjawaban kinerja Program Studi direalisasikan dengan 
adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja secara 
periodik kepada Pimpinan Fakultas dan Universitas melalui Rapat Pimpinan (Rapim). 
Evaluasi kinerja dosen Program Studi tercermin dalam sikap dan kerja dosen di tri 
dharma mencakup pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 
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masyarakat. Kinerja Dosen dalam bidang pendidikan pengajaran tercermin dalam 
tugas mengajar sesuai jadwal yang telah diatur, menjadi pembimbing akademik, dan 
melaksanakan pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Kinerja dosen dalam bidang 
penelitian tercermin pada kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian baik 
secara mandiri, kolaborasi, maupun penelitian yang dibiayai oleh lembaga, 
kemampuan menghasilkan publikasi ilmiah yang bermutu baik.  
 
Dosen diwajibkan membuat LKD dan BKD tiap semester. Hasil BKD dan LKD ini 
setiap awal tahun pimpinan prodi mengeluarkan SKP hasil cerminan sasaran dan 
target dosen tersebut. SKP dan atau DP3 saat ini tidak lagi menjadi rahasia tetapi 
hasil bisa dipublikasikan secara terbatas pada prodi agar diketahui kinerja dosen baik 
atau kurang baik, hal ini untuk memotivasi dosen agar lebih berprestasi ditahun 
berikutnya. 
 
TRANSPARAN 
Tata pamong yang disebutkan diatas juga dinilai sudah sangat transparan. 
Penerimaan mahasiswa baru, bagi mahasiswa baru yang diterima akan diumumkan 
secara umum dan melalui media online dan media massa. Kebijakan ujian 
komprehensif mengundang orang tua mahasiswa untuk melihat sendiri proses ujian 
komprehensif juga merupakan upaya melahirkan transparansi bagi orang tua atas 
kemampuan akademik mahasiswa.  
Tracer study juga sudah dilakukan transparansi yang baik dikarenakan untuk 
tracerstudy saat dilakukan tracer study dan saat hasilnya sudah keluar akan 
diumumkan secara online. Melalui media online resmi Fakultas ataupun Prodi, seperti 
Facebook resmi Fakultas dan Prodi serta whatsapp grup alumni prodi.   
 
Dalam menyampaikan informasi kegiatan belajar mengajar, pimpinan Program Studi 
melakukan dengan transparan, jelas dan relevan serta mudah diakses dalam Sistem 
Informasi Akademik (www.si.unima.ac.id) UNIMA. Transparansi  Informasi yang 
dimaksud adalah laporan ujian semester (KHS), IPK, transkrip nilai, jadwal rencana 
kerja perkuliahan yang dengan mudah diakses oleh mahasiswa menggunakan 
akunnya masing-masing. 
Program kerja dan anggaran tahunan Program Studi disampaikan secara transparan 
dalam rapat pimpinan Program Studi dan dosen. Transparansi informasi keuangan 
terlihat pada laporan pertanggungjawaban kegiatan pimpinan Program Studi atau tim 
pelaksana kegiatan yang dilakukan dalam rapat pimpinan dan dosen. Informasi 
kegiatan dosen dan mahasiswa lainnya disampaikan melalui media online Facebook 
Prodi dan Fakultas serta WA Grup Prodi. 
Dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan penulisan buku ajar /buku 
referensi, Program Studi selalu mendorong seluruh dosen untuk membuat dan 
memasukkan proposal penelitian ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
UNIMA. Serta melalui Simlitabmas.  
 
BERTANGGUNGJAWAB 
Untuk menjamin rasa tanggungjawab maka di Fakultas Ekonomi terdapat strujtur 
organisasi yang juga sudah diketahui oleh seluruh civitas akademik Fakultas bahkan 
masyarakat luas dikarenakan sudah disharing keberbagai media online. Adapun 
struktur organisasi ini bisa berfungsi untuk mengetahui peran dan tanggungjawab 
masing-masing pimpinan sampai pada dosen dan pegawai.  
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Pimpinan Program Studi bertanggungjawab terhadap semua kegiatan belajar 
mengajar yang berlangsung. Ketua Program Studi dibantu Sekretaris selalu 
mensosialisasi dan melaksanakan aturan sesuai dengan struktur organisasi, beretika 
dan sopan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa.  Pelaksanaan tugas, fungsi dan 
tanggung jawab, diatur dalam buku pedoman fakultas.  
 
Bentuk pertanggungjawaban diantaranya Informasi kegiatan akademik mahasiswa 
dapat dilihat pada kartu hasil studi (KHS) per semester, Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) lewat sistem informasi akademik Universitas, pencegahan dan penanggulangan 
plagiarisme secara normatif telah dituangkan dalam SOP penyusunan karya ilmiah 
mahasiswa dengan mengacu pada Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Karya Ilmiah di 
Fakultas Ekonomi. Bentuk pertanggungjawaban Program Studi terhadap masyarakat 
diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat.  
 
ADIL 
Prinsip keadilan yang diterapkan Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) 
Fakultas Ekonomi UNIMA diwujudkan dengan adanya sistem penghargaan dan 
sanksi, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan sistem pemilihan pimpinan 
struktural yang berlaku sama untuk segenap civitas akademika sesuai dengan 
pengertian keadilan yang merupakan perlakuan yang sama terhadap segenap civitas 
akademika.  Dalam pengembangan SDM, seluruh dosen mendapat kesempatan yang 
sama untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk mengikuti 
pelatihan singkat yang bersifat penyegaran pengetahuan sesuai mata kuliah yang 
diampu. Sikap adil dalam bentuk penghargaan yang dilakukan oleh Program Studi 
terkait dengan pengembangan SDM adalah dengan memberikan kesempatan bagi 
dosen berprestasi untuk mengikuti seminar berskala nasional dan internasional. 

 
2.2   Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 
program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati 
bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi 
yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada 
keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif 
bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, 
tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.  Dalam 
menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan 
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organisasi, dan kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional berkaitan dengan 
kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.  
Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam 
organisasi perguruan tinggi.  Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan 
menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 
 
Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang 
kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  

Kepemimpinan yang dianut di Program Studi D3 Pemasaran secara umum adalah pola 
empowering demokratik dan situasional dengan mengutamakan kepentingan program studi 
melalui kesepakatan bersama. Kepemimpinan di Program Studi memberikan kebebasan 
berpikir dan menyampaikan pendapat untuk mencapai tujuan. Kondisi ini memungkinkan 
untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan yang membutuhkan solusi cepat. 
Pola kepemimpinan ini tercermin dari rapat-rapat prodi yang secara regular dilaksanakan 
pada awal dan akhir perkuliahan setiap semester.  
 
Kemudian pembagian Kepemimpinan di Prodi dibagi dalam tiga bentuk kepemimpinan yang 
didasarkan pada Rencana Strategi FE-Unima. Yaitu: 

a. Kepemimpinan Operasional : Kepemimpinan Operasional Prodi terdiri dari Pimpinan  
Fakultas Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III 
serta Pembantu Dekan IV. Pada tahun 2016 dengan SK Rektor secara operasional 
kepemimpinan Prodi Manajemen Pemasaran (D3) dibawah tanggungjawab 
langsung Jurusan Vokasi Bisnis, Jurusan dan Prodi langsung bertanggungjawab 
kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I bidang akademik. Dengan kata lain dalam 
struktur organisasi kedudukan Prodi Manajemen Pemasaran ada dibawah Jurusan 
Vokasi yang dikoordinir oleh Pembantu Dekan I dan bertanggungjawab pada 
Dekan. 

b. Kepemimpinan Organisasi Prodi : Prodi dikepalai oleh ketua Prodi sebagai 
penangungjawab kegiatan akademik, keuangan, program-program Prodi. Ketua 
Prodi dibantu oleh Seketaris Prodi untuk memastikan implementasi kebijakan 
akademik Prodi bejalan dengan baik. Selain itu setiap pelaporan kegiatan akademik 
dijalankan oleh seketaris. Termasuk tanggungjawab pemantauan perkuliahan. 
Sebagai contoh diakhir tahun (bulan Desember) Ketua Prodi membuat rencana 
kegiatan dan rencana anggrannya untuk 1 tahun kedepan hasil dari rapat prodi, 
seketaris Prodi implementasi rencana tersebut dan bersama-sama dengan ketua 
prodi memastikan kegiatan bisa dilaksanakan. 

c. Kepemimpinan Publik. Pengakuan masyarakat pada kiprah pimpinan prodi yang 
bukan hanya ada di internal prodi dan Fakultas tetapi juga dipublik atau masyarakat. 
Dosen prodi seperti halnya Kaprodi tercatat pernah dipercaya menjadi narasumber 
di kegiatan Workshop Metode Penelitian kerjasama Prodi Manajemen Pemasaran 
dengan Prodi Manajemen FE-UNG. Pernah mencatat penulis terbaik di Seminar 
Internasional. Selain itu pimpinan Prodi juga dipercaya sebagai pimipinan di 
organisasi Gereja seperti Seketaris Jemaat dan Penatua (Kepala Lingkungan 
Gereja). Salah satu pimpinan juga dipercaya sebagai reviewer Jurnal Internasional. 

 

 
2.3    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan 
penganggaran. 
 
Jelaskan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya. 
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Sistem pengelolaan program studi Manajemen Pemasaran (D3) mencakup sistem 
fungsional dan sistem operasional diatur berdasarkan Statuta, Pedoman Akademik UNIMA, 
Pedoman Fakultas dan panduan Program Studi yang semuanya terangkum dalam 
dokumen SOP (Standar Operating Procedure) Fakultas dan Prodi.  

Sistem tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut:,   

1) Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) mengacu 
pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi. Program Studi membuat Perencanaan 
yang dilakukan mencakup (1) pendidikan dan pengajaran, (2)  penelitian, (3) pengabdian 
kepada masyarakat, (4) kemahasiswaan dan alumni. Hasil penyusunan program kerja 
Program Studi selanjutnya disesuaikan dengan program kerja fakultas dan sinkronisasi 
dengan universitas untuk masalah anggarannya. 

2) Pengorganisasian 

Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan perkuliahan, diatur oleh Pimpinan 
Program Studi dengan penyusunan jadwal perkuliahan, mengontrol pelaksanaan 
perkuliahan, mengontrol kartu studi mahasiswa, mahasiswa yang aktif, mahasiswa tidak 
aktif, menyusun laporan, mengontrol evaluasi diri dan menyusun borang akreditas program 
studi. Dalam setiap periode perpanjangan izin program studi sebagai upaya meningkatan 
kegiatan dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Program 
Studi mengatur kegiatan ini melalui penyelenggaraan pendanaan penelitian yang dimiliki 
Program Studi/Fakultas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan 
kompetisi penelitian di Dirjen Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) serta lembaga 
lainnya. Untuk memberikan gambaran jelas tentang mekanisme dalam melakukan 
perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan, maka diperlukan adanya 
Standar Operasional Prosedur. Standar adalah suatu pedoman atau model yang disusun 
dan disepakati bersama serta dapat diterima semua pihak untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.  

3) Pengarahan 

Pengarahan oleh ketua dan sekretaris Program Studi kepada semua unsur dalam 
Program Studi dilakukan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan minimal tiga kali dalam 
setiap semester atau apabila diperlukan. Arahan-arahan itu menyangkut pelaksanaan tri 
dharma perguruan tinggi. Arahan juga dilakukan secara langsung baik kepada kelompok 
dosen berdasarkan mata kuliah dan secara individu. Arahan dilakukan baik dalam rangka 
koordinasi maupun motivasi terhadap dosen-dosen. Arahan dilakukan melalui berbagai 
cara kolektif seperti rapat dosen, satuan tugas atau tim kerja.  

4) Pengembangan Staf 

Pengembangan staf pada Program Studi terintegrasi dengan Sistem Tata Pamong 
Universitas Negeri Manado dan Fakultas Ekonomi UNIMA. Pengelolaan kepegawaian 
diarahkan pada peningkatan kompetensi, kinerja, jabatan/karir dan kepuasan baik untuk 
dosen maupun tenaga kependidikan.  

5) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 

Sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai 
dari Program Studi, Fakultas sampai Universitas. Secara operasional, Ketua Program Studi 
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi, bekerja sama dengan fakultas. Monev terhadap pelaksanaan 
aktivitas akademik Program Studi menyangkut pengawasan aktivitas proses pembelajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Monev kinerja dosen melibatkan penilaian 
langsung dari mahasiswa dengan kuesioner kepusaan kinerja dosen prodi. Monev 
dilakukan secara berkala.  
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2.4    Penjaminan Mutu 
Jelaskan penjaminan mutu pada program studi yang mencakup informasi tentang 
kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.  

 

Untuk menjamin mutu maka dari tingkat Universitas sudah ada lembaga LPMPT Unima yang 
membawahi unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan ditingkat Prodi ada tim gugus kendali 
mutu. Tim dari tingkat Universitas sampai Prodi dilakukan untuk untuk terus melakukan 
Monitoring dan Evaluasi kegiatan akademik setiap semester berjalan. Telah ada buku 
panduan/Dokumen mutu yang memuat bagaimana kebijakan mutu dan standar mutu yang 
harus tercapai yang dikeluarkan oleh LPMPT Unima yang telah dimiliki oleh Fakultas dan 
prodi. Panduan ini sebagai pijakan Fakultas dan Prodi melaksanakan kegiatan akademik yang 
bermutu baik.  
 
Proses penjaminan mutu pada Program Studi, pada dasarnya telah dilaksanakan secara 
terstruktur dan terprogram, program studi dan Tim Gugus Pengendali Mutu prodi melakukan 
kontrol pada beberapa hal seperti tingkat ketepatan waktu kehadiran dosen saat mengajar, 
dosen penasehat akademik dan dosen mengajar. Namun berdasarkan kebijakan Universitas 
Negeri Manado penjaminan mutu internal perguruan tinggi adalah hal tidak bisa dipisahkan 
dalam bagian untuk pengendalian mutu prodi secara berkelanjutan.  
 
Penjaminan Mutu internal atau Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fakultas Ekonomi merupakan 
unit kerja yang dibentuk oleh Fakultas dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring dari 
pada proses akademik yang berlangsung di lingkungan internal Fakultas Ekonomi dengan 
harapan untuk mendapatkan data dan informasi yang baik dan valid mengenai hasil 
pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Hasil penjaminan mutu yang telah dilaksanakan 
ataupun yang akan dilaksanakan mendatang merupakan bentuk masukan bagi pihak yang 
bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selain itu guna 
penjamin mutu mengandung arti penting bagi penilaian akreditasi yang kredibel terhadap 
program studi. 
 
Untuk memberikan jaminan mutu internal terhadap stakeholder, Program Studi berusaha 
mengembangan sarana dan prasarana, diantaranya tersedianya ruang pimpinan, ruang dosen 
untuk masing-masing dosen prodi, ruang laboratorium atau workshop untuk praktik bisnis 
mahasiswa. Khusus e-library (e-jurnal) prodi telah membuka akun di Perpustakaan Nasional 
RI. Prodi senantiasa berusaha mengupdate data atau informasi melalui website Fakultas di 
www.fekonunima.ac.id. Prodi telah menyediakan modem Wi-Fi untuk penggunaan dalam kelas 
dan kelas juga dilengkapi Komputer dan LCD untuk sarana belajar. 
 
Kebijakan dan system penjamin mutu Program Studi berpedoman pada perbaikan yang 
berkelanjutan dengan membangun organisasi sebagai unit pembelajaran. Oleh karena itu, 
evaluasi program yang dilakukan merupakan umpan balik untuk memperbaiki proses yang 
sedang berjalan atau akan berjalan. Hasil evaluasi dari umpan balik telah menunjukan adanya 
peningkatan dalam aspek akademik seperti perbaikan isi kurikulum yang condong lebih praktis 
dengan mengurangi teori, kurikulum yang bisa menjamin mahasiswa lulus tepat waktu sesuai 
rencana atau sasaran dan startegi pencapaian. Dalam 4 tahun terakhir sudah ada perbaikan 
kurikulum berbasis KKNI di tahun 2014 dan direvisi di tahun 2018. Perbaikannya pada 
kesesuaian dengan kurikulum Prodi S1 Manajemen FE-Unima untuk memudahkan mahasiswa 
Prodi D3 untuk lanjutkan studi di S1 dan mengurangi jumlah mata kuliah dengan menambah 
bobot SKS. Memastikan kesediaan RPS atau SAP yang diperbaiki isinya setiap ada 
perkembangan baru dan sudah siap sebelum awal semester, fasilitas belajar mahasiswa yang 
tersedia modem wifi, komputer dan LCD, menjaga mutu tenaga pengajar bergelar magister 
dan doctor, tahun 2017 masih ada dosen dengan gelar S1 tahun 2018 tidak ada lagi. 
Perbaikan ini berdampak terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas 
lulusan. 
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Pengendalian/penilaian mutu kinerja dosen melalui kegiatan : 
1. Kegiatan pengendalian setiap menjelang akhir semester membuat angket yang harus diisi 

oleh para mahasiswa menilai mutu/kinerja dosen yang berkaitan dengan aspek akademik, 
pribadi, dan interaksinya dengan mahasiswa. 

2. Kegiatan pemilihan Dosen favorit oleh mahasiswa. 
3. kegiatan evaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut hasil kuesioner untuk perbaikan 

mutu dan kinerja dosen. 
4. Sebelum dosen melakukan perkuliahan diawal semester harus memasukan RPS atau SAP 

yang sudah terstandar dan ditandatangani oleh Gugus Kendali Mutu Prodi, UPM Fakultas 
dan Ketua Prodi serta disahkan oleh Dekan. 

5. Mewajibkan dosen mengisi lembaran monitoring dan absen dosen yang harus 
mencantumkan materi belajar yang sesuai dengan RPS. RPS yang dikeluarkan oleh dosen 
sudah terstandarisasi atau bisa dikatakan sama model dan bentunya baik ditingkat 
Fakultas dan Prodi. 

6. Mewajibkan dosen koordinator untuk mengadakan rapat koordinasi minimal dua kali dalam 
satu semester untuk melakukan persiapan dan evaluasi proses perkuliahan. 

7. Kegiatan bagian kepegawaian akademik untuk administrasi absensi kehadiran dosen 
pengajar. 

8. Menyusun Pedoman kerja dosen mengarah kepada kepakaran, dengan sendirinya 
penugasan dosen disesuaikan dengan kepakaran khusus dosen bersangkutan dengan 
mengacu pada ijasah dan transkrip nilai dosen dari pendidikan terakhirnya.  

 
Kebijakan dan system penjamin mutu Program Studi tentunya tidak terlepas dengan kebijakan 
di tingkat fakultas. Tujuan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Monev Fakultas Ekonomi adalah sebagai bentuk pembelajaran dan pembinaan kepada semua 
komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran maupun pelayanan akademik guna 
mendapatkan tindakan perbaikan dalam rangka membangun atmosfir akademik yang baik di 
lingkungan Fakultas Ekonomi. 
 
Sasaran dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Monev Fakultas Ekonomi guna 
tersedianya data dan informasi yang baik dan valid dalam rangka pengembangan program 
studi pada khususnya dan fakultas pada umumnya serta Universitas secara menyeluruh. 
Disamping itu hal ini adalah bagian penting mutu akademik Fakultas ekonomi yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam poses pembelajaran yakni pemberian  pelayanan 
akademik kepada mahasiswa. 

 
2.5   Umpan Balik 

 
Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui 
umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan 
dan persepsi mereka?  Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. 
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Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen - Fasilitas pendukung 

pembelajaran yang kurang. 

- Jumlah buku referensi kurang. 

- Peningkatan kualitas dosen, 

untuk studi lanjut  S3, serta 

pendidikan non gelar. 

- Proses belajar mengajar,  

sistem reward, peningkatan 

wawasan tenaga akademik 

- Bantuan/insentif seminar 

internasional bagi dosen 

- Menambah jumlah sarana 

pendukung media 

pembelajaran, seperti 

LCD, computer, wifi, dan 

software. 

- Penambahan jumlah buku 

referensi, dilakukan setiap 

tahun dengan pendanaan 

melalui dana PNBP 

- Melanjutkan pendidikan 

bergelar  S3 dan 

pendidikan non gelar 

melalui dana PNBP 

Fakultas maupun UNIMA 

serta BPP-DN untuk studi 

lanjut. 

- Memperbaharui kurikulum 

setiap 4 tahun sekali 

- Meninjau Silabus dan SAP 

mata kuliah setiap 

semester.  

- Mendistribusikan tenaga 

akademik sesuai dengan 

bidang keahliannya, 

- Memfasilitasi dan 

mengikut sertakan tenaga 

akademik  pada pelatihan 

dan atau seminar diluar 

dan di dalam negeri. 

- Dianggarkan bantuan 

biaya registrasi seminar 

internasional melalui 

LPPM Unima sejak tahun 

2018. 

Mahasiswa Perkuliahan yang lebih banyak 

program kuliah lapangan. 

Pada semester 3 sampai 5 

perkuliahn 70% praktik, semester 

6 kuliah magang penuh. Semester 

1 dan 2 kuliah praktik sudah 

mencapai 50%.  
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Alumni 1. Perkuliahan yang lebih banyak 

program kuliah lapangan atau 

vokasi dengan sertifikasi. 

2. Perkuliahan bisa sampai 

jenjang S1. 

1. Perkulihan magang kerja di 

semester 6 mahasiswa yang 

lulus selain nilai diberikan 

sertifikat khusus dari tempat 

magang. 

2. Kerjasama dengan prodi 

Manajemen bahwa mahasiswa 

diploma 3 bisa langsung 

melanjutkan ke S1 Manajemen 

dengan hanya menambah 2 

SKS. 

3. Kurikulum prodi disepakati 

bersama prodi S1 Manajemen, 

sehingga memudahkan proses 

ekuivalensi. 

Pengguna lulusan Lulusan prodi yang siap pakai Pengguna lulusan atau stakeholder 

dimintai pendapat mengenai 

kurikulum prodi. Pendapat dalam 

bentuk survey yang dilakukan 

berkala tiap 2 tahun sekali. 

 
2.6   Keberlanjutan 

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini berikut 
hasilnya, khususnya dalam hal: 
 

a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa: 
Masyarakat di Sulawesi Utara diakui lebih memilih jenjang strata 1 (S1) dibandingkan 
diploma. Untuk meningkatkan animo masyarakt prodi ini melalui kerjasama Prodi 
Manajemen Pemasaran (D3) dan Prodi S1 Manajemen membuat program dual-degree 
(Am.D, SE) sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendidikan berbasis Vokasional yang 
bermutu dan bisa sampai jenjang S1 Manajemen dengan hanya menambah 2 semester 
saja. Dengan kata lain mahasiswa yang berkeinginan sampai ke jenjang S1 hanya cukup 
mengambil mata kuliah semester 7 dan 8 di prodi s1 Manajemen. Hal ini bisa terjadi 
karena ada kesepakatan mata kuliah prodi Manajemen Pemasaran (d3) sampai pada 
semester 6 bisa terekuivalensi seluruhnya di prodi s1 Manajemen sampai pada semester 
6. Kerjasama ini yang sejak tahun 2018 terus diperkenalkan kemasyarakat melalui 
sosialisasi mahasiswa baru baik kunjungan langsung ke sekolah-sekolah SMU/SMK/MA 
sederajat ataupun melalui promosi lewat media online Facebook Fakultas, Instragram 
prodi, WhatsApp prodi dan sosialisasi oleh dosen prodi ataupun Fakultas.  
 

b. Upaya peningkatan mutu manajemen: 
Program Studi melakukan kerja sama yang diselaraskan pada kegiatan Fakultas. 
Dilakukan diskusi bersama dalam rangka perbaikan sistem pelayanan akademik 
dilingkungan civitas akademika Fakultas Ekonomi. Dalam meningkatkan mutu manajemen, 
program studi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap akitivitas program 
studi guna mememperbaiki setiap kekurangan yang terdapat di program studi. 
 

c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan: 
- Pada tahun 2018 kebijakan prodi untuk memberikan sertifikat kompetensi bertahap. 

Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi di 3 semester awal akan mendapatkan 
sertifikat dari Prodi yang ditandatangi oleh Dekan dan Ketua Prodi. Pada semester 4 
akan diberikan sertifikat pengakuan kemampuan oleh lembaga diluar Unima.  

- Mengikutkan mahasiswa dalam penelitian dosen (kolaborasi mahasiswa dan dosen) 
- Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang di perusahaan, intansi 

pemerintah, swasta, BUMN atau BUMD. Sertifikat magang dan kelulusan magang 
ditentukan sepenuhnya oleh lembaga yang menggunakan mereka. Laporan magang 
merupakan laporan tugas akhir. 
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d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan: 
1. Kerjasama dengan Bapenas survei daya saing UKM di Indonesia sejak tahun 2014 

sampai dengan saat ini. 
2. Kerjasama dengan Prudential Tomohon untuk melatih pemasaran jasa asuransi. 

Program sudah ada pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2018. 
3. Kerjasama dengan Kawasaki Manado sejak tahun 2016 sampai sekarang untuk tempat 

magang. Kawasaki Manado yang paling banyak merekrut lulusan prodi ini, bahkan 
beberapa sudah direkrut saat mahasiswa masih magang.   

4. Kerjasama dengan lembaga internasional berbasis di Kota Malang AIBPM dalam 
Nusantara Project sejak tahun 2018. 

5. Kerjasama dari tahun 2018 dengan FEB Universitas Negeri Gorontalo dalam bidang 
pelatihan e-learning dan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan metode riset praktis 
bagi mahasiswa.  
 

e. Upaya dan prestasi keberlanjutan dalam Penelitian dan Pengabdian: 
PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH : 
1. Pada tahun 2017 dan 2018 dosen prodi ada yang menrima insentif penerbitan jurnal 

internasional bereputasi indeks Scopus dengan nilai insentif Rp. 10,000,000 dari 
Fakultas. 

2. Pembiayaan registrasi dan akomodasi seminar internasional ICPM 2018 di Gorontalo 
dibiayai oleh dana PNBP Fakultas sebanyak 3 dosen prodi Manajemen Pemasaran 
(D3). Nilainya adalah Rp. 5,500,000. Ini merupakan kali pertama pembiayaan registrasi 
seminar internasional dibiayai oleh Fakultas atau prodi. 
 

f. Upaya peningkatan mutu manajemen: Peningktan mutu tampak pada adanya dari 
pimpinan fakultas dan progam studi untuk melakukan kegiatan penguatan mutu dosen 
melalui seminar dan lokakarya penyususunan RPS, kurikulum, dan e-learning serta keikut 
sertaan dosen dalam seminar dan workshop baik nasional dan internasional. 

 
g. Upaya dan prestasi memperoleh dana selain dari mahasiswa: Prodi memiliki laboratorium 

yang juga difungsikan sebagai sarana belajar dan menghasilkan dana bagi prodi. 
Laboratorium merupakan tempat penjualan produk-produk umum dan sebagaian produk 
yang hasil wirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan tempat fotokopi serta pengetikan. 
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STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN 
 

3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan 
 

3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa reguler(1) dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 

Tahun 
Akade-
mik 

Daya 
Tampung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa Reguler   

Jumlah Mahasiswa 
Baru 

Jumlah Total 
Mahasiswa 

Jumlah Lulusan  
 

IPK  
Lulusan Reguler 

Persentase Lulusan Reguler 
 dengan IPK : 

Ikut 
Seleksi 

Lulus 
Seleksi 

Regular 
bukan 

Transfer 
Transfer

(2)
 

Reguler 
bukan 

Transfer 
Transfer

(2)
 

Reguler 
bukan 

Transfer 
Transfer

(2)
 Min Rata2 Mak < 2,75 2,75-3,50 > 3,50 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

TS-4 
2014/ 
2015 

30 70 12 12 0 12 0 5 0 3,01 3,28 3,56 0 65% 35% 

TS-3 
2015/ 
2016 

30 70 8 8 0 20 0 3 0 3,10 3,38 3,67 0 70% 30% 

TS-2 
2016/ 
2017 

30 65 10 10 0 30 0 3 0 3,5 3,39 3,52 0 73% 27% 

TS-1 
2017/ 
2018 

30 55 8 8 1 38 1 6 0 3,0 3,33 3,55 0 80% 20% 

TS 
2018/ 
2019 

30 55 11 11 0 49 0 1 0 3,0 3,35 3,65 0 84% 16% 

Jumlah 150 315 49 49 1 149 1 18 0 3,12 3,35 3.59 0 74,4% 128 

Catatan:  
TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian  egula  
Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum  
Catatan:  
(1)  Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di 

seluruh kampus).  
(2)  Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari 

dalam PT maupun luar PT. 
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3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam lima tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi 
dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni).  

No. 
Nama Prestasi/Penghargaan/Kegiatan dan Waktu 

Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, Wilayah, 

Nasional, atau Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 

(1) (2) (3) (4) 

1 Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiwa  
18 Agustus 2016 

Wilayah/Tondano Publikasi jurnal nasional 

2 Peserta Terbaik Mahasiswa Prodi Manajemen 
Pemasaran (D3) dalam Workshop Metode Penelitian 
kerjasama FE-Unima dan FE-UNG 
28 Maret 2018 

Provinsi Gorontalo Sertifikat peserta terbaik 

3 Fekon Unima Kewirausahaan Day 2017 
20 Desember 2017. Gabungan Kelompok Mahasiswa 
Prodi Manajemen Pemasaran semester 3 dan 
semester 5 Prodi Akuntansi  

Lokal Tondano  Juara Harapan 2 

4 Menjadi peserta yang terpilih untuk magang di 
Kemenpora RI  

Lokal Peserta magang terbaik Fekon 

5 Peserta terbaik bagi mahasiswa di seminar 
Internasional ICPM 2019 di Gorontalo 

Internasional Sertifikat peserta terbaik 

 
3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa  egular tujuh tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 

 Diisi oleh PS D4 

Tahun Masuk 
Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun* Jumlah Lulusan s.d. TS 

(dari Mahasiswa Reguler) TS-6 TS-5 TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

TS-6 (a)=      (b)= €= 

TS-5         

TS-4         

TS-3    (d) =   € = (f) = 

TS-2         

TS-1         

TS         

* Tidak memasukkan mahasiswa transfer. 
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d, e dan f harus tetap tercantum pada tabel di atas. 
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3.2.4 Tuliskan data jumlah mahasiswa  egular lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 
 Diisi oleh PS D3 

Tahun Masuk 
Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun* Jumlah Lulusan s.d. TS 

(dari Mahasiswa Reguler) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2014/2015 (a)=12 12 8 7 (b)=7 €= 5 

2015/2016  15 15 14 12 3 

2016/2017   (d)=14 14 €=11 (f)=3 

2017/2018    8 8  

2018/2019     11  

* Tidak memasukkan mahasiswa transfer. 
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d, e, dan f harus tetap tercantum pada tabel di atas. 
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3.2.5 Tuliskan data jumlah mahasiswa regular tiga tahun terakhir dengan mengikuti 
format tabel berikut: 

 
 Diisi oleh PS D2 

Tahun Masuk 

Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan 
pada Tahun* 

Jumlah Lulusan s.d. TS 
(dari Mahasiswa Reguler) 

TS-2 TS-1 TS  

(1) (2) (3) (4) (5) 

TS-2 (a)=  (b)= €= 

TS-1  (d)= €= (f)= 

TS     

* Tidak memasukkan mahasiswa transfer. 
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d, e dan f harus tetap tercantum pada tabel di atas. 

 
3.2.6 Tuliskan data jumlah mahasiswa regular dua tahun terakhir dengan mengikuti 

format tabel berikut: 
 
 Diisi oleh PS D1 

Tahun Masuk 

Jumlah Mahasiswa Reguler 
per Angkatan pada Tahun* 

Jumlah Lulusan s.d. TS 
(dari Mahasiswa Reguler) 

TS-1 TS  

(1) (2) (3) (4) 

TS-1 (a)= (b)= €= 

TS  (d)= €= 

* Tidak memasukkan mahasiswa transfer. 
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas. 

 
3.3 Layanan kepada Mahasiswa   
 Lengkapilah tabel berikut untuk setiap jenis pelayanan kepada mahasiswa PS. 
 

No. Jenis Pelayanan kepada Mahasiswa 
Bentuk Kegiatan, Pelaksanaan dan 

Hasilnya 

(1) (2) (3) 

1 Bimbingan dan konseling Dalam proses belajar mengajar. 
Konseling, apabila ada mahasiswa 
bermasalah dan butuh bantuan dalam 
bidang akademis, maka dosen 
pembimbing akademis memberikan 
bimbingan dan bantuan untuk kemajuan 
mahasiswa tersebut. Bentuk 
kegiatannya adalah berupa pertemuan 
mahasiswa dengan dosen pembimbing 
akdemik yang terstruktur dan 
berkelanjutan. Hasil ada perbaikan nilai 
IPK mahasiswa. 

2 Minat dan bakat (ekstra kurikuler) Pembentukan kelompok (Tim) 
mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
sesuai dengan minat dan bakat 
mahasiswa, seperti: kegiatan kesenian, 
olah raga, kerohanian, karya tulis, dan 
lain-lain. Contoh: Kesenian mahasiswa 
turut serta dalam kelompok paduan 
suara UNIMA Choir, kegiatan olah raga 
bola voli, kegiatan kerohanian 
(mahasiswa Kristen, Khatolik, Islam, 
Hindu, dan Budha).  

3 Pembinaan soft skills Pendampingan dan pelatihan 
peningkatan ketrampilan komputer dan 
Bahasa Inggris.  
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Pelatihan karya tulis ilmiah, pembinaan 
kerohanian melalui  UPK Mahasiswa 
Kristen, Katolik dan Badan Taskir 
Pembinaan karakter melalui pemilihan 
Nyong dan Noni Kampus. 
Pembinaan karakter melalui Menwa  
Hasil dari pembinaan Soft Skills : 
mahasiswa memiliki kemampuan dan 
keterampilan serta kepribadian dan 
karakter kepemimpinan yang kuat. 
Mahasiswa memiliki sifat, sikap dan 
perilaku serta etos kerja yang baik yang 
dapat mendukung pekerjaan. 

4 Beasiswa Pemberian beasiswa dari berbagai 
sumber baik dari pemerintah maupun 
swasta seperti BPPA, BBM, untuk 
mahasiswa yang kurang mampu dan 
berprestasi serta bidik misi. 
Bantuan Studi dari Bank Indonesia 

5 Kesehatan Pelayanan pengobatan gratis di 
Poliklinik UNIMA 

 
3.3 Jelaskan usaha-usaha program studi/jurusan mencarikan tempat kerja bagi lulusannya 

dalam hal: 

No. Jenis Upaya 
Keterangan (Jelaskan lembaga, 
waktu pelaksanaan, pihak yang 

diundang, atau bentuk kerjasama) 

(1) (2) (3) 

1 Memberikan informasi tentang 
kesempatan bekerja di berbagai instansi 
pemerintah/ swasta kepada mahasiswa/ 
lulusan. 

Pada tahun bulan Oktober 2018 di 
Fakultas menerima surat atau 
brosur yang berisi lowongan 
pekerjaan dari berbagi instansi. 
Instansi yang paling banyak 
meminta secara 
langsung/menyurat pada Prodi 
adalah PLN mengenai lowongan 
kerja untuk diploma. 

2 Membentuk wadah untuk 
mengumpulkan informasi tentang 
kesempatan kerja dan membantu 
lulusan memperoleh pekerjaan (job 
placement center). 

Pada April 2018 dibuat Whatsapp 
grup antara prodi dan 
lulusan/alumni yang sudah bekerja. 
Melalui media ini informasi 
lowongan kerja bisa dibagikan baik 
dari pimpinan prodi ataupun dari 
pihak alumnsi lainnya khususnya 
yang sudah bekerja. Setiap 
pimpinan prodi menerima info ada 
kesempatan kerja atau job fair 
prodi akan ikut mensosialisasikan 
baik secara langsung atau melalui 
media Facebook prodi dan 
Fakultas. 

3 Mengundang pihak yang memerlukan 
tenaga lulusan ke kampus untuk 
memberi penjelasan tentang 
kesempatan kerja. 

Pada bulan Juli 2016 Prudential 
telah diundang untuk memberi 
kuliah umum atau pelatihan 
pemasaran dan sekaligus bisa 
merekrut mahasiswa untuk menjadi 
agen asuransi prudential.  
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No. Jenis Upaya 
Keterangan (Jelaskan lembaga, 
waktu pelaksanaan, pihak yang 

diundang, atau bentuk kerjasama) 

(1) (2) (3) 

Pada bulan Agustus 2018 saat ada 
PK2MB Fakultas dan melalui 
mengundang alumninya dan pihak 
instansi Telkomsel, Bank BRI, dan 
Bank BTN untuk memberikan 
penjelasan bagi alumnsi ataupun 
bagi mahasiswa baru ksempatan 
kerja yang ada.   

4 Menawarkan kepada pihak-pihak yang 
dianggap memerlukan tenaga lulusan. 

Pada kegiatan yang sama pada 
butir 3 pihak Fakultas dan Prodi 
menyampaikan bahwa dikegiatan 
PK2MB ada alumni yang belum 
kerja, agar pihak instansi yang 
terundang bisa mengajak atau 
memotivasi alumni untuk segera 
mengajukan aplikasi lamaran kerja  

5 Kerja sama antara program studi/ 
jurusan dengan pihak pengguna lulusan. 

Pada tahun Agustus 2016 prodi 
bekerjasama dengan PLN, 
Kawasaki, Suzuki Finance, Bank 
BRI, Bank Mandiri untuk bisa 
memasukkan mahasiswa untuk 
melakukankan Magang kerja. 
Dengan harapan pihak perusahaan 
bisa melihat kualitas mahasiswa 
prodi, sehingga akan membuka 
kesempatan mahasiswa bisa 
direkrut atau minimal ditawarkan 
untuk bekerja setelah lulus kuliah. 
Di beberapa perusahaan seperti 
Kawasaki Manado mahasiswa bisa 
direkrut untuk kerja dengan tetap 
diijinkan tetap kuliah. 

 
 
3.4    Evaluasi Lulusan 
 
3.4.1  Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan 

Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja 
lulusan dengan pihak pengguna? 

 tidak ada  

√ada 

Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan 
tersebut.  Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini, misalnya 
dalam hal: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan 
membangun jejaring. 

 

Evaluasi kinerja lulusan oleh program studi dilakukan dengan membentuk tim tracer study 

Fakultas yang dibentuk dengan SK Dekan nomor 4096/UN41.20/TU/2017 yang 

keanggotannya dikepalai oleh Pembantu Dekan IV bidang kerjasama dan alumni dan dosen 

tiap prodi sebagai anggota tim. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya 

informasi dari pihak pengguna lulusan. Dalam pelacakan ini dibuatkan kuesioner yang akan di 
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isi oleh pihak pengguna. Dari hasil pengolahan data kuesioner diperoleh informasi bahwa 

kinerja lulusan Fakultas yang didalamnya mencakup data lulusan Program Studi ini dapat 

diterima, mampu bersosialisasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi 

lingkungan pekerjaan para lulusan tersebut.  

 

Dilain pihak, pengguna lulusan juga menyatakan bahwa alumni program studi mampu 

mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh selama menempuh studi di bangku kuliah. 

Adapun untuk para lulusan yang telah kembali ke daerah atau yang telah bekerja diluar Kota 

yang sulit dapat dilacak secara langsung, program studi melalui Tim Tracer Study berusaha 

untuk mengumpulkan informasi tentang alamat alumni tinggal atau bekerja (baik melalui 

telepon, email atau Facebook dan Whatsapp resmi prodi yang tersedia di internet) secara online 

lewat Google  Form. Dari sinilah program studi dan tim memperoleh informasi para lulusan. 

 

Hasil tracer study kurun waktu 2017-2018 menjadi masukan bagi prodi untuk meningkatkan 

kegiatan belajar yang lebih baik. Salah satunya ada kuesioner yang menanyakan apakah 

harapan Bapak/Ibu untuk kemajuan proses belajar dikelas, hampir 92% menyatakan perlu 

perbaikan fasilitas belajar khususnya akses internet. Prodi kemudia menindaklanjuti dengan 

pada awal semester ganjil fasilitas belajar kelas telah dilengkapi dengan modem wifi hasil 

bantuan dana dari alumni. 

  
 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: 
Nyatakan angka persentasenya(*)  pada kolom yang sesuai. 

 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 
Rencana Tindak 

Lanjut oleh Program 
Studi 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Integritas (etika dan moral) 70 20 6 4 

Meningkatkan 
integritas 
mahasiswa, 
dengan melibatkan 
aktivitas dosen 
pembimbing 
akademik 

2 
Keahlian berdasarkan 
bidang ilmu (kompetensi 
utama) 

50 20 15 15 

Meningkatkan 
kompetensi utama 
mahasiswa melalui 
kurikulum berbasis 
praktik 

3 Bahasa Inggris 30 25 25 20 

Melibatkan praktik 
lapangan bagi 
mahasiswa untuk 
langsung berbicara 
dengan turis 
mancanegara 

4 
Penggunaan teknologi 
informasi 

60 20 10 10 

Dosen dan 
mahasiswa 
didorong banyak 
menggunakan 
teknologi informasi 
Google Classroom 
untuk bidang 
pendidikan dan 
pengajaran 

5 Komunikasi 60 20 10 10 Mahasiswa dan 
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dosen didorong 
untuk lebih banyak 
pembimbingan 
lewat email selain 
face to face.  

6 Kerjasama tim 80 10 5 5 

Melibatkan/kolabor
asi dosen dan 
mahasiswa untuk 
penelitian dan 
pengabdian dosen  

7 Pengembangan diri 50 20 20 10 

Melibatkan atau 
mendatangkan 
pakar dalam kuliah 
umum yang 
diprakarsai antara 
Prodi dan Fakultas 

Total 400 135 91 74  

Catatan :  Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan. 
(*) persentase tanggapan pihak pengguna terhadap alumni pada peringkat = [(jumlah 

tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100 

 
 

3.4.2   Jelaskan keahlian/kemampuan yang merupakan keunggulan lulusan program  studi 

ini. 

Lulusan dalam program studi ini adalah lulusan yang inovatif dan siap kerja serta memiliki 
jiwa wirausaha yang lebih menjamin lulusan cepat bekerja atau mampu menciptakan lapang 
kerjanya sendiri. keunggulan lulusan prodi ini yang tidak dimiliki oleh prodi lainnya 
khususnya program diploma lainnya adalah lulusan Manajemen Pemasaran (D3) bisa 
melanjutkan studinya di S1 khususnya di Prodi S1 Manajemen hanya dengan menambah 2 
semester saja sehingga dimungkinkan memiliki gelar AmD. SE hanya dalam 4 tahun. 
 
Keunggulan lainnya yang berbeda dengan prodi lainnya khususnya S1, banyak mahasiswa 
yang masih sementara magang sudah diminta atau direkrut untuk bekerja dengan tetap 
diberikan izin untuk kuliah pada semester akhir.   
 

3.4.3   Rata-rata waktu tunggu lulusan lima tahun terakhir untuk memperoleh pekerjaan yang 
pertama = 6 bulan.  Jelaskan bagaimana data ini diperoleh.  

 

Diperoleh melalui studi pelacakan atau tracer study yang salah satunya mengungkap 
lamanya lulusan mendapatkan pekerjaan dan memiliki usaha sendiri yang sudah dinilai 
berjalan baik. Informasi alumni yang dapat dapat tergambar secara kualitatif hasil penilaian 
chat mereka di whatsapp forum alumni dan forum atau grup facebook alumni FE-Unima.  
 

 
3.4.4   Persentase lulusan lima tahun terakhir yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan 

keahliannya = 85%.  Jelaskan bagaimana data ini diperoleh.  
 

Diperoleh melalui studi pelacakan, dari pertemuan alumni dan melalui informasi alumni 
secara langsung yang dirata-ratakan. Rata-rata data yang diperoleh menggambarkan bahwa 
kebanyakan lulusan bekerja sebagai tenaga marketing ataupun tenaga lapangan sama 
dengan proses studi mereka yang titik beratnya pada pendidikan lapangan dan praktis.  
 

 
3.4.5  Sebutkan lembaga (instansi/industri) yang memesan lulusan untuk bekerja di lembaga  

tersebut dalam lima tahun terakhir. 
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Tahun 
Jumlah Lulusan yang 

Diwisuda pada 
Nama Lembaga (Instansi/Industri) 

Jumlah Lulusan yang 
Dipesan dan Diterima 

(1) (2) (3) (4) 

TS-4 5 1. Pemerintah Kota Tomohon 
 

2 

TS-3 3 1. PT. Hasrat Abadi (Toyota 
Manado) 
2. Dinas Pertanian Kota Bitung 

2 

TS-2 3 1.PT. Makmur Auto Mandiri 
(KAWASAKI Manado) 
 

3 

TS-1 6 1. Manado Diving Club Resort 
 

1 

TS 1 1. Pemerintah Kota Tomohon 
 

1 

Total    

 
3.5    Partisipasi Alumni 

Jelaskan program kegiatan alumni selama lima tahun terakhir dan hasilnya untuk 
mendukung kemajuan program studi, misalnya dalam hal:  

1. Sumbangan buku untuk keperluan fasilitas ruang baca Fakultas dan prodi. Setiap 

mahasiswa yang akan diwisuda memberikan buku teksnya yang dimilikinya ataupun 

buku baru. 

2. Menyebarluaskan infomasi lapangan kerja untuk pengembangan jejaring dengan dunia 

kerja / bisnis. Dilakukan melalui mekanisme Whatsapp grup alumni dan Facebook resmi 

prodi. 

3. Membantu sesama alumni untuk memperoleh pekerjaan melalui grup whatsapp alumni. 

4. Dalam membuat atau revisi kurikulum prodi bekerjasama dengan alumni untuk 

memberikan masukan. Pihak lulusan akan diundang atau setidaknya dimintai atau 

dihubungi sebelumnya untuk bisa ikut menilai kurikulum, biasanya prodi mengirimnya 

lewat email. 

5. Pada tahun bulan Juli 2018 ada pertemuan arisan lulusan prodi Manajemen Pemasaran 

yang sebagian hasilnya sebanyak 10% diserahkan ke prodi sebagai modal bagi prodi 

mengembangkan workshop prodi dan sudah dibelikan 2 unit modem WIFI untuk kelas. 
 

  

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
4.1   Sistem Seleksi dan Pengembangan 

Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan 
program akademik (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis). 
 

Sistem Perekrutan/Seleksi didsarkan pada Peraturan dan Perundangan yang berlaku, 
salah satunya adalah PP Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017.  

1. Perekrutan dosen Fakultas Ekonomi secara keselurhan didasarkan pada kebutuhan 
rasio dosen dan mahasiswa 1:30. FE-Unima memiliki kebijakan dosen mangajar lintas 
prodi, kebutuhan FE-Unima secara keseluruhan adalah 1:30.  

2. Kebutuhan  dosen diusulkan ke pihak Rektorat melalui bagian kepegawaian yang 
selanjutnya diusulkan formasi kebutuhan. 

3. Mekanisme seleksi/perekrutan dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dikarenakan Unima masih Satua Kerja maka mekanisme rekrutmen dosen mengikuti 
pola rekrutmen CPNS yang harus memenuhi nilai passing grade tertentu, setelah 
dinyatakan lulus tes TKDA berbasis CAT maka tahap berikutnya di Unima diterapkan 
tes mengajar dan wawancara dengan calon pengguna (Dekan).   
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4. Mekanisme seleksi/perekrutan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dikarenakan Unima masih Satuan Kerja maka mekanisme rekrutmen pegawai 
mengikuti pola rekrutmen CPNS yang harus memenuhi nilai passing grade tertentu, 
setelah dinyatakan lulus tes TKDA berbasis CAT maka tahap berikutnya di Unima 
diterapkan wawancara dengan calon pengguna (misalnya Pembantu Rektor 2).   

5. Perekrutan pegawai kontark atau honorer didasarkan pada kebutuhan sub bagian yang 
ada di Fakultas yang kemudian diusulkan ke pihak rektorat untuk diseleksi sebagai 
tenaga kontrak. Tiga bulan pertama diberikan masa uji coba sebagai pegawai kontrak. 
Jika dinyatakan baik maka kontrak akan diperpanjang tiap tahun dengan mengeluarkan 
SK Rektor tentang tenaga honorer/kontrak.   

 
Penempatan: 

1. Penempatan Dosen berdasarkan disiplin ilmu dan home base ada di tingkat program 
studi yang sesuai dengan SK Rektor tentang pemetaan dosen. Pada tahun 2017 
dikeluarkan SK rector pemetaan dosen terbaru bagi FE-Unima atas usul dari Fakultas.  

2. Pegawai ditempatkan pada bidang/bagian diitingkat Fakultas maupun Universitas, tiap 
awal tahun (Februari/Maret) dikaji kembali penempatannya jika diperlukan akan 
diberlakuakn penyegaran atau rolling posisi/penempatan. 
 

Pengembangan: 
1.  Pengembangan Dosen melalui pelatihan/pendidikan baik formal maupun informal. 

Formal jenjang pendidikan S2, S3. Informal melalui pelatihan Pekerti, AA dan workshop 
ataupun seminar-seminar dengan biaya dari Universitas atau PNBP Fakultas. 

2. Pengembangan pegawai melalui mekanisme pengembangan yang berlaku. Diklat PIM 
bagi yang memenuhi syarat. 

 
Retensi dan Pemberhentian: 

1. Program Studi membagi beban kerja yang merata kepada dosen dan tenaga 
kependidikan berdasarkan tugas dan jabatan fungsional 

2. Program studi mengusulkan dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan yang berkenaan dengan pengembangan kualitas kependidikan 

3. Program studi meminimalisir ketidakaktifan dosen dan tenaga kependidikan dengan 
aktif melibatkan keduanya dikegiatan-kegiatan program studi 

4. Program studi memberikan peringatan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang 
tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

5. Jika dalam tiga kali peringatan oleh Prodi tidak bisa mengidisiplankan dosen maka 
dilanjutkan ke tingkat Fakultas dan universitas untuk diusulkan pemberhentian atau 
pemeriksaan oleh pihak Kemeneterian. 

 

  
4.2   Monitoring dan Evaluasi 

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan 
kinerja tenaga kependidikan (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman 
tertulis). 
 

MONITORING PERKULIAHAN 

Sesuai dengan SOP Fakultas tenatang monitoring dan evaluasi monitoring perkuliahan 
dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui (1)  pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan 
program studi untuk masing-masing kelas,  dan (2) melalui monev yang dilakukan oleh 
fakultas melalui Sub-Bagian Pendidikan. Untuk monev kehadiran mahasiswa dilakukan lewat 
daftar kehadiran dalam setiap mata kuliah. Daftar hadir diperoleh dari www.si.unima.ac.id 
sehingga diperoleh data mahasiwa yang benar sudah terdaftar. 

Monev kehadiran mahasiwa di kelas dan banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh masing-
masing dosen kemudian direkapitulasi oleh pimpinan Prodi dan dilaporkan ke Pembantu 
Dekan I bidang akademik sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 
(UAS) dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menentukan mata kuliah mana yang sudah dan 

http://www.si.unima.ac.id/
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yang belum memenuhi syarat untuk melakukan UTS dan UAS, dan sekaligus memantau 
mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti UTS dan UAS, yaitu 
mahasiswa wajib mengikuti 80% perkuliahan; sedangkan dosen harus menyelesaikan semua 
materi yang ada di RPS (kehadiran 100% dari pertemuan yang direncanakan). Bagi tim dosen 
yang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan UAS, maka akan diberikan surat 
pemberitahuan oleh Pembantu Dekan I.  

Dalam hadir mahasiswa yang diperoleh oleh Sistem Informasi unima prodi membuatkan satu 
daftar hadir dosen itu sendiri yang mewajibkan setiap pertemuan diisi materi dan metode 
pembelajaran yang digunakan yang menyesuaiak dengan RPS yang sudah dimasukan oleh 
dosen sebelum perkuliahan dimulai. 

Di samping itu dilakukan juga monev oleh mahasiswa, melalui kuesioner yang disediakan dan 
diisi oleh mahasiswa. Isi kuesioner mencakup kehadiran dosen, ketepatan waktu pelaksanaan 
pembelajaran, ketersediaan perangkat pembelajaran (RPS), penyampaian RPS oleh dosen 
pada setiap awal kuliah, evaluasi dan obyektivitas penilaian oleh dosen termasuk 
pengembalian tugas mahasiswa yang sudah diperiksa dan diberi komentar. Hasil monev 
menunjukkan kinerja dosen yang dinilai oleh mahasiswa sudah berjalan baik.  

MONITORING TRIDHARMA KINERJA DOSEN  

Kebijakan Fakultas sebelum proposal Penelitian dan Pengabdian disahkan oleh Dekan, 
pimpinan prodi harus mengetahuinya terlebih dahulu. Prodi melaksanakannya dengan cara: 

1. Review internal subtansi isi dan target output dan outcome penelitian atau pengabdian 
serta buku ajar. 

2. Review kualitas dosen berdasarkan kerajinan, ataupunkedisiplinan dosen.  

3. Setelah poin 1 dan 2 dinilai baik maka selanjutnya prodi mengirim surat ke Dekan 
memberitahu nama-nama yang layak menerima dana penelitian atau pengabdian serta 
buku ajar.  

4. Membuka kesempatan bagi dosen untuk menrima hibah ketiga skema buku ajar, 
penelitian dan pengabdian jika kinerja dosen dianggap sangat baik mengacu pada BKD 
dan SKP. 

Monitoring Tridharma belum memiliki dokumen yang final, hanya baru ada dokumen draft 
panduan monitoring tridharma, yang sampai saat boring ini disusun masih dalam tahap 
finalisasi. 

 
4.3  Dosen Tetap  
 
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan 
sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, 
dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. 
Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan 
mempunyai penugasan kerja minimum 36 jam/minggu. 
 
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 

 
4.3.1  Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS: 
 

No. 
Nama Dosen 

Tetap
(a) 

 
NIDN

(b)
 

Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik
 

 Sertifikat 
Dosen (Beri 

Tanda  Jika 
Memiliki) 

Pendidikan
(c)

  
D4, S1, S2, S3;   Bidang; 
Asal PT  atau Keahlian 

Praktis
(d) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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1 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

0010058111 10 Mei 
1981 

Lektor 
Kepala 

√ S1 FE UAJY 
Manajemen 
S2 FEB Manajemen 

2 Jenny Nancy 
Kaligis 

0019078401 
 

19 Juli 
1984 

Lektor √ 
S1 FT-Unsrat 
S2 FEB Unsrat 
S3 Pasca UNJ  

3 Steven 
Tumbelaka 

0007098206 
 

07 
September 
1982 

Asisten 
Ahli 

 S1 FISIP Unsrat 
S2 FIA Unibraw 
 

4 Noula 
Mawitjere 

0006117702 
 

06 
November 
1977 

Lektor √ 
S1 FEB Unsrat 
S2 Pasca Unsrat 

5 Sevny 
Mokoagow 

0002027608 
 

02 
Februari 
1976 

Asisten 
ahli 

 FEB-Unsrat, 
Univ Dr. Soetomo 
Surabaya 

6 Herningsih 
Lembong 

0008088402 
 

08 
Agustus 
1984 

Asisten 
ahli 

 S1 FEB Unsrat 
S2 Pasca Unsrat 

7 Aural 
Sampelan 

0011057906 
 

11 Mei 
1979 

Lektor √ 
S1 FEB Unsrat 
S2 Pasca Unsrat 

(a) Dosen yang telah memperoleh sertifikat kompetensi/profesi agar diberi tanda (*) dan fotokopi 
sertifikatnya agar dilampirkan. 

(b) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
(c) Lampirkan fotokopi ijazah. 
(d) Melalui sertifikasi atau keahlian yang diakui secara luas oleh masyarakat. 

 
4.3.2  Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:  
 

No. 
Nama Dosen 

Tetap
(a) 

 
NIDN

(b)
 Tgl. 

Lahir 
Jabatan 

Akademik
 

 Sertifikat 
Dosen (beri 

tanda  jika 
memiliki) 

Pendidikan
(c)

  
D4, S1, S2, S3;   Bidang; Asal PT  

atau Keahlian Praktis
(d) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       
(a) Dosen yang telah memperoleh sertifikat kompetensi/profesi agar diberi tanda (*) dan fotokopi 

sertifikatnya agar dilampirkan. 
(b) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
(c) Lampirkan fotokopi ijazah. 
(d) Melalui sertifikasi atau keahlian yang diakui secara luas oleh masyarakat. 

 

4.3.3.1 Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan PS dinyatakan 
dalam SKS rata-rata per semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan 
perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 SKS setara dengan 36 
jam kerja per minggu) 

 

No. 
Nama  

Dosen Tetap 

SKS 
Pengajaran pada SKS 

Pene-
litian 

SKS 
Pengab-

dian 
kepada 
Masya-
rakat 

SKS 
Manajemen** Jum-

lah SKS PS 
Sendiri 

PS lain 
PT sen-

diri 
PT lain PT sen-

diri 
PT lain 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Nikolas 
Fajar 
Wuryaningr
at 

3 3 2 3 1 4 0 16 
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2 Jenny 
Nancy 
Kaligis 

3 3 0 3 1 4 2 16 

3 Steven 
Tumbelaka 

4 2 0 3 1 0 0 10 

4 Noula 
Mawitjere 

6 4 0 3 1 0 0 14 

5 Sevny 
Mokoagow 

4 3 0 1 1 0 0 9 

6 Herningsih 
Lembong 

3 1 0 1 1 0 0 6 

7 Aural 
Sampelan 

4 2 0 3 1 0 0 10 

          

Jumlah 27 18 2 16 7 8 0 80 

Rata-rata* 3.85 2.57 0.28 2.28 1 1.14 0 11.42 
Catatan: 
SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas 
paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS 
mata kuliah. 
*   rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap. 
**  SKS manajemen dihitung sbb : 

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb. 
- rektor/direktur politeknik 12 SKS 
- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS 
- ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS 
- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 
SKS 

- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ 
sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS 

- sekretaris PS 3 SKS 
 Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk 

jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara. 

 
4.3.4 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS,  dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format 
tabel berikut: 

No. 
Nama 

Dosen Tetap 
Bidang 

Keahlian 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata 

Kuliah 
Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Direncanakan 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Dilaksanakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Manajemen 70412322 
70433217 

Kewirausahaan 
Komunikasi 
Pemasaran 

1 
1 

16 
16 

16 
16 

2 Jenny Nancy 
Kaligis 

Manajemen  70433327 
70422435 

Manajemen SDM 
Perilaku 
Organisasi 

1 
1 

16 
16 

16 
16 

3 Steven 
Tumbelaka 

Manajemen  70433108 
 
70422104 

Pengantar Bisnis 
Praktis 
TIK  

1 
 
1 

16 
 

16 

16 
 

16 

4 Noula 
Mawitjere 

Manajemen  70423105 
 
70433107 

Matematika 
Bisnis 
Pengantar Ilmu 
Ekonomi 

1 
 
1 

16 
 

16 

16 
 

16 

5 Sevny 
Mokoagow 

Manajemen  70422216 
70423213 

Hukum Bisnis 
Statistik Bisnis 

1 
1 

16 
16 

16 
16 
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6 Herningsih 
Lembong 

Manajemen  70433323 
 
70433109 

Manajemen 
Keuangan 
Manajemen 
Praktis 

1 
 
1 

16 
 

16 

16 
 

16 

7 Aural 
Sampelan 

Manajemen  70433324 
 
70422431 

Manajemen 
Pemasaran 
Studi Kelayakan 
Bisnis 

1 
 
1 

16 
 

16 

16 
 

16 

Total 14 224 224 
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4.3.5  Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS,  
dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Nama 

Dosen Tetap 
Bidang 

Keahlian 

Kode 
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Direncanakan 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Dilaksanakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

Total    

 
 
4.4  Dosen Tidak Tetap 
 
4.4.1  Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Nama Dosen 
Tidak Tetap

(a) 

 
NIDN

(b)
 

Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik
 

 Sertifikat 
Dosen (Beri 

Tanda  
Jika 

Memiliki) 

Pendidikan
(c)

  
D4, S1, S2, S3  
dan Asal PT

 

Bidang 
Keahlian untuk 
Setiap Jenjang 

Pendidikan
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        
(a) Dosen yang telah memperoleh sertifikat kompetensi/profesi agar diberi tanda (*) dan fotokopi 

sertifikatnya agar dilampirkan. 
(b) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
(c) Lampirkan fotokopi ijazah. 

 
4.4.2  Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tidak tetap pada satu tahun terakhir di PS ini 

dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Nama 
Dosen 

Tdk Tetap 

Bidang 
Keahlian 

Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang Direnca-
nakan 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Dilaksa-
nakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

    

 
 
4.5   Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Tiga Tahun Terakhir 

 
4.5.1  Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara 

tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) 
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No. Nama Tenaga Ahli/Pakar Nama dan Judul Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Drs. Karyanto Suprih MM Kuliah Umum : Peluang 
dan Tantangan Kawasan 
Ekonomi Khusus di Era 
Industri 4.0 
(Panitia dari Prodi 
Manajemen Pemasaran 
D3) 

November 2018 

2 Dr. Poppy Rufaidah Workshop Penulisan 
Artikel Ilmiah dan 
Seminar Nasional 
Ekonomi digital 4.0 
(Panitia kerjasama prodi 
Pemasaran dan 
Manajemen 

September 2018 

3 Dr. (c)Rizan Mahmud ST. M.M Pelatihan E-Learning dan 
Metode Penelitian di 
UNG Gorontalo 

Maret 2018 

4 Prof. Johnny Jermias, Ph.D, 
CPA, CMA 
Dosen di Simon Fraser 
University, Canada 

Seminar: 
Conducting Research for 
Publication in 
International Journal 

19 Juni 2015 

5 Loto Srinata Ginting, 
SE.,M.Comm, Direktur Surat 
Utang Negara, Direktorat 
Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan Dan Risiko 

Stadium General “Surat 
Berharga Negara” 

21 Agustus 2015 

6 Fonny The, Head of Office 
Capital Market Information 
Center–Manado Marketing 
Division Indonesia Stock 
Exchange 

Seminar Pasar Modal 
“Smart Investment, 
Brighter Future” 

29 Oktober 2015 

7 Fonny The, Head of Office 
Capital Market Information 
Center–Manado Marketing 
Division Indonesia Stock 
Exchange 

Seminar Nasional Pasar 
Modal “Menggapai Mimpi 
Dengan Berinvestasi di 
Pasar Modal” 

29 Nopember 2015 

8 Hendra rantung,SPd 
Pelaksanaan Edukasi dan 
Literasi Keuangan Bagi 
masyarakat 

Kuliah Tamu 2018 

9 Dirjen Belmawa 
Kemenristekdikti: Asesor 
penelian 

Workshop Penulisan 
Penelitan dan 
Pengabdian untuk 
Mahasiswa bagi dosen 
pengampu 

November 2018 

10 Deris Aris dan Irene Peningkatan 
Kemampuan Bahasa 
Inggris Novo Learning 
bagi dosen pengampu 
Novo Talk 2019 

Maret 2019 

11 Bobby Hamenda Workshop E-learning 
bagi dosen – dosen di FE 
Unima 
 

Maret 2019 
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12 Rizan Mahmud Workshop E-learning 
bagi dosen – dosen di 
FEB UNG 
 

Maret 2018 

13 Prof Dr Sugiyono Workshop Metode 
Penelitian berbasis SEM 
di FEB UNG 

Mei 2018 

14 Dr. Mahmub Habib International Workshop to 
Published Excelent Paper 

Desember 2018 

15 Dr. Kate Hughes How To Published on 
Scopus Index Journal 

Juni 2018 

 
 

4.5.2  Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang 
yang sesuai dengan bidang PS 

No. Nama Dosen 
Jenjang 

Pendidikan 
Lanjut 

Bidang 
Studi 

Perguruan 
Tinggi 

Negara 
Tahun 
Mulai 
Studi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

 
4.5.3.   Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar 

ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya 
melibatkan dosen PT sendiri 

No. Nama Dosen Jenis Kegiatan* Tempat Waktu 
Sebagai 

Penyaji Peserta 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Seminar 
Internasional 
ICPM 

Universitas 
Negeri 
Gorontalo 

24 
November 
2018 

√ √ 

2 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Lokakarya 
Rakepim 2018 

Hotel arya 
duta Manado 

September 
2018 

 √ 

3 Jenny Nancy 
Kaligis 

Seminar 
Internasional 
ICPM 

Universitas 
Negeri 
Gorontalo 

24 
November 
2018 

√ √ 

4 Jenny Nancy 
Kaligis 

Lokakarya 
Rakepim 2018 

Hotel arya 
duta Manado 

September 
2018 

 √ 

5 Steven 
Tumbelaka 

Seminar 
Internasional 
ICPM 

Universitas 
Negeri 
Gorontalo 

24 
November 
2018 

√ √ 

6 Steven 
Tumbelaka 

Pelatihan TKDA 
dan TOEP 

Universitas 
Negeri 
Gorontalo 

Februari 
2019 

 √ 

7 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Seminar 
Internasional 
ICPM 

Malang 2 Juni 
2018 

√ √ 

8 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Seminar 
Internasional 
7th IICES 2017 

SBM-ITB 2 Agustus 
2016 

√ √ 

9 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Innovation 
Disruptive  

Universitas 
Indonesia 

2016  √ 

10 Aural Sampelan Seminar dan 
Sosialisasi 
Penjaminan Mutu 

LPMPT 
Unima 

2017  √ 

11 Herningsih 
Lembong 

Seminar 
Kebanksentralan 

Unima 2017  √ 
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Jumlah 5 11 
* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, Pameran, 

Peragaan dll 

 
 
4.5.4    Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, 

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). 

No. Nama Dosen Prestasi yang Dicapai* 
Waktu 

Pencapaian 

Tingkat 
(Lokal, Nasional, 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

The Best Presenter 7th 
IEICS  

2016 Internasional 

2 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Publikasi di Jurnal 
internasional index 
Scopus 

2016 Internasional 

3 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Publikasi di Jurnal 
internasional index 
Scopus 

2017 Internasional 

4 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

The best paper di ICPM 
2018 UNG 

2018 Internasional 

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan. 

 
4.5.5  Sebutkan keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi 

profesi. 
 

No. Nama Dosen 
Nama Organisasi 

Keilmuan atau 
Organisasi Profesi 

Kurun 
Waktu 

Tingkat 
(Nasional, Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Assosiation of 
International Business 
and Professional 
Management  

2018 Internasional 

  AFEBI 2015 Nasional 

  ISEI 2015 Nasional 

2 Jenny N. Kaligis Assosiation of 
International Business 
and Professional 
Management  

2018 Nasional 

  ISEI 2015 Nasional 

3 Steven 
Tumbelaka 

Assosiation of 
International Business 
and Professional 
Management 

2018 Nasional 

4 Aural Sampelan ISEI 2015 Nasional 

5 Sevny Mokoagow ISEI 2015 Nasional 

6 Noula Mawitjere ISEI 2015 Nasional 

7 Herningsih 
Lembong 

ISEI 2017 Nasional 
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4.6  Tenaga kependidikan 
 
4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan  yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang 

melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir Unit Kerja 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pustakawan *   2 3      

2 Laboran/ Teknisi/ 
Analis/ Operator/ 
Programer 

  1  1    
 

 

3 Tenaga Administrasi  3 10  3   3  

4 Lainnya : …          

Total   3 13 3 4   3 

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

 
4.6.2   Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga kependidikan.  

1. Pegawai yang ditugaskan di Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) adalah 
tenaga honorer dengan yang sudah memperoleh gelar magister, yang juga 
memiliki keahlian dibidang informasi teknologi. Untuk meningkatkan 
kemampuannya dosen-dosen yang sedang melakukan penelitian dan pengabdian 
mengikutsertakannya. Dengan hal ini tenaga kependidikan tersebut bisa 
mendapatkan pengalaman atau upgrade kemampuan penelitian dengan 
pembiayaan yang efisien.    

2. Kegiatan lainnya yang diikuti oleh tenaga kependidikan untuk meningkatkan 
kualifikasi dan kompetensinya adalah dengan melibatkan para dosen prodi 
ataupun Fakultas untuk memberikan pelatihanan komputer dan pelatihan lainnya 
yang relevan yang diselenggarakan ditingkat lokal FE-Unima. 

3. Kabag TU Fekon Unima yang ditugaskan bertugas di FE-Unima telah menjalani 
beberapa diklat PIM yang menjadikannya memenuhi salah satu syarat untuk 
diangkat dalam jabatan kepala biro.   
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STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 
5.1  Kurikulum 
       Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 

bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan 
tinggi. 
Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam 
kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, 
terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata 
kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan 
keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian 
sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, 
silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.  
Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan 
kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan 
keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam 
berbagai situasi dan kondisi. 

 
5.1.1  Kompetensi 
 Uraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan 

Profil lulusan Lulusan ahli madya pemasaran yang diharapkan adalah lulusan 
yang sesuai dengan visi dan misi program studi. Selain itu profil lulusan 
diharapkan memiliki dua komptensi yaitu kompetansi professional dan 
kompetensi sosial : 
 
Kompetensi Profesional: 
1. Lulusan yang siap kerja yang sesuai dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia 

Industri). 
2. Lulusan yang terampil berwirausaha sehingga selain siap kerja, lulusan juga 

siap untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. 
 
Kompetensi Sosial dan Kepribadian : 
1. Lulusan yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Serta ideology 

Pancasila. 
2. Bermoral dan berbudi pekerti yang baik dan menunjunjg tinggi etika bisnis. 
3. Memiliki karakter sosial jujur, disiplin, berdaya kritis, kemandirian yang kuat, 

percaya diri.  
4. Mampu berkontribusi positif pada masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

 Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung lulusan 

Kompetensi Profesional: 
- Merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang tepat 

sesuai jenis produk yang dipasarkan, kondisi geografis wilayah  
pemasaran, dan peta kekuatan para pesaing. 

- Dapat memberikan rekomendasi bagi perlunya redisain jenis produk 
yang relevan dengan kebutuhan pasar terkini 

- Mampu mensiasati potensi pasar dengan pendekatan-pendekatan 
pemasaran yang strategic sehingga dapat meningkatkan volume 
penjualan produk 

- Mampu memberikan kontribusi riil bagi pemenangan persaingan dalam 
pasar produk 

Kompetensi Sosial dan Kepribadian:  
- Lulusan yang pantang menyerah, dan berani mengambil risiko. 
- Mampu menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. 
- Mampu bertanggungjawab terhadap keputusan yang sudah diambil. 
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 Uraikan secara ringkas kompetensi lainnya/pilihan lulusan  

- Memiliki kompetansi dan ketangguhan dalam aspek mental sebagai 
tenaga pemasaran profesional dalam menghadapi berbagai rintangan 
dan tantangan dalam pasar  persaingan yang ketat. 

- Memiliki ketrampilan dalam pengunaan atau pengoperasionalan media-
media pemasaran; termasuk media pemasaran yang berbasis teknologi 
informasi (IT). 
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5.1.2  Struktur Kurikulum 
 

5.1.2.1 Jumlah SKS minimum untuk kelulusan PS : 114  SKS.  Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester 
demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah 

Bobot SKS untuk 
Beri Tanda  Pada 

Kolom yang Sesuai Bobot 
Tugas**  

Kelengkapan*** 

Unit/ Jur/ Fak 
Penyelenggara 

Kuliah 
Praktikum/

Praktek 
Inti* 

Insti-
tusional 

Deskripsi Silabus SAP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I 70412101 PENDIDIKAN AGAMA 2   √ √ √ √ √ UPT 

 70412102 PANCASILA 2   √ √ √ √ √ UPT 

 70412103 BAHASA INGGRIS 2   √ √ √ √ √ UPT 

 
70422104 

TEKNOLOGI 
INFORMASI 
KOMUNIKASI 

1 1 
 √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 70423105 MATEMATIKA BISNIS 3  √  √ √ √ √ FAKULTAS 

 
70423106 

PENGANTAR 
AKUNTANSI 

3  
√  √ √ √ √ FAKULTAS 

 
70433107 

PENGANTAR ILMU 
EKONOMI 

3  
√  √ √ √ √ FAKULTAS 

 70433108 BISNIS PRAKTIS 1 2 √  √ √ √ √ PRODI 

 
70433109 

MANAJEMEN 
PRAKTIS 

1 2 
√  √ √ √ √ PRODI 

II 70412210 BAHASA INDONESIA 2   √ √ √ √ √ UPT 

 70412211 PKLH 2   √ √ √ √ √ UPT 

 70422212 APPLIED ENGLISH  1 1  √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 70423213 STATISTIK BISNIS 3   √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 70433214 PRAKTIK AKUNTANSI 1 2 √  √ √ √ √ PRODI 

 
70433215 

BISNIS KECIL DAN 
MENENGAH (BISNIS 
MIKRO) 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 70422216 HUKUM BISNIS 2   √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 
70433217 

KOMUNIKASI 
PEMASARAN 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 70422218 ETIKA BISNIS 2   √ √ √ √ √ FAKULTAS 

III 
70432319 

STATISTIK DALAM 
PRAKTIK 

1 1 
 √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 70422320 AKUNTANSI BIAYA 2   √ √ √ √ √ FAKULTAS 
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70423321 

BISNIS GLOBAL 
(MAKRO) 

3  
 √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 70412322 KEWIRAUSAHAAN 2   √ √ √ √ √ UPT 

 
70433323 

MANAJEMEN 
KEUANGAN 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70433324 

MANAJEMEN 
PEMASARAN 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70433325 

MANAJEMEN 
OPERASIONAL 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70433426 

PERBANKAN 
INDONESIA 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 70433327 MANAJEMEN SDM 3  √  √ √ √ √ PRODI 

IV 70422428 DIGITAL BISNIS 1 1 √  √ √ √ √ PRODI 

 
70422429 

PRAKTIK AKUNTANSI 
KEUANGAN 

1 1 
√  √ √ √ √ PRODI 

 70433430 BISNIS MANAJERIAL 3   √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 
70422431 

STUDI KELAYAKAN 
BISNIS 

2  
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70422432 

PRAKTIK 
PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 

1 1 
 √ √ √ √ √ PRODI 

 
70423433 

BISNIS 
INTERNASIONAL 

3  
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70432434 

MANAJEMEN MUTU 
TERPADU 

2  
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70422435 

TELAAH PERILAKU 
ORGANISASI 

1 1 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70433436 

KULIAH KERJA 
LAPANGAN  

 3 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70432437 

PRAKTIK PASAR 
MODAL 

1 1 
√  √ √ √ √ PRODI 

V 
70432538 

APLIKASI 
KOMPUTER 
STATISTIK 

 2 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70443539 

PRAKTIK RISET 
BISNIS 

1 2 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70443540 

PRAKTIK 
EKONOMETRIKA  

1 2 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70443541 

PRAKTIK 
PERPAJAKAN 

1 2 
√  √ √ √ √ PRODI 

 70432542 KEPEMIMPINAN 2   √ √ √ √ √ FAKULTAS 
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*   Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/U/2002 (ps. 3 ayat 2e) 
** Beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) ≥ 20%. 
***Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan. 
 

 
5.1.2.2  Tuliskan substansi praktikum/praktek yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, dengan mengikuti format di 

bawah ini: 
 

No. Nama Praktikum/Praktek 
Isi Praktikum/Praktek 

Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek 
Judul/Modul Jam Pelaksanaan  

(1) (2) (3) (4) (5) 

    1 Magang  Praktik Bisnis Nyata Sesuai jam kerja tempat 
magang 

Perusahaan yang sudah bekerjasama 

    2 Praktikum Aplikasi 
komputer 

Microsoft office,  Sesuai jadwal mata 
kuliah 

Lab. Komputer Fekon 

3 Praktik teknik 
penjualan 

Teknik Penjualan Praktis Jam dan waktu 
Fleksibel disesuaikan 
kebutuhan 

Field study 

    4 Praktikum akuntansi 
dasar 

Siklus akuntansi Disesuaikan dengan 
jam perkuliahan 

Lab. Akuntansi 

5 Design grafis Design grafis Disesuaikan dengan 
jam perkuliahan 

Lab. Komputer Fekon 

Keterangan: 

 Praktikum adalah upaya pembuktian teori (validasi) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah. 

 Praktek adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar. 

 
70443543 

PERMODALAN 
BISNIS 

2 1 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70443544 

STRATEGI BISNIS 
PRAKTIS 

1 2 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70443545 

MENGELOLA RISIKO 
BISNIS 

2 1 
√  √ √ √ √ PRODI 

 
70443546 

PKL (PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN) 

 1 
 √ √ √ √ √ FAKULTAS 

 
70444647 

 
TUGAS AKHIR/ 
MAGANG 

 4 
 √ √ √ √ √ UPT 

Dst            

Total SKS 80 34     
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5.2    Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan 
tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. 
Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang 
menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi 
dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. 
Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 
memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan 
mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. 

 
5.2.1   Mekanisme Monitoring Perkuliahan 

Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) melakukan monitoring bekerjasama dengan 
tim penjamin mutu baik ditingkat program studi maupun ditingkat fakultas, sehingga 
perkuliahan, kehadiran dosen, mahasiswa dan materi perkuliahan dapat diketahui 
perkembangannya. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
- Kehadiran Dosen.  

Ada dua aturan wajib bagi ASN adalah PP 53, yang salah satu menyangkut kehadiran 
dosen. Dosen di FE-Unima diwajibkan absen dengan mesin finger tiap kali datang. 
Kemudian dari Prodi dosen wajib menandatangi daftar hadir manual yang berisikan 
tanda tangan dan tanggal mengajar beserta materi dan metode pembelajaran yang 
digunakan. Dfatr hadir manual dosen dan daftar hadir mahasiswa dijadikan satu, agar 
saling kontrol antara dosen dan mahasiswa mengenai kehadirannya. Daftar hadir 
tersebut ada dikantor prodi, setiap kali dosen datang mengajar harus mengambilnya 
sendiri, sehingga pimpinan prodipun mengetahui kedatangan dosen tersebut. 

- Kehadiran Mahasiswa 
Sudah menjadi ketentuan Unima sesuai pedoman akademik bahwa minimal kehadiran 
mahasiswa adalah 80%. jika ada 14 kali tatap muka maka mahasiswa wajib minimal 
hadir 11 kali. Sakit ijin alpha dianggap sama artinya tidak hadir.  
Dosen yang sudah mengambil daftar hadir kemudian membagikan daftar hadir untuk 
diparaf atau ditandatangi mahasiswa, buka hanya diceklist. Setelah daftar hadir diisi 
mahasiswa dosen wajib mensahkannya. Kehadiran yang kurang dari 80% maka 
mahasiwa dilarang mengikuti ujian semester dan dosen bisa memberikan nilai E.  

- Melaporkan hasil monitoring ke Program Studi 
Informasi yang diperoleh dari mahasiswa dan dosen kemudian oleh tim monitoring 
disampaikan kepada program studi untuk selanjutnya ditindak lanjuti untuk perbaikan 
dan peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas akademik di lingkungan Program 
Studi. 

- Rapat Monitoring dan Evaluasi di tingkat Prodi 
Informasi yang diperoleh dari Tim Monitoring kemudian oleh Program Studi di 
sampaikan dan dievaluasi melalui rapat di tingkat prodi. Dari rapat inilah diperoleh 
langkah-langkah perbaikan untuk kualitas pelayanan dan kualitas akademik Program 
Studi. 

Bentuk bukti konkret atau dokumen absen kehadiran mahasiswa dan daftar hadir dosen 
yang menjadi satu kesatuan. Absen mahasiwa adalah absen tandatangan untuk dosen 
absen kehadiran dan pengisian data materi yang diberikan pada kuliah tatap muka sesuai 
RPS.  

 
5.2.2  Berapa waktu yang disediakan untuk pelaksanaan real proses belajar mengajar 

yang diselenggarakan oleh program studi :  

 Teori:  38 jam per paket program 

 Praktek:  58 jam per paket program  

 Praktikum:  24 jam per paket program  

 Praktek Kerja Lapangan/Magang:  120 hari per paket program  
 
Catatan: Satu paket program DIV = 4 tahun, satu paket program DIII = 3 tahun, 

satu paket program DII = 2 tahun, satu paket program DI = 1 tahun. 
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5.2.3 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah 

keahlian berikut silabusnya.  
Soal Ujian sudah dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam 
borang akreditasi ini. 

 
5.3   Peninjauan kurikulum dalam 5 tahun terakhir  
 
5.3.1 Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan 

dalam proses peninjauan tersebut.   
 

Kurikulum Prodi selama 4 tahun terakhir sudah mengalami dua kali perubahan 
kurikulum yang sudah berbasis KKNI. Kurikulum KKNI 2014 dengan jumlah MK 41 
mata kuliah yang kemudian direvis tahun 2018 dengan jumlah MK 38. Bobot SKS 
tidak berubah yang berubah hanya pada jumlah mata kuliah dan mata kuliah yang 
sesuai dengan kurikulum prodi S1 Manajemen FE-Unima agar mahasiswa yang ingin 
lanjut ke studi S1 tidak mengalami kesulitan dalam proses ekuivalensi. Bedanya hanya 
penekanan dengan materi yang lebih praktis dibandingkan s1 Manajemen yang lebih 
teoritis.  Perubahan kurikulum dalam jangka waktu 4 tahun terakhir yang hanya dua 
kali terjadi perubahan dikarenakan kurikulum KKNI 2014 setelah ditinjau kembali tiap 
tahun oleh pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dosen – dosen prodi, bersama 
stakeholder eksternal (Perusahan dan Alumni) ternyata masih relevan untuk 
digunakan. Pada tahun 2018 program pemerintah untuk menggalakan pendidikan 
berbasis vokasi sehingga dikaji perlu adanya perbaikan kurikulum prodi sesuai dengan 
program pemerintah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan masukan dari stakeholder 
internal (Pimpinan fakultas, khususnya Dekan dan Pembantu Dekan I bidang 
akademik, Pimpinan Prodi, Dosen, dan Mahasiswa) dan StakeHolder Eksternal. 
 
Mekanisme Peninjauan kurikulum 
1.  Menampung ide-ide dosen mata kuliah yang ada di Prodi melalui rapat Program 

Studi. 
2.  Hasil rapat program studi, dilaporkan ke pimpinan fakultas untuk diusulkan kegiatan 

lokakarya kurikulum program studi. 
3.  Diadakan lokakarya dengan mengundang dosen- dosen Fakultas Ekonomi. Untuk 

mendapatkan masukan ataupun sinkronisasi dengan kurikulum dari prodi lain ( S1 
Manajemen) 

4.  Lokakarya mengundang stakeholder eksternal alumni atau perusahan pengguna 
lulusan. 

5.   Hasil peninjauan kurikulum baru diusulkan untuk disahkan melalui SK Rektor. 
 
Peninjauan kurikulum yang menghasilkan kurikulum 2018 dilakukan pada akhir tahun 
2017 atau Bulan Agustus s/d Desember 2017.    
 
 

 
5.3.2  Tuliskan hasil peninjauan, khusus untuk silabus/SAP mata kuliah mengikuti 

format tabel berikut. 
 

No. No. MK Nama MK 

MK 
Baru/ 
Lama/
Hapus 

Perubahan pada 
Alasan 

Peninjauan 
Atas usulan/ 

masukan  dari 

Berlaku 
mulai 

Sem./Th. 
Silabus/S

AP 
Buku 
Ajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 70433108 BISNIS 
PRAKTIS 

MK 
Baru 

Condong 
pada 
praktis 

Condong 
pada 
praktis 

Kuliah 
praktik 

Stakeholder 2018 
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2 70433109 MANAJEMEN 
PRAKTIS 

MK 
Baru 

Condong 
pada 
praktis 

Condong 
pada 
praktis 

Kuliah 
praktik 

Stakeholder 2018 

3 70422212 APPLIED 
ENGLISH  

MK 
Baru 

Condong 
pada 
praktis 

Condong 
pada 
praktis 

Kuliah 
praktik 

Stakeholder 2018 

4 70433214 PRAKTIK 
AKUNTANSI 

 Condong 
pada 
praktis 

Condong 
pada 
praktis 

Kuliah 
praktik 

Prodi 2018 

5 70433215 BISNIS KECIL 
DAN 
MENENGAH 
(BISNIS 
MIKRO) 

MK 
Baru 

Ekonomi 
mikro 
focus 
pada 
ceruk 
bisnis 

 Teori dan 
praktis 

Prodi 2018 

6 70422428 DIGITAL 
BISNIS 

MK 
Baru 

Fokus 
pada 
pokok 
bahasan 
bisnis 
digital/e-
commerc
e 

Fokus 
pada 
pokok 
bahasan 
bisnis 
digital/e-
commerc
e 

Parktis Stakeholder 
dan prodi 

2018 

7 70422432 PRAKTIK 
PENGAMBILA
N 
KEPUTUSAN 

 Fokus 
pada 
Pratik 
untuk 
pengambi
lan 
keputusa
n secara 
kualitatif  

Penguat
an 
isnting 
pengam
bilan 
keputusa
n 

Parktis Prodi dan 
alumni 

2018 

8 70433436 KULIAH 
KERJA 
LAPANGAN  

MK 
baru 

Ekuivalen
si dengan 
KKN 
focus 
pada 
dunia 
kerja 

Ekuivale
nsi 
dengan 
KKN 
focus 
pada 
dunia 
kerja 

Praktis Stakeholder 
dan prodi 

2018 

9 70443544 STRATEGI 
BISNIS 
PRAKTIS 

MK 
baru 

Pokok 
bahasan 
manajem
en 
strategic 
basis 
praktis 

Pokok 
bahasan 
manajem
en 
strategic 
basis 
praktis 

Praktis Stakeholder 
dan prodi 

2018 
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5.4   Sistem Pembimbingan Akademik 
 
5.4.1  Tuliskan nama dosen pembimbing akademik /wali dan jumlah mahasiswa yang 

dibimbingnya dengan mengikuti format tabel berikut:   

No 
Nama Dosen Pembimbing 

Akademik/Wali 

Jumlah 
Mahasiswa 
Bimbingan 

Rata-rata Banyaknya 
Pertemuan/mhs/semester 

(1) (2) (3) (4) 

1 Nikolas Fajar Wuryaningrat 8 12 

2 Jenny Nancy Kaligis 8 12 

3 Noula Mawitjere 7 12 

4 Steven Tumbelaka 7 12 

5 Aural Sampelan 7 12 

6 Sevny Mokoagow 6 12 

7 Herningsih Lembong 6 12 

Total 49  

 
5.4.2  Jelaskan proses pembimbingan akademik  yang diterapkan pada Program Studi 

ini dalam hal-hal berikut: 
No Hal Penjelasan 

(1) (2) (3) 

1 Tujuan pembimbingan Mengatasi kesulitan yang di hadapi 
mahasiswa dan memotivasi mahasiswa 
agar selesai tepat waktu. 

2 Pelaksanaan pembimbingan Tatap muka 4 kali per semester 

3 Masalah yang dibicarakan dalam 
pembimbingan 

Tentang kelulusan matakuliah dan 
penyelesaian tugas akhir 

4 Kesulitan dalam pembimbingan dan 
upaya untuk mengatasinya 

Ketersediaan waktu yang tidak tepat 
antara dosen dengan mahasiswa. Upaya 
yang dilakukan dengan mengeluarkan 
jadwal pembimbingan mahasiswa. 

5 Manfaat yang diperoleh mahasiswa 
dari pembimbingan 

Mahasiswa memperoleh jalan keluar untuk 
masalah yang dihadapi dan termotivasi 
untuk melanjutkan pendidikan.  

 
5.5   Karya/tugas Akhir  
 
5.5.1  Jelaskan bentuk karya/tugas akhir mahasiswa program diploma. 

Tugas akhir di dalam manajemen pemasaran D3 adalah program magang dengan 
bobot 4 sks. Program magang dijalankan selama 1 semester yang terdiri dari: 4 bulan 
magang, dan 2 bulan penyusunan laporan dan ujian komprehensif. Mahasiswa yang 
akan membuat laporan magang harus sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan 
kelulusan magang yang dikeluarkan oleh perusahaan lokasi magang. 
 
Tugas akhir dan kuliah magang merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain tugas 
akhir yang dilaporkan dan diujikan adalah laporan magang mahasiswa.Tugas akhir 
berupa laporan magang yang komprehensif dan terstruktur sesuai deskripsi kerja 
ditempat/lokasi magang yang disesuaikan dengan penjelasan atau teori dan 
kepustakaan yang didapatnya dari proses perkuliahan.  
 
Sesuai buku panduan magang/ tugas akhir yang dikeluarkan oleh fakultas, terdiri dari 
4 bab, Bab I Pendahuluan yang berisi tugas dan masalah di tempat magang, Bab II 
berisi pembahasan teori yang relevan. Bab III berisi gambaran umum perusahan. Bab 
IV berisi hasil yang dicapai. Bagian akhir adalah referensi. 
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Selama 1 semester mahasiswa melakukan kegiatan magang, baik kegiatan lapangan 
dan penyusunan laporan mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik 
yang diberikan surat keputusan dekan tentang pembimbing tugas akhir. 

 
5.5.2  Pelaksanaan pembimbingan karya/tugas akhir. 
 
5.5.2.1  Jelaskan bentuk dan pelaksanaan pembimbingan karya/tugas akhir yang 

diterapkan pada PS ini, termasuk informasi tentang ketersediaan panduan 
karya/tugas akhir.  Jelaskan pula cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 

Sesuai panduan Magang/Tugas akhir bentuk pembimbingan Magang dan tugas akhir 
adalah sebagai berikut : 
1.  Mahasiswa bisa menentukan sendiri lokasi magang atas persetujuan dari pimpinan 

prodi dan dosen pembiming akademiknya 
2. Dosen pembimbing Magang dan Tugas akhir adalah sama dengan dosen 

Pembimbing akademik yang diberikan SK Dekan yang berbeda.  
3. Dosen pembimbing magang tugas akhir yang melakukan pemantauan proses 

magang mahasiswa selama di lokasi magang dan berkomunikasi dengan pimpinan 
dan staf perusahaan/organisasi di lokasi magang, agar mahasiswa bisa 
melaksanakan magang dengan baik.  

4. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari lokasi magang, tugas berikut dari dosen 
pembimbing tugas akhir adalah membimbing mahasiswa dalam menyusun laporan 
magang, dan menjadi dosen pembimbing dalam ujian komprehensif untuk syarat 
mahasiwa bisa dinyatakan layak mendapatkan gelar Am.D    

 
Sosialisasi panduan ini dilakukan dengan cara pemberian informasi melalui dosen 
pembimbing akademik. Panduan bisa diperoleh di Workshop Galeri Manajemen 
Pemasaran (D3). 
 

 
5.5.2.2  Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing karya/tugas akhir 

(TA) 2 mahasiswa/dosen TA. 
 
 

5.5.2.3  Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan 
karya/tugas akhir : 7 kali mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan 
TA. 

 
5.5.2.4 Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing karya/tugas 

akhir, dan jumlah mahasiswa bimbingannya  dengan mengikuti 
format tabel berikut:  

 
5.5.2.5  
 

No Nama Dosen Pembimbing  Jumlah Mahasiswa 

(1) (2) (3) 

1 Nikolas Fajar Wuryaningrat 3 

2 Jenny Nancy Kaligis 3 

3 Steven Tumbelaka 2 

4 Noula Mawitjere 2 

5 Sevny Mokoagow 1 

6 Herningsih Lembong 1 

7 Aural Sampelan 2 

 JUMLAH 14 
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5.6  Upaya Perbaikan Pembelajaran 
Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan 
dicapai dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya. 

Butir 
Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) 

Materi 

Mengunggah artikel 
jurnal dan informasi 
lainnya yang terkait 
dari internet,dan 
mengikuti jurnal yang 
baru baik nasional 
dan internasinal 

IP rata rata 
meningkat                                 

Metode Pembelajaran 

Diskusi kelompok 
Field study 

- IP rata-rata 
meningkat 
- Kemampuan 
bekerjasama 
mahasiswa semakin 
baik 

Penggunaan Teknologi Pembelajaran 

Mengunakan 
teknologi&informasi 3 
in 1 LCD, Speaker 
aktif, whiteboard dan 
modem wifi 

- IP rata-rata 
meningkat 
- Pengetahuan 
mahasiswa semakin 
tinggi 

Cara-cara evaluasi 

Memberikan tes dan 
tugas lapangan yang 
sifatnya analisis dan 
pemecahan masalah 

- Wawasan 
mahasiswa 
meningkat. 

 
 
5.7  Peningkatan Suasana Akademik 

 
5.7.1 Jelaskan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik) serta ketersediaan dokumen 
pendukungnya. 

Otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik  wajib 
dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam upaya 
pengembangan ketiga aspek tersebut perlu menjamin sistem regulatory yaitu peraturan-
peraturan akademik baik di statuta Unima 2003. Pengaturan dan kebijakan tentang ketiga 
aspek tersebut di dalam Statuta Unima diatur sebagai berikut: 

BAB VII 

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN 

Pasal 19 

(1) Kebebasan akademik  dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang 
dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang 
terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu,  teknologi, dan seni secara 
bertanggung jawab dan mandiri.  

(2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 
akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi 
pribadi yang dilandasi oleh norma, etika,  dan kaidah keilmuan. 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan 
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serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik dan tidak 
merugikan pelaksanaan kegiatan akademik universitas. 

(4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Unima sepanjang 
kegiatan tersebut tidak ditujukan  untuk merugikan pribadi lain  dan tidak 
semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi atau pihak 
manapun yang melakukannya.   

Pasal 20 

(1) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan 
akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat 
secara bebas  sesuai dengan norma, etika, dan kaidah keilmuan. 

(2) Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam 
bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam 
rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional . 

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik diarahkan untuk 
memantapkan terwujudnya pengembangan diri  sivitas akademika, ilmu, 
teknologi, dan seni.  

(4) Unima dapat mengundang ahli dari luar Unima untuk menyampaikan pikiran 
dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka 
pelaksanaan kebebasan akademik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai  kekebasan akademik dan kebebasan 
mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3)  diatur dengan Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Senat Unima.  

 

Pasal 21 

(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada 
norma, etika, dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota 
Sivitas Akademika. 

(2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 
Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),  diatur dengan Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan 
Senat Unima. 

Dengan pijakan dasar kebijakan di dalam statuta tersebut, maka di dalam 
implementasinya telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: 

1. Mendorong dosen-dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan interaksi akademik 
baik di kampus maupun di luar kampus yang dapat menjamin berkembanganya 
kreativitas dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan gagasan-gagasan melalui 
berbagai media seperti seminar hasil penelitian, seminar ilmiah baik nasional 
maupun internasional, workshop ataupun diskusi. 

2. Meningkatkan hubungan atau mitra akademik melalui hubungan intra Unima dan 
atau antar universitas,  melalui program kerjasama penelitian, seminar-seminar 
ilmiah baik nasional maupun internasional.  

3. Mendorong dosen mempublikasikan hasil-hasil penelitian baik melalui jurnal 
terakreditasi nasional ataupun internasional dengan memberi insentif publikasi 
Jurnal internasional bereputasi. Implementasi insentif sudah dimulai dari tahun 2017. 
Selain itu difasilitasi dosen-dosen untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui jurnal 
internal Unima baik di Lembaga Penelitian ataupun di Fakultas Ekonomi Unima. 

4. Melalui Unima dan fakultas disediakan dukungan dalam bentuk dana penelitian yang 
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bersumber pada PNBP Unima ataupun dari dana BOPTN. Serta ditambahkan dana 
penelitian dari DRPM atau kementerian lainnya.  

5. Penyediaan jaringan internet sehingga dosen-dosen dan mahasiswa dapat 
mengakses berbagai informasi yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah baik 
dalam rangka perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan penelitian. Sejak tahun 2018 
kelas dalam prodi telah dilengkapi modem wifi untuk mengatasi kelemahan jaringan 
internet yang tidak tersedia secara menyeluruh di lingkungan Unima termasuk di FE-
Unima. 

6. Penyediaan laboratorium atau ruang workshop  pemasaran ditingkat prodi, BI 
Corner, Bursa efek di tingkat Fakultas untuk kegiatan pembelajaran. 

 
5.7.2 Jelaskan ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang 

memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika, serta 
status kepemilikan prasarana dan sarana. 

Dalam mendukung atmosphere akademik, maka pihak Universitas yag diintegrasikan 
dengan kebutuhan Program Studi melalui usulan Fakultas (sesuai dengan analisis 
kebutuhan). 

1. Ketersediaan ruang kuliah prodi yang terdiri dari dua ruang kelas yang dilengkapi 
dengan modem wifi dan komputer untuk kegiatan belajar serta LCD.  

2. Ketersedian Laboratorium atau Galeri Workshop Prodi untuk sarana belajar praktis 
bagi mahasiswa yang penggunaanya hanya untuk kegiatan belajar prodi. 

3. Ruang Baca Prodi tempat pustaka online dan pustaka cetak tersedia. 
4. Laboratorium komputer di tingkat Fakultas yang penggunaannya untuk seluruh 

mahasiwa Fe-Unima.   
5. Bank Indonesia Corner ditingkat Fakultas sebagai ruang baca atau ruang diskusi 

mahasiswa dan dosen Fakultas. 
6. Bursa Efek ditingkat Fakultas untuk sarana belajar mahasiswa Fekon untuk belajar 

pasar modal.  

5.7.3 Jelaskan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, 
yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas,  untuk menciptakan 
suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, 
bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu 
dosen-mahasiswa-alumni) serta hasil yang diperoleh. 

1. Telah dilakukan beberapa penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa prodi yang 
dibiayai oleh dana PNBP Fakultas melalui LPPM Unima di tahun 2017. 

2. Pelatihan bersama dengan FE-UNG prodi Manajemen mengenai metode penelitian 
bisnis dan kewirausahaan. 

3. Tiap tahun diadakan PK2MB untuk masa pengenalan kampus di timgkat Fakultas 
dan Prodi.  

4. Tiap tahun diadakan inagurasi mahasiswa baru tingkat Fakultas dan prodi, 
5. Pelatihan dan praktik teknik penjualan serta akuntansi yang dilakukan di Galeri 

pemasaran yang dikelola oleh prodi 

 
5.7.4 Jelaskan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta 

antar dosen serta hasilnya. 

1. Dosen memberi tugas di luar kelas atau kelas pratik luar kelas dan direspon 
dengan baik oleh mahasiswa.  

2. Dosen mempunyai akun google classroom untuk media komunikasi belajar dengan 
mahasiswa atau proses pembelajaran e-learning.  

3. Dalam beberapa mata kuliah kuis dalam kelas dilakukan dengan media games 
online seperti melalui aplikasi Kahoot. Hasil dari kegiatan interaksi dengan dosen 
dan mahasiswa adalah berupa kedekatan hubungan dosen dan mahasiswa, 
sehingga perkuliahan berjalan lebih lancar dalam hal komunikasi. Hasil interak 

4. Untuk interaksi antar dosen prodi, pada tahun 2018 Di Gorontalo sebagian besar 
dosen prodi mengikuti seminar internasional bersama. 
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5. Interaksi dengan dosen Fe-Unima dilakukan dengan melakukan melalui saran 
seminar internasional. Bulan Juni 2018 di Malang dosen FE-Unima dari prodi 
Manajelemen Pemasaran, Prodi S1 Manajemen, yang menjamin adanya interaksi 
dengan antar dosen FE-Unima dan dosen dari PT Lain. 

6. Mulai awal Tahun 2018 prodi mewajibkan setiap mahasiswa yang akan menempuh 
ujian gelar/komprehensif untuk mengundang orang tua/wali, hal ini dilakukan untuk i 
membuka nteraksi dosen-dosen, pimpinan prodi dengan orang tua mahasiswa. Di 
Tahun 2018 itu pula kebijakan tersebut diikuti sebagai kebijakan Fakultas. Hasilnya 
adalah peningkatakan kemampuan akademik para dosen. 

 

 
 
5.8 Pembekalan Etika Profesi 

Apakah lulusan program studi ini dibekali dengan etika profesi sebelum mereka 
lulus ?  [Ya / Tidak]. Coret yang tidak sesuai. 
Bila Ya, jelaskan bentuk pembekalan tersebut. 

 

Prodi pada tahun 2018 pada kurikulum KKNI 2018 meningkatkan bobot SKS dari 2 sks 

total teori menjadi 3 sks yang terdiri dari 1 sks teori dan 2 sks praktis. Dengan metode 

pratis dan simulasi mahasiswa akan belajar secara langsung bagaimana etika bisnis 

itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan berorganisasi. Khususnya bagaimana etika 

yang harus dilakukan pada kegiatan pemasaran lapangan, seoarang pemasar yang 

sukses dengan kejujuran dan integritas tinggi. Begitupula dengan etika wirausaha 

diajarkan bagaimana cara bersaing sehat dan jujur serta sukses.  

 
 
5.9   Keselamatan Kerja 
 Upaya program studi untuk menumbuhkan budaya keselamatan kerja dalam 

kegiatan praktikum/praktek. 
a. Apakah telah memiliki pedoman sistem keselamatan kerja 

praktikum/praktek :  [Ya/Tidak].  Coret yang tidak sesuai. 
b. Apakah sistem keselamatan kerja telah dilaksanakan dengan semestinya 

berdasarkan pedoman keselamatan kerja yang dimaksud pada pertanyaan 
5.8.a di atas: [Ya/Tidak].  Coret yang tidak sesuai. 

c. Tuliskan daftar peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam sistem 
keselamatan kerja dimaksud. 
 

No. Nama Peralatan/ Bahan Fungsi 

(1) (2) (3) 

1 Klinik Kesehatan ditingkat Unima Jika ada ganggunan 
kesehatan atau pertolongan 
awal pada kecelakaan 
dikegiatan perkulihan. 

2 Kotak Penangulangan Pertama 
pada kecelakaan (P3K)  

Pertolongan pertama pada 
kecelakaan dilokasi kuliah 
terjadinya kecelakanan.  

3. Alat pemadam kebakaran Pencegahan kebakaran 
ditaruh di workshop galeri 
yang terdiri dari alat-alat listrik 
yang bisa terbakar/korsleting. 



 

BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Diploma 2018 54 
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STANDAR 6.   PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM 
INFORMASI 

 
6.1   Pengelolaan Dana 

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang 
proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban 
penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang 
transparan dan akuntabel. 

 
Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. 
 

Keterlibatan Program Studi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan, 

pengelolaan kegiatan di Tingkat Fakultas, yang setelah disetujui akan diusulkan ke tingkat 

Universitas. Dikarenakan Unima masih sebagai PT Satker dengan satu PPK (Pejabat 

Pembuat Komitmen) ditingkat Unima sehingga keluluasan mengeloala dana khsususnya 

PNBP masih kurang. Oleh karena itu Program studi harus memastikan kegiatan dijalankan 

sesuai yang sudah direncakan, karena sulit untuk merubah jenis kegiatan jika sudah 

disetujui besaran anggarannya.  

 

KETERLIBATAN PRODI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN 

Perencanaan anggran di FE-Unima berbasis di Prodi, dengan kata lain prodi merupakan 

kunci utama bagi anggaran yang disusun. Setiap akhir tahun dibulan September pimpinan 

prodi bersama dosen-dosennya menyusun rencana kegiatan (RKT) di tahun mendatang 

beserta dengan nominal biayanya. Kemudian hasil draft usulan diteruskan ke Fakultas 

untuk dirapatkan bersama dengan pimpinan prodi lainnya untuk disinkroninasi di internal 

Fakultas biasanya kegiatan ini dilaksanakan di Bulan November. Pada akhir tahun bulan 

November atau Desember usulan anggaran Fakultas sudah disampaikan dalam Rapat 

Kerja Pimpinan Unima, yang sudah dibahas bersama dan diputuskan secara garis besar 

kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk RAB. Untuk besaran nominal biayanya 

akan diputuskan pada bulan Januari s/d Maret. Pimpinan prodi terus mengawasi dan 

menjaga agar rencana kegiatan bisa tetap tercantum dalam RAB (Rancangan anggran 

belanja) yang disetujui oleh pihak Universitas. 

 

KETERLIBATAN PRODI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN 

Setiap kegiatan yang sudah tercantum dalam RAB Final dijalankan dengan cara: 

1.  maksimal 2 bulan sebelum kegiatan terlaksana harus memastikan panitia dan SK 

Rektor sudah diusulkan, sehingga menjelang atau 1 bulan sebelum kegiatan SK 

rector sudah tersedia dan bisa diusulkan atau dimintakan ke pihak keuangan 

Unima untuk menyediakan Uang Panjar sebesar 50% sd 70% dari total dana yang 

diusulkan agar kegiata sudah bisa berjalan dengan baik. 

2. Kegiatan kemudian dilaksanakan,paling lama 5 hari kerja setelah kegiatan laporan 

kegiatan harus diselesaikan lengkap dengan dokumen yang dimintakan dalam 

pertanggungjwaban sehingga sisa anggran bisa segera diterima. 
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6.2   Perolehan dan Alokasi Dana 
6.2.1  Tuliskan realisasi perolehan dan alokasi dana (termasuk hibah) dalam juta 

rupiah termasuk gaji,  selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut: 
 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Usaha sendiri Hasil penjualan/laba bersih 
usaha dari workshop galeri 

  22,500 

    

    

Mahasiswa UKT PNBP mahasiswa  73,500 
 

73,500 73,500 

Bantuan studi dari BI   30,000 

    

Pemerintah Dana DIPA untuk Gaji dan 
tunjangan. 

34,100 34,100 34,100 

    

    

Sumber lain     

    

    

Total 107,600 107,600 160,100 

 
Penggunaan dana: 

 

No. Jenis Penggunaan 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pendidikan 27.500.000 15.000.000 45.000.000 
2 Penelitian 37.500.000 37.500.000 50.000.000 
3 Pelayanan/pengabdian 

kepada Masyarakat 
15.000.000 10.000.000 27.500.000 

Jumlah dana operasional 80.000.000 62.500.000 122.500.000 

4 Investasi prasarana    

5 Investasi sarana     

6 Investasi SDM    

Jumlah dana untuk investasi    

Jumlah dana (operasional + 
investasi) 

   

Jumlah mahasiswa aktif (student 
body) 

1,632 1,275 2,500 
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6.2.2  Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir yang 
melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, 
dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

Tahun Judul Penelitian 
Sumber dan  
Jenis Dana 

Jumlah Dana* 
(dalam juta rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

2018 Pengaruh budaya 
organisasi terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan (Studi Pada 
PT Bitung Minautama) 

LPPM Unima Rp. 9,000 

2018 Model Pengembangan 
Kemampuan Inovasi 
Industri Kreatif di 
Sulawesi Utara 

LPPM Unima Rp. 15,000 

2015 Empowerment 
Strategeis of Micro 
Small and Medium 
Enterprises in Facing 
The Asean Free Trade  

LPPM Unima Rp. 15,000 

2015 Pemberdayaan 
Pedang Kreatif 
Lapangan Melalui 
Bantuan Modal (Studi 
Kasus di Kota Manado) 

LPPM Unima Rp. 15,000 

2017-2018 Penerapan Gaya 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Dan Transaksional 
Dalam Mendorong 
Berbagi 
Pengetahuan Untuk 
Menghasilkan 
Inovasi Produk Baru 
Pada Pelaku Usaha 
Kecil Menengah Di 
Kota Manado 

DRPM Kemenristekdikti Rp. 50,000 

2017-2018 Makna 
Kepemimpinan 
Kepala Desa 
Terhadap 
Masyarakat Lokal 
(Studi Tentang 
Kepemimpinan 
Kepala Desa Eris 
Kabupaten 
Minahasa)  

DRPM Kemenristekdikti Rp. 50,000 

2017-2018 Modal 
Pemberdayaan 
Usaha Kecil 
Menengah Dinas 
Koperasi Kota 
Tomoho 

LPPM Unima Rp. 12,000 

2015-2016  Analisis Pengaruh 
Gaya 
Kepemimpinan dan 

DRPM Kemenristekdikti Rp. 50,000 
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Berbagi 
Pengetahuan 
Terhadap 
Kemampuan 
Inovasi (Studi Pada 
Usaha Kecil 
Menengah di 
Sulawesi Utara) 

Jumlah Rp. 219,000 

 * Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari studi 
lanjut.  Kontrak penelitian disiapkan untuk asesmen lapangan. 

 
6.2.3 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 
berikut:  

 

Tahun 
Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian 
kepada Masyarakat 

Sumber dan  
Jenis Dana 

Jumlah Dana 
(dalam juta rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

2018 Pemanfaatan Alat 
Produksi Home Industri 
pada Usaha Kecil 
Menengah bisnis Laundry 

LPPM Unima Rp. 15,000,000 

2018 PKM Gerakan Anti 
Narkoba di Lingkungan VI 
Walian I Tomohon 
Selatan 

LPPM Unima Rp. 15,000,000 

2017 PKM Gerakan Anti 
Narkoba di Tondano 

LPPM Unima Rp. 15,000,000 

    

Jumlah  

 
6.3   Prasarana 
 
6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 

PS dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

Ruang Kerja Dosen Jumlah Ruang Jumlah Luas (m
2
) 

(1) (2) (3) 

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen  (a)             

Satu ruang untuk 3 - 4 dosen  (b)= 

Satu ruang untuk 2 dosen  (c)= 

Satu ruang untuk 1 dosen (bukan 
ruangan pimpinan jurusan/ 
direktorat/fakultas/PT) 

7 (d)= 28 

TOTAL  (t) =     28 
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6.3.2   Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, 
ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali  ruang dosen) yang 
dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan  mengikuti format 
tabel berikut: 

No. Jenis Prasarana 
Jumlah 

Unit 

Total 
Luas 
(m

2
) 

Kepemilikan Kondisi 
Utilisasi 

(Jam/minggu) 
SD SW 

Tera-
wat 

Tidak 
Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Ruang 
lab/workshop 
kerja 

1 28 √  √  40 jam 

2 Ruang baca 1 22 √  √  40 jam 

3 Ruang kelas 2 120 √  √  40 jam 

4 Kantor 1 16 √  √  40 jam 
Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama 

 
6.3.3   Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, 

ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti 
format tabel berikut: 

No. 
Jenis Prasarana 

Penunjang 
Jumlah 

Unit 

Total 
Luas 
(m

2
) 

Kepemilikan Kondisi 
Unit 

Pengelola 
SD SW Terawat 

Tidak 
Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Poliklinik 1 200 √  √  Unima 

2 Perpustakaan 
Pusat 

1 120 √  √  Unima 

3 Ruang 
Seketariat 
Himpunan 
Mahasiswa 

1 24 √  √  BEM 
Fekon 
dan 
HIMAJU 
Manaje
men 

4 Lapangan Bola 
dan atletik 

1 5400   √  FIK 
Unima 

5 BI Corner 1 24 √  √  FE-
Unima 

6 Bursa Efek 1 24 √  √  FE-
Unima 

Keterangan:  SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama. 
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6.4   Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 
 
6.4.1   Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-

ROM dan media lainnya) 
Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang 
PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut: 
 

Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy 

(1) (2) (3) 

Buku teks dan handbook             50 2 
Modul praktikum/praktek               450 2 
Jurnal yang terakreditasi oleh lembaga 
resmi (Dikti. LIPI, dll). 

              20 1 

Jurnal internasional*              25 1 
Majalah ilmiah              30 2 
Prosiding              7 2 

TOTAL 582 10 

Catatan * = termasuk e-journal. 
 

6.4.2    Sebutkan sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan 
lainnya) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa 
program studi ini.  Jika ada kerjasama, bukti agar disiapkan saat asesmen 
lapangan. 

1. Perpusatakaan nasional RI yang bisa diakses secara gratis oleh setiap orang. 
Mahasiswa prodi bisa membuka akun Perpustakaan Nasional RI yang sudah dibuka 
oleh Prodi. Username/id perpusakaan nasional 16082700300. 

2. Data Repository Unima. 
3. Data literature Hard Drive Komputer Prodi 
4. Data literature Google Drive prodi yang bisa diakses oleh Dosen dan mahasiswa 

prodi. 
5. Data-data lamat website e-journal open acces yang bsa diakses gratis oleh dosen 

dan mahasiswa : 
www.unimas/myijbs 
www.jurnalgadjahmada.com 
www.aamj.com 
www.aibpm.e-journal.com 
dll.  

 

http://www.unimas/myijbs
http://www.jurnalgadjahmada.com/
http://www.aamj.com/
http://www.aibpm.e-journal.com/
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6.4.3  Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai 
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas/PT 
dengan  mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Nama Laboratorium Jenis Peralatan Utama 
Jumlah 

Unit 

Rasio  
Alat:Mhs per 

Kegiatan 
Praktikum/ 

Praktek 

Kepemilikan Kondisi 
Rata-rata Waktu 

Penggunaan 
(jam/minggu) SD SW Baik Rusak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Ruang workshop 
kerja dan 
kewirausahaan 

Mesin fotokopi 1  √  √   

Laptop dan printer 1  √  √   

Case-case 3  √  √   

2 Laboratorium 
komputer Fakultas 

Set komputer 30  √  √   

        

        

3 Klinik kesehatan Rak obat-obatan 4  √  √   

Tempat tidur pasien 2  √  √   

Alat medis 10  √  √   
Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai. 
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6.5   Sistem Informasi 
 
6.5.1   Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk 

proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, akses on-line ke perpustakaan, 
dll.). 

 

HARDWARE UNTUK PEMBELAJARAN PRODI 
Kelas prodi terdiri dari dua kelas yang masing-masing kelas sudah dilengkapi hardware alat 
bantu pembelajaran yaitu komputer masing-masing 1 unit, modem WIFI masing-masing 1 
unit dan LCD masing-masing 1 unit serta speaker Bluetooth 1 unit yang bisa digunakan 
bergantian. Selain itu sudah lengkap tersedia whiteboard dan ruangan yang cukup dengan 
lampu penerangan. 
 
SOFTWARE YANG TERSEDIA 
Komputer dalam kelas sudah dilengkapi software Microsoft office 2010, software statistic 
bisnis SPSS 16 dan PLS-SEM 2.0M3.  
 
E-LEARNING 
Di Prodi dan FE-Unima memang masih sangat kurang proses pembelajaran e-learning 
yang terkendala akses internet yang belum memadai. Kekurangan tersebut coba ditutupi 
dengan cara menggunakan metode belajar dengan aplikasi Google Classroom, 
penggunanan GoogleClassroom menjadi kewajiban harus dimiliki dosen dengan 
mahasiswa Prodi.  
 
AKSES ONLINE PERPUSATKAAN 
Perpustakaan di Unima belum tersedia untuk versi online, semua masih berbasis manual 
dan buku cetak. Untuk menutupi kelemahannya maka diprodi membuka akun perpustakaan 
nasional RI yang akun dan password diberikan keseluruh dosen prodi dan mahasiswa. 
Selain itu khusus untuk dosen didorng untuk memiliki akun e-library dari Kementerian yang 
diberikan gratis oleh Kementerian. 

 
6.5.2    Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan 

mengikuti format tabel berikut: 

No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      

1 Mahasiswa    √ 

2 Kartu Rencana Studi (KRS)    √ 

3 Jadwal mata kuliah    √ 

4 Nilai mata kuliah    √ 

5 Transkrip akademik    √ 

6 Lulusan    √ 

7 Dosen    √ 

8 Pegawai  √   

9 Keuangan  √   

10 Inventaris  √   

11 Perpustakaan  √   
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 

 
7.1   Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS 
 
7.1.1   Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang 

dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga 
tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 

 
Sumber Pembiayaan TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) 

Pembiayaan sendiri oleh peneliti 1 1 1 

PT yang bersangkutan 3 4 5 

Depdiknas/Kemenristekdikti 1 2 2 

Institusi dalam negeri di luar 
Depdiknas 

0 0 0 

Institusi luar negeri 0 0 0 

Jumlah 5 7 8 
Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 

 
7.1.2  Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga 

tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan 
mengikuti format tabel berikut: 

No. Judul 
Nama-nama 

Dosen 

Dihasilkan/ 
Dipublikasikan 

pada 

Tahun 
Penyajian/ 
Publikasi 

Tingkat*  

Lokal 
Nasio-

nal 
Interna-
sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 The influence of 
transformational 
and transactional 
leadership on 
knowledge 
sharing: An 
empirical study on 
small and medium 
businesses in 
Indonesia 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Asian Academy 
of Management 
Journal 
Vol. 20 No. 1 

2015   √ 

2 Examining an 
Endangered 
Knowledge 
Transfer Practice 
Known as 
“Mapalus” in an 
Indonesian 
Village: 
Implications for 
Entrepreneurial 
Activities and 
Economic 
Development 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

International 
Journal of 
Business Society 
Vol. 18 s2 

2017   √ 
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3 Employee Fit, 
Trust, Knowledge 
Sharing and 
Innovation 
Capabilities: 
Empirical Study 
on Indonesia 
Creative Industry 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Journal of 
International 
Conference 
Procedding 
Vol. 1 No. 2 

2018   √ 

3 Examining 
Leadership and 
Knowledge 
Sharing Role on 
Small and 
Medium 
Enterprises 
Innovation 
Capabilities 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

International 
Journal 
Economics and 
Business 
Administration 
Vol. 6 No. 1 

2018   √ 

4 Pemasaran 
Produk Pertanian: 
Masalah Dan 
Solusinya 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Journal Tasharuf 
Vol. 1 no 2 

2016 √   

5 Gerakan Anti 
Narkoba dan 
Gemar Wirausaha 
bagi Pemuda di 
Tondano 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Jurnal 
Edupreunerur 1 
no.4 

2019 √   

6 Employee Fit, 
Trust,knowledge 
sharing and 
Innovation 
capabilities 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

Journal of 
International 
Conference 
Proceding Vol 1 
No. 2 

2018   √ 

7 Tax and Poverty 
in Indonesia 

Steven 
Tumbelaka 

Journal of 
International 
Conference 
Procedding 
Vol. 1 No. 2 

2018   √ 

8 Kajian Pada Daya 
Saing Usaha 
Kecil dan 
Menengah di 
Sulawesi Utara 

Nikolas Fajar 
Wuryaningrat 

LPPM Unima 
2017 

2017 √   

9 Pengaruh Budaya 
Organisasi 
terhadap 
Kepuasan Kerja, 
Komitmen 
Organisasional 
dan Intention to 
Leave (Studi pada 
Karyawan PT. 
Bitung Mina 
Utama) 

Steven 
Tumbelaka 

Jurnal Bisnis dan 
Manajemen 
Vol 3 No. 1 

2016 √   
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10 Relationship of 
Employee's 
Placement With 
The Employees’ 
Performance 
Faculty of 
Economics of 
Manado State 
University 

Jenny N. 
Kaligis 

Journal of 
International 
Conference 
Procedding 
Vol. 1 No. 2 

2018   √ 

11 Pengaruh 
Lingkungan Kerja 
dan Insentif 
terhadap 
Semangat Kerja 
Pegawai Pada 
Dana Pensiun 
Bank SulutGo 
Sulawesi Utara 

Aural BP 
Sampelan 

Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Bisnis dan 
Inovasi 
Vol. 2 No. 1 

2015 √   

12 Kajian Terhadap 
Entrepreunial 
Government di 
Organisas Publik 
di Sulawesi Utara 

Aural BP 
Sampelan 

Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Bisnis dan 
Inovasi 
Vol. 2 No. 3 

2015 √   

13 Faktor-Faktor 
yang 
mempengaruhi 
KKepuasan 
Konsumen yang 
berkunjung pada 
hotel Aston 
Manado 

Noula 
Mawitjere 

Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Bisnis dan 
Inovasi 
Vol. 2 No. 3 

2015 √   

14 Analisis Pengaruh 
distribusi, promosi 
dan harga 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
konsumen CV 
Milenia di 
Minahasa 

Noula 
Mawitjere 

Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Bisnis dan 
Inovasi 
Vol. 2 No. 1 

2015 √   

     8  7 
Catatan: * = beri tanda √ pada kolom yang sesuai. Untuk jurnal ilmiah tingkat nasional, yang dimaksud 

adalah jurnal yang telah terakreditasi oleh Dikti.  Jika tidak terakreditasi Dikti, digolongkan 
jurnal tingkat lokal. 

 
7.1.3  Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh 

Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten/HaKI) atau karya yang mendapat 
pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional selama tiga tahun 
terakhir. 
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 Nama Karya* 

No. Paten/HaKI 
Karya yang Mendapat 

Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga 
Wilayah/Nasional/Internasional 

(1) (2) (3) 

1 Buku Penelitian atas nama Jenny 
N. Kaligis 

Nasional 

2 Buku Penelitian atas nama 
Nikolas Fajar 

Nasional 

Dst.   
* Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ 
internasional. 

 
7.2   Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
 
7.2.1  Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai 

dengan bidang keilmuan PS selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen 
tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel 
berikut: 

Sumber Dana Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) 

Pembiayaan sendiri oleh dosen    

PT yang bersangkutan 2 2 2 

Depdiknas/Kemerinstekdikti  1  

Institusi dalam negeri di luar DRPM  1  

Institusi luar negeri    

Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.) 

 

7.2.2   Adakah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat dalam tiga tahun terakhir? 

 Tidak 
 √   Ya 
Jika Ya, jelaskan tingkat partisipasi dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

Dosen diwajibkan melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan pengabdian pada 
masyarakat bersama dengan dosen program studi. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 
pengabdian pada masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan dan arahan yang diberikan oleh 
Lembaga Penelitan dan Pengabdian Pada Masyarakat  (LPPM) unima, dan ketentuan yang 
ditetapkan prodi melalui pimpinan dan dosen prodi. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 
pengabdian dilakukan secara penuh mulai dari tahap perencanaan kegiatan, persiapan 
pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan. Keterlibatan 
dalam kegiatan perencanaan dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dalam penyusunan 
proposal, identifikasi masalah yang melibatkan mahasiswa dalam studi awal atau observasi 
awal. Keterlibatan dalam persiapan yaitu melibatkan mahasiswa dalam pengurusan surat ijin, 
menyiapkan lokasi, Menyiapkan undangan dan mengedarkan undangan, menyiapkan semua 
perlengkapan acara pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan dalam kegiatan pelaksanaan 
dilakukan dengan melibatkan mahasiswa untuk bersama-sama mengatur pelaksanaan acara 
seperti bertindak sebagai pembawa acara, menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir dan 
materi, kecuali penyajian materi oleh dosen. Mahasiswa juga dilibatkan dalam penyusunan 
laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat termasuk terlibat dalam kegiatan diskusi, 
pengetikan materi dan penggadaan laporan. Dengan demikian disamping mahasiswa 
dilibatkan secara penuh mahasiswa juga diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 
yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 
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7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program 

studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 PT. Makmur Auto 
Mandiri 
(Kawasaki 
Manado) 

Magang 2012 Sekarang Mahasiswa yang sudah 
selesai magang ditawarkan 
untuk langsung bekerja. 

2 Prodi 
Manajemen FE-
UNG 

Pelatihan dan 
KKL 

2018 Sekarang Mahasiswa difasilitasi untuk 
mengikuti kuliah lapangan 
dan pelatihan bersama 
mahasiswa FE UNG dan 
UNIMA pada jurusan Vokasi 
(Unima) dan Manajemen 
(UNG). 

3 Bless Laundry Pelatihan bisnis 
lapangan dan 
KKL 

2015 sekarang Mahasiswa dilatih secara 
langsung unuk melakukan 
bisnis dan kewirausahaan. 

4 Kemenpora 
Jakarta 

Magang 2018 sekarang Lokasi magang baru diuar 
Sulawesi Utara. 

5 Bank Indonesia Penelitian, 
Perkuliahan 
Umum,   
Magang 

2010 2020 - Melakukan penelitian 
bersama 

- Pimpinan BI menjadi tim 
mata kuiah 

- Melakukan kuliah umum 
- Menjadi tempat magang 

kerja mahasiswa. 

6 Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

Galeri, 
Perkuliahan 
Umum, 
Seminar, 
Penelitian 

2012 2022 - Membuka galeri BEI 
Fakultas Ekonomi Unima 

- Melakukan seminar dan 
kuliah umum 

- Menjadi pusat penyedia 
data bagi dosen dan 
mahasiswa yang 
melakukan penelitian 
keuangan 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 

 
7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program 

studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 The Humber 

College Institute 

of Technology 

and Advance 

Learning 

(Canada) 

Pertukaran 

mahasiswa, 

Dosen, dan 

pelatihan 

pengembangan 

riset 

2015 2020 Memberi kesempatan bagi 
mahasiswa dan dosen untuk 
dapat melanjutkan studi diluar 
negeri dan mengembangkan 
penelitian 

2 Arkansas State 

University 

Pertukaran 

mahasiswa, 

2015 2020 Memberi kesempatan bagi 
mahasiswa dan dosen untuk 
dapat melanjutkan studi diluar 
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Dosen, penelitian 

kolaborasi, serta 

pertukaran  

negeri, pengembangkan 
penelitian, dan pertukaran 
data penelitian. 

3 Okayama 

University 

- Pertukaran 

mahasiswa dan 

dosen 

- Kerja sama 

penelitian dan 

pertukaran data 

penelitian 

2011 2020 Memberi kesempatan bagi 
mahasiswa dan dosen untuk 
dapat melanjutkan studi diluar 
negeri, pengembangkan 
penelitian, dan pertukaran 
data penelitian. 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan. 
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DAFTAR  LAMPIRAN 
 

A.  LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG 
 

No. Nomor Butir Keterangan 

1 - Fotokopi SK pendirian PS  

2 - Fotokopi SK izin operasional PS 

3 4.3.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang 
keahliannya sesuai dengan PS. 

4 4.3.2 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang 
keahliannya di luar bidang PS. 

5 4.4.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. 

6 5.2.3 Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah 
keahlian berikut silabusnya. 

7 7.1.3 Surat paten HaKI atau surat pengakuan/penghargaan terhadap 
karya dosen atau mahasiswa dari lembaga nasional atau 
internasional. 

 
 

B.   LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT 
ASESMEN LAPANGAN 

 

No. Nomor Butir Keterangan 

1 2.1 Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga 
kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan 
prosedur pelayanan. 

2 2.4 Dokumen tentang jaminan mutu. 

3 2.5 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui 
umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. 

4 3.1.1 Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) 

5 3.2 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. 

6 3.3 Dokumen pendukung kegiatan yang merupakan upaya program 
studi mencari tempat kerja bagi luusannya. 

7 3.4 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. 

8 3.5 Laporan kegiatan himpunan alumni. 

9 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, 
pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga 
kependidikan. 

10 4.2 Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak 
kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. 

11 4.3.3 Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

12 4.5.3 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ 
penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. 

13 4.5.4 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. 

14 4.5.5 Fotokopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi 
keilmuan/profesi. 

15 4.6.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. 

16 5.1.2.1 Silabus dan SAP tiap mata kuliah. 

17 5.1.2.2 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. 

18 5.2.1 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. 

19 5.3 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. 

20 5.5.2.1 Panduan karya/tugas akhir. 

21 5.9 Pedoman sistem keselamatan kerja. 

22 6.1 Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran 
dan pengelolaan dana. 
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No. Nomor Butir Keterangan 

23 6.2.2 Kontrak penelitian. 

24 6.4.1 Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan 
kategorinya. 

25 6.4.2 Bukti MOU kerjasama dengan lembaga perpustakaan lain (jika ada). 

26 6.5.1 Daftar software yang relevan dan petunjuk penggunaan SIM. 

27 7.1.1 Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) 
yang jumlah judulnya ada dalam borang. 

28 7.2.1 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul 
dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam 
borang. 

29 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam 
negeri. 

30 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar 
negeri. 

 
 


