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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Halu Oleo diselenggarakan pada tahun 2013 dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Universitas ini dipimpin oleh seorang Rektor

dan empat orang wakil Rektor yang didukung oleh Biro Administrasi Umum (BAU),

Biro Administrasi Keuangan (BAK), Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan

(BAAK), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan

Lembaga Penjaminan Mutu.

Pengembangan jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu

Oleo Kendari yang bermutu dan kompetitif, Ketua Program Studi Arkeologi bersama

dengan Pimpinan Fakultas telah menetapkan Visi untuk menjadi Program Studi

Arkeologi yang maju dan mandiri dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis

teknologi dan informasi. Visi program studi ini menjadi arah seluruh kegiatan

akademik yang menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang terus meningkat dan

terwujudnya pembelajaran yang berbasis teknologi informasi.

Visi dan tujuan serta sejumlah sasaran yang berhubungan dengan Arkeologi

dan dunia kerja. Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Pimpinan dan

seluruh Civitas Akademik melakukan evaluasi diri dengan Analisis SWOT atau

Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.

Komponen yang dievaluasi meliputi; (a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (B)

Tata Pamong, Kepimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, (c)

Kemahasiswaan dan Lulusan, (d) Sumber Daya Manusia, (e) Kurikulum,

Pembelajaran, dan Suasana Akademik, (f) Pembiayaan, Saran, dan Prasana, dan

Sistem Informasi (g) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan

Kerjasama.
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SUSUNAN TIM EVALUASI DIRI

Tim Evaluasi Diri Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Halu Oleo (UHO) Kendari, terdiri dari :

Penanggung Jawab Dr. La Hamimu, S.Si., M.T.( Wakil Rektor I UHO)
Bertugas sebagai penanggungjawab secara umum
terhadap pelaksanaan dan hasil Evaluasi Diri

Pengarah Dr. Dra. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si (Dekan FIB)
Bertugas mengarahkan maksud dari butir-butir evaluasi
diri yang ditetapkan Badan Akreditas Nasional
Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Ketua Dra. Hj. Sitti Kasmiati, M.Si.
Bertugas memimpin pelaksanaan penulisan Evaluasi
Diri mulai dari tahap pendataan hingga perumusan
SWOT

Keuangan Sitti Nilawati Samad, S.Sos., M.Si.(KTU)
Bertugas untuk memimpin pelaksanaan administrasi
keuangan dalam melaksanakan laporan Evaluasi Diri,
membantu tugas – tugas Ketua dan kerjasama dengan
Sekretaris, serta bertanggungjawab kepada ketua

1. Dr. Abdul Alim, S.Pd., M.Si.
2. Sandy Suseno,S.S., M.A.

Staf Bertugas memberikan bantuan tenaga dan pikiran atas
penyelenggaraan pelaporan Evaluasi Diri, dan
pertanggungjawaban kepada ketua

Konsultan -
Bertugas memberikan konsultasi dan evaluasi atas
pelaksanaan Evaluasi Diri, dan bertanggungjawab
kepada Dekan

Sumber Informasi
1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Wakil Dekan I
4. Wakil Dekan II
5. Ketua UJM

Bertugas memberikan informasi berkenaan dengan
proses perkuliahan
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I. KOMPONEN EVALUASI DIRI

A. IDENTIFIKASI KOMPONEN EVALUASI DIRI

KOMPONEN A : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA
STRATEGI PENCAPAIAN

1. Visi
“Visi Program Studi Arkeologi” menjadi jurusan Arkeologi yang professional dan

memiliki kemitraan global dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat serta menghasilkan SDM yang bermoral tinggi,

terampil, kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya arkeologi di Indonesia.

A) Professional: Program Studi Arkeologi dalam menjalankan Tri Dharma

perguruan tinggi berupaya untuk bekerja sesuai dengan bidang ilmu arkeologi

serta menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

B) Kemitraan Global: Program Studi Arkeologi menjalin kerjasama antar

perhuruan tinggi yang memiliki jurusan arkeologi baik dalam maupun di luar

negeri, serta dengan pihak-pihak stakeholder terkait bidang arkeologi.

C) Bermoral tinggi: Program Studi Arkeologi menjunjung tinggi nilai-nilai luhur

pancasila serta mengamalkannya dalam sikap nyata dalam pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

D) Terampil: Program Studi Arkeologi dalam menjalankan tugas-tugas yang

berkaitan dengan keilmuan arkeologi senantiasa handal baik di kelas maupun

di lapangan.

E) Kreatif: Program Studi Arkeologi mampu menciptakan model-model baru

dalam penelitian dan pengembangan keilmuan arkeologi, serta menciptakan

dan mengaplikasikan metode-metode terbaru sesuai dengan perkembangan

teknologi.

F) Inovatif: Program Studi Arkeologi senantiasa memanfaatkan teknologi-

teknologi terbaru dalam mendukung penelitian dan kegiatan lain terkait

bidang arkeologi. memiliki keahlian dibidang Arkeologi
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2. Misi

Untuk mencapai visi di atas Program Studi Arkeologi menetapkan misi

sebagai berikut:

1. Menguatkan sisem tata kelola program studi yang trnasparan dan akuntabel

sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan.

2. Mengembangkan lingkungan kampus yang nyaman, aman, dan berwawasan

lingkungan dalam mendukung terseleggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait bidang arkeologi baik

tingkat nasional dan internasional.

4. Meningkatkan kemampuan akademik dengan mengembangkan pendidikan

berbasis riset dan teknologi dengan memanfaatkan kajian lapangan dan

laboratorium arkeologi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan

beradaptasi dalam kancah global.

5. Meningkatkan kometensi dalam bidang Arkeologi Maritim di wilayah

Indonesia Timur.

6. Mendorong kemampuan pribadi mahasiswa yang handal, jujur, responsive,

inovatif, mandiri dan beretika dalam membangun karakter.

7. Menerapkan hasil penelitian arkeologi untuk pengembangan kesejahteraan

institusi dan masyarakat.

3. Tujuan
Tujuan penyelenggaraan pendidikan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UHO

adalah:

1. Menjadikan jurusan Arkeologi menjadi institusi yang transparan dan

angkutabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan

2. Membuat program studi yang berwawasan lingkungan, nyaman dan aman

guna mendukung trselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi.

3. Menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait di bidang arkeologi

baik tingkat nasional dan internasional.

4. Meningkatkan kemampuan akademik dengan mengembangkan pendidikan

berbasis riset dan teknologi dengan memanfaatkan kajian lapangan dan
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laboratorium Arkeologi sehinga lulusannya mampu bersaing dan beradaptasi

dalam kacamata global.

5. Meningkatkan kompetensi dalam bidang arkeologi Maritim di wilayah

Indonesia Timur.

6. Mendorong kepribadian mahasisewa yang handal, jujur, responisif, inovatif,

mandiri dan beretika dalam membangun karakter.

7. Menerapkan hasil penelitan arkeologi untuk pengembangan kesejahteraan

institusi dan masyarakat.

4. Sasaran
1. Menjadi program studi arkeologi yang transparan dan angkutabel

sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan

2. Menjadi program studi yang berwawasan lingkungan, nyaman, dan aman

guna mendukung terselenggaranya Tri Dharma perguruan tingi

3. Menjadi program studi yang menjalin kerja sama dengan berbagai

stakeholder terkait di bidang arkeologi baik bidang arkeologi baik tingkat

nasional dan internasional

4. Menjadi program studi yang memiliki kemampuan akademik berbasis riset

dan teknologi dengan memanfaatkan kajian lapangan dan laboratorium

Arkeologi sehinga lulusanya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam

kaca mata global.

5. Menjadi program studi yang memiliki kompetensi dalam bidang arkeologi

maritim di wilayah Indonesi Timur

6. Menjadi program studi yang mendorong pribadi mahasiswa yang handal,

jujur, responsive, inovatif, mandiri dan beretika dalam membangun

karakter.

7. Menjadi program studi yang dapat menerapkan hasil penelitian arkeologi

untuk mengembangkan kesejahteraan institusi dan masyarakat.

5. Strategi Pencapaian
1. Untuk mencapai strategi 1 (satu). Strategi pencapayanya adalah

a) Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan dengan

kualitatif minimal S2 dan S3
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b) Mengevalusi kurikulum sesuai kebutuhan ilmu arkeologi dan dunia

kerja

c) Akan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dangan

kualifikasi minimal S2 dan S3

d) Akan mengevauasi model pengelolahaan dan kinerja program studi

serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Untuk mencapai sasaran strategi 2 (dua) strategi pencapaiannya adalah

a) Meningkatakan iklim akademik (academic atmosphere) yang kondusif

bagi pengembangan ilmu dan keterampillan

b) Mendukung upaya-upaya penghijauan di lingkunagan kampus untuk

menciptakan suasana kampus yang nyaman

c) Akan meningkatkan fasilitas mendukung kenyamanan, keamanan dan

keasrian lingkungan program studi arkeologi

d) Akan mengevaluasi program dan fasilitas pendukung kenyamanan,

keamanan, dan keasrian lingkungan program studi arkeologi

3. Untuk mencapai sasaran strategi 3 (tiga) strategi pencapaiannya adalah

a) Menjalin kerjasama dengan Balai Arkeologi dan Balai pelestarian

Cagar Budaya Indonesia Timur

b) Menjalin kerjasama dengan UPTD Museum dan Taman Budaya

Provinsi Sulawaesi Tenggara

c) Akan menjalin kerjasama dengan intansi pemerintahan yang terkait

dibidang arkeologian

d) Akan menjalain kerjasama dengan Universitas berskala Internasional

yang memiliki kajian di bidang arkeologi

4. Utuk mencapai strategi 4 (empat). Strategi pencapaiannya adalah

a) Meningkatkan kuantitas praktek kuliah lapangan setiap mata kuliah

terkait bidang arkeologi

b) Mengarahkan mahasiswa untuk aktif melakukan kajian arkeologi di

laboratorium dalam penyelesaian tugas mata kuliah dan skripsi

c) Akan melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian arkeologi baik

yang dilakukan dosen, maupun pihak-pihak lain

d) Akan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa

dalam jurnal-jurnal berskala regional, nasional, maupun internasional.
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5. Untuk mencapai sasaran strategi 5 (lima ). Strategi pencapaiannya adalah

a) Melakukan pelatihan penyelaman arkeologi yang melibatkan dosen

dan mahasiswa

b) Menyediakan fasilitas yang mendukang kegiatan arkeologi maritim,

seperti alat selam, alat dokumentasi bawah air dan GPS

c) Akan merancang buku panduan teknis penyelaman dan eskavasi

arkeologi bawah air Spesifik untuk perairan Indonesia Timur

d) Akan melakukan publikasi hasil-hasil penelitian arkeologi bawah air

Indonesia Timur dalam bentuk pameran artefak, foto, dan publikasi

ilmiah

6. Untuk mencapai sasaran strategi 6 (enam). Strategi pencapaiannya

adalah

a) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian, keakraban,

dan kedisplinan

b) Mencanakan program ‘aktif’ dimana mahasiswa didorong dan

difaslitasi untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan arkeologi ditingkat

mahasiswa baik yang diselenggarakan di dalam mupun di luar insitusi

c) Akan menyelenggarakan kegiatan kreatifitas dan inovasi penelitian dan

penemuan data, metode, dan teknologi pendukung keilmuan arkeologi

tingkat nasional

d) Akan mengevaluasi segala model pengembangan, program maupun

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait peningkatan

kepribadian mahasiswa arkeologi

7. Untuk mencapai sasaran strategi 7 (tujuh). Strategi pencapaiannya adalah

a) Mengadakan penelitian yang melibatkan masyarakat sekitar dalam

penelitan-penelitan arkeologi

b) Hasil penelitian arkeologi dijadikan data pendukung wisata sejarah dan

budaya dilokasi penelitian terkait

c) Akan menjadikan hasil penelitan arkeologi sebagai bahan rujukan

untuk penentuan kebijakan-kebijakan daerah dalam upaya pelestarian

benda cagar budaya

d) Akan mengevaluasi hasil penelitan arkeologi yang melibatkan dan

bertujan dalam pengembangan masyarakat.
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DESKRIPSI SWOT KOMPONEN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

a. Kekuatan
1. Konsep-konsep dan rumusan jelas, mudah untuk dipahami dan dicapai,

serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta kebutuhan pemerintah dan kalangan bisnis

2. Cinta dan nama besar Universitas Halu Oleo dan Program Studi Arkeologi

terkemuka di Sulawesi Tenggara.

3. Visi, misi, dan tujuan senantiasa dijadikan dasar bagi civitas akademika

dalam setiap tahapan tindakan pimpinan di Program Studi Arkeologi

4. Lulusan yang dihasilkan adalah Sarjana Arkeologi dangan kualifikasi yang

terus meningkat dengan terwujudnya pembelajaran yang berbasis

teknologi informasi

b. Kelamahan
1. Belum maksimalnya implementasi visi dan misi bagi civitas akademika

dalam kegiatan belajar mengajar disebabkan oleh sarana dan prasarana

yang belum memadai

2. Belum terlaksana pelatihan bagi tenaga akademik dan non-akademik

secara terencana guna mendukung percepatan proses pencapaian visi,

misi sasaran dan tujuan Program Studi Arkeologi

3. Tujan dan sasaran program studi belum secara utuh dihayati oleh seluruh

Civitas Akademik dalam memanfatkan secara tepat guna sarana dan

prasarana yang tersedia

4. Kualitas pelayanan kepada stakeholders belum memadai untuk perbaikan

citra program studi secara berkelanjutan.

c. Peluang
1. arah pembangunan Nasional dan daerah serta implementasi otonomi

daerah memberi peran besar bagi Program Studi Arkeologi dalam

pengembangan kajian ilmiah, penelitan, dan pengabdian kepada

masyarakat.

2. Belum ada di Sulawesi Tenggara yang membuka Program Studi Arkeologi
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3. Terbuka adanya peluang kerja cukup besar yang membutuhkan luaran

Arkeologi baik istansi pemerintahan dan swasta, LSM dan lembaga-

lembaga lain

d. Ancaman
1. Akan adanya Program Studi Arkeologi (Program Studi yang sama di PTS)

yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Perubahan orentasi tamatan SMU atau sederajat untuk lebih memilih

pendidikan/pelatihan crash-program yang cepat diserap lapangan kerja

3. Perkembangan ilmu dan pengetahuan Arkeologi  di tingkat nasional dan

internasional, mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap

perkembangan ilmu Arkeologi

4. Sebagian besar Program Studi/prodi dari rumpun ilmu social lainya

Menyaingi Program Studi/prodi Arkelogi dalam promosi dan penerimaan

mahasiswa baru.

KOMPONEN B : TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU PERSONIL BESERTA
FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA

1. 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 pemimpin, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga

kependidikan, system penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur

pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). System

tata pamong (input, proses, output, dan outcome serta lingkungan eksternal

yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan,

disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan

prosedur yang jelas.

Uraikan secara singkat system dan pelaksaan tata pamong di program studi

untuk membangun system tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel,

bertanggung jawab dan adil.
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Berikut diuraikan secara ringkas system dan pelaksanaan tata pamong di

Program Studi Arkeologi untuk membangun sisitem tata pamong:

a. Kredibel. Ketua Program Studi adalah sumber daya manusia yang dapat

dipercaya dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, serta

memiliki kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang

dikembangkan oleh Program Studi Arkeologi yang dibuktikan melalui

keahliannya dalam bidang arkeologi dan diangkat melalui pemilihan oleh

dosen program studi melalui peraturan senat fakultas dan hasil pemilihan

diusulkan ke Universitas kemudian di SK kan oleh Rektor UHO.

b. Transparan. Ketua program studi Arkeologi memiliki sifat terbuka dalam

pelaksanaan manajemen program studi dalam distribusi mata kuliah

kepada setiap dosen, penasehat akademik, dan pembimbingan skripsi

serta terbuka dalam pengelolaan dana program studi.

c. Akuntabel. Ketua program studi memiliki semangat dan rasa

tanggungjawab terhadap setiap tugas yang diberikan kepadanya, baik

tugas pokok pengajaran di ruang kelas maupun di lapangan.

d. Bertanggung jawab. Ketua program studi Arkeologi memiliki loyalitas yang

kuat dan merasa berkewajiban serta berpartisipasi aktif dalam

menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di program studi baik

internal maupun eksternal, serta bekerja secara aktif untuk

pengembangan program studi.

e. Adil. Ketua program studi bersikap adil dalam menjalankan setiap

kebijakan, dan adil memberikan pelayanan baik kepada mahasiswa dan

tenaga edukatif serta bijaksana dalam pengambilan keputusan.

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

cepat dan tepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan

mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi

kedepan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan

mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk
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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

organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan

dengan kemampuan menjabarkan visi, misi kedalam kegiatan operasional

program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata

kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik

berkaitan dengan kemampuan menjalin kerja sama dan menjadi rujukan bagi

publik.

Adapun pola kepemimpinan dalam program studi adalah sebagai berikut :

a. Kepemimpinan operasional

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan

visi misi kedalam kegiatan operasional program studi. Dalam pencapaian

visi, misi, dan tujuan program studi ketua program studi senantiasa

menerapkan nilai, norma, etika dan budaya akademis yang telah

disosialisasikan kepada semua unsur. Misalnya kepada mahasiswa

menerapkan disiplin agar masuk kuliah tepat waktu, indikasi dari hal itu

bahwa karakter mahasiswa akan terbentuk. Tentunya hal itu juga

didukung kedisiplinan dosen masuk kelas, termasuk tenaga kependidikan

dengan memberi contoh dalam kesungguhan memberi pelayanan prima

berupa ketersediaan kelas/ruang yang sudah disiapkan dengan baik

berikut ketersediaan media alat bantu untuk menunjang perkuliahan.

Contoh lain diterapkan kepada mahasiswa mengenakan kemeja atau blus

pada saat masuk kelas, atau tidak diperkenankan masuk kedalam kelas

jika menggunakan celana robek, dan sepatu sandal. Beberapa contoh

tersebut diinformasikan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan

pada pertemuan, dan rapat-rapat. Jika ada pelanggaran maka yang

bersangkutan langsung ditegur dan diperingatkan.

b. Kepemimpinan Organisasi

Kepemimpinan Organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar

unit dalam organisasi perguruan tinggi.
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Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan

sangat diperlukan suatu sistem pengorganisasian kerja yang

kuat.Distribusi tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan

pendekatan kolektif agar adanya kebersamaan dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab.Pola kepemimpinan dalam program studi

adlaah berdasarkan kepuusan bersama, artinya seluruh kebijakan dan

atau sosialisasi selalu diputuskan dalam forum rapat program studi

dengan melibatkan dosen di program studi.

Untuk kebijakan- kebijakan strategis, pengambilan keputusan dilakukan

melalui rapat senat fakultas, dimana ketua program studi merupakan salah

satu unsur dalam keanggotaan senat fakultas. Hal ini dilakukan agar

kebijakan yang dikeluarkan adalah hasil musyawarah dan mufakat

bersama, sehingga rapat dapat menjamin efektivitas implementasinya di

lapangan.

c. Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama

dan menjadi rujukan publik.

Ketua program studi memiliki kemampuan dalam menjalin kerjasama

dengan pihak – pihak terkait dengan pengembangan program studi

arkeologi.kerjasam yang telah digagas atau dirintis ketua prodi arkeologi

antara lain adalah : Kerjasama degan Balai Pelestarian Cagar Budaya

Makassar, Balai Arkeologi Makassar, Universitas La Rochele-Prancis dan

dengan UPTD Museum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kerjasama dan kemitraan terjalin dengan lembaga- lembaga media dan

organisasi pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan praktikum, PKL dan

Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pelatihan-pelatihan.

Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menjalin kerjasama dan

menjadi rujukan bagi publik tentang kegiatan ilmiah dan kegiatan yang

menunjang proses belajar mengajar. Ketua program studi juga terlibat

dalam berbagai organisasi profesi dan keahlian, antara lain, anggota

Himpunan Ahli Geofisika, dan menjadi Anggota Himpunan dan Fisika
Indonesia.

3. Sistem pengelolaan
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Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup

Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling dalam kegiatan internal

maupun eksternal.

Sistem pengelolaan program studi arkelogi dibangun melalui tata pamong

yang baik. Hal ini mengacu pada peraturan menteri pendidikan, peraturan

akademik, panduan akademik, manual mutu, dan SOP (Standard Operasional

Procedur). SOP tersebut dijalankan sesuai dengan program kerja bidang

masing-masing, dan sistem pengelolaan program manajemen mutu disertai

dokumen pendukung yang dihimpun dalam bidang/bagian kerja masing-

masing. Implementasi dari tata pamong yang baik tersebut dicerminkan dari

baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi yang meliputi;

perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan,

pengawasan, monitoring dan evaluasi terutama dalam penggunaan sumber

daya pendidikan, agar tercapai keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan Tri

Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup program studi. Sistem pengelolaan

fungsional dan operasional program studi diuraikan sebagai berikut.

a. Planning dilakukan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang

merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RENOP fakultas yang terjabar

pada program studi Arkeologi. perencanaan dilakukan pada delapan bidang:

1) Pendidikan dan Pengajaran;

2) Penelitian;

3) Pengabdian kepada Masyarakat;

4) Pembinaan Kemahasiswaan;

5) Sumber Daya Manusia;

6) Kelembagaan dan Tata Laksana;

7) Keuangan dan Sarana dan Prasarana;

8) Korporasi dan Kerjasama

Implementasi RENSTRA dan RENOP tersebut diselenggarakan rapat

kerja rutin oleh program studi dibawah koordinasi fakultas setiap tahun.

Setiap unit membuat dan mengusulkan rencana kerja masing-masing bidang.

Penyusunan program kerja dilakukan secara terpadu dengan telebih dahulu

melakukan evaluasi program kerja tahun sebelumnya. Apabila ada program
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kerja yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya, maka program kerja

tersebut dapat direncakan kembali jika dianggap masih diperlukan. Hasil

kompilasi yang telah dilakukan selanjutnya diusulkan ke Universitas. Setelah

mendapat persetujuan dari Universitas, maka program kerja tersebut dapat

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

b. Pengoranisasian

Dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka

dibuat sistem pengorganisasian kerja yang kuat. Distribusi tugas dan

tanggung jawab dilaksanakan dengan pendekatan kolektifitas agar ada

kebersamaan dalam pelaksanaannya. Secara lebih jelas digambarkan dalam

bagan dibawah ini

c. Staffing. Penempatan staf di program studi disesuaikan kemampuan/latar

belakang pendidikan dan keterampilan, guna mendukung keberhasilan

memberdayakan peragkat program studi. Fungsi penempatan tercermin pada

pendelegasian tugas bagi seluruh civitas akademika dengan pembagian

tugas yang jelas. Fungsi penempatan diperlihatkan dengan adanya manual

kepegawaian ditingkat Fakultas yang berisikan kebijakan dalam:

1) Perencanaan tenaga kependidikan

2) Rekruitmen tenaga kependidikan

3) Proses rekruitmen yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan

prosedur yang berlaku, sehingga mendukung pencapaian hasil program

seperti yang diharapkan

4) Seleksi

5) Penempatan-rotasi dan mutasi

6) Penilaian Prestasi

7) Perencanaan karir, studi lanjut, pertemuan ilmiah, pelatihan,

pengembangan.

8) Kompensasi

9) Gaji pokok

10)Insentif

11)Fasilitas dan tunjangan

12)Program kesehatan
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13)Pensiun

d. Learding. Kepemimpinan di Program Studi Arkeologi mampu membimbing

dan mengarahkan perangkat organisasi program studi menjalankan tugas

sesuai dengan program kerja, pengarahan dan motivasi. Koordinator program

studi senantiasa mengkomunikasikan beban tugas/kerja (pengajaran,

penelitian, pengabdian, pembimbingan, pengujian, penasehat akademik

ditingkat program studi dan lintas program studi. Seluruh civitas akademika

patuh dalam mengikuti penugasan yang diberikan oleh Koordinator program

studi serta selalu dievaluasi. Misalnya pelaksanaan bimbingan akademik

terhadap mahasiswa, pemenuhan kewajiban dosen dalam melaksanakan

kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan,

pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

e. Controlling: Koordinator program studi menjalankan kegiatan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari perangkat organisasi. Kegiatan ini

diperlukan untuk mengukur tingkat pencapaian/keberhasilan dari iplementasi

kebijakan sehingga dapat menjadi ukuran bagi perencanaan kedepan.

Apabila pencapaian tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka

dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Dalam

pelaksanaan catur darma perguruan tinggi, sistem monitoring dan evaluasi

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Mekanisme rapat rutin

Meliputi rapat dosen program studi secara keseluruhan, rapat koordinator

mata kuliah parallel, dan rapat laboratorium

2) Mekanisme monitoring dosen pengajar

Absensi kehadiran dosen menggunakan sistem komputerisasi, dan bagi

dosen yang tidak memenuhi tatap muka dalam perkuliahan maka

coordinator program studi memberikan teguran secara lisan.

3) Mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa

 Dosen pengajar mencatat kehadiran mahasiswa secara manual

pada saat perkuliahan dilaksanakan

 Bagian administrasi membuat rekapitulasi kehadiran mahasiswa

pada setiap kuliah secara manual dan menyampaikan hasilnya
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kepada dosen yang bersangkutan dan Koordinator Program Studi

sebagai bahan evaluasi.

 Menjelang pelaksanaan UTS dan UAS, dosen dapat menganalisis

kehadiran perkuliahan mahasiswa memenuhi syarat dan tidak

memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian.

4) Mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari dosen dan mahasiswa

mengenai pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar (PBM).

Untuk memantau kesesuaian pemberian materi perkuliahan dengan SAP,

maka secara rutin menjelang UTS dan UAS dilakukan oleh Koordinator

Mata Kuliah atas materi yang diberikan. Setiap akhir semester program

studi juga membagikan angket kepada mahasiswa untuk mengevaluasi

proses belajar mengajar yang dilakukan dosen. Bagi dosen yang tidak

memenuhi standar kualitas yang ditentukan, akan diberikan sanksi berupa

pengurangan kelas dan peringatan secara lisan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan memperkenalkan calon lulusan/lulusan

kepada dunia kerja, serta memperoleh umpan balik dari alumni dan

pengguna lulusan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengumpulkan

berbagai informasi dari masyarakat pengguna luusan untuk kemudian

memasang pengumuman-pengumuman tentang lowongan kerja dan

pemagangan. Penelusuran (pelacakan) alumni program studi Arkeologi

secara rutin dilakukan setiap dua tahun sekali melalui penyebaran angket.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap masyarakat pengguna lulusa

guna mendapatkan berbagai masukan/saran dan keluhan dalam rangka

penyempurnaan proses belajar mengajar.

4. Penjaminan Mutu

Pelaksanaan jaminan mutu pada program studi Arkeologi dilakukan melalui

pemeriksaan dan perbaikan semua unit Tri Dharma Perguruan Tinggi baik

secara administratif maupun dari aspek pelaksanaannya, karena dengan

seperti itu sistem kerja dikontrol sesuai dengan mekanisme yang berlaku
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sehingga mutu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi dan misi

program studi.

Program studi melakukan penjaminan mutu melalui unit penjaminan mutu

yang dibentuk ditingkat fakultas baik untuk peningkatan kualitas institusi

maupun lulusan. Program studi ditargetkan menjadi institusi seperti yang

diuraikan pada visi. Sedangkan lulusan yang diharapkan memenuhi

kualifikasi, yakni mempunyai kemampuan intelektual, terampil, professional,

dan percaya diri.

Pelaksanaan penjaminan mutu ditingkat program studi arkeologi

dikoordinasikan kepada unit penjaminan mutu fakultas, berupa menjamin

terselenggaranya sebuah proses pembelajaran yang objektif, adil dan

akuntabel. Dalam proses pembelajaranysng objektif, adil dan akuntabel.

Dalam proses pembelajaran, penjaminan mutu ditingkat program studi sudah

melakukan usaha penjaminan mutu dengan melakukan:

1) Penetapan Standar mutu;

2) Monitoring yang berkaitan dengan kehadiran dalam perkuliahan;

3) Monitoring yang terkait dengan ketetapan waktu jam masuk dan jam

selesai perkuliahan sesuai jadwal yang ditentukan;

4) Melakukan monitoring pada deskripsi mata kuliah yang akan diampu;

5) Melakukan monitoring atas kesiapan silabus dan SAP untuk setiap mata

kuliah yang diampu;

6) Monitoring atas kesesuaian materi yang diajarkan;

7) Penyusunan pedoman pembuatan soal UTS dan UAS;

8) Penyusunan pedoman pembimbing akademik;

9) Penyusunan pedoman penulisan tugas akhir (Skripsi);

10)Penyusunan daftar kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan;

11)Penyusunan pedoman penelitian lapangan, pengabdiam masyarakat, dan

penulis jurnal;

Bukti hasil mentoring yang dilakukan oleh unit penjaminan mutu ditingkat

program studi tersebut selanjutnya dipakai sebagai dasar menganalisis

kinerja dosen pada program studi arkeologi pada setiap semesternya. Selain
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itu, program studi arkeologi melakukan penjaminan mutu antara lain dengan

melakukan evaluasi relevansi kurikulum yang merujuk pada Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) didukung dengan proses pembelajaran

berpusat kepada mahasiswa (SCL, Student Centre Lerning); untuk kemudian

diadakan penyempurnaan melalui lokakarya setiap dua tahun sekali dengan

melibatkan seluruh dosen, perwakilan mahasiswa, stakeholder, para pakar

arkeologi dari perguruan tinggi lain, praktis pelestari cagar budaya dan pelaku

dunia usaha.

Salah satu tugas dari devisi penjaminan mutu yaitu melakukan monitoring

terhadap pemberian kelompok kerja penjamin mutu yaitu melakukan

monitoring terhadap proses pembelajaran mulai dari persiapan dosen (bahan

ajar, silabus, SAP, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, indikator

pembelajaran, metode, alokasi waktu pertemuan, soal ujian, dan tugas akhir),

pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi lulusan. Hasil monitoring dan

penilaian tersebut akan disampaikan pada rapat tingkat program studi yang

membahas khusus masalah tersebut dan selanjutnya digunakan sebagai

bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu lulusan Program Studi

Arkeologi.

Penguji eksternal dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran

yaitu pada saat melakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penilaian eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT

tersebut sangat diperlukan karena penilaiannya menyeluruh.

5. Sistem Informasi
Manajemen data dan informasi di Program Studi telah menggunakan sistem

administrasi akademik secara on-line. Sistem ini di uji coba pada Semester

2012/2013 dan sudah diterapkan pada semester Genap 2013/2014, sebagian

besar kegiatan akademik dapat diakses melalui jaringan online. Dengan

adanya data base yang telah disajikan dalam wabsite secara online, sehingga

memudahkan mahasiswa mengakses sendiri KRS, KHS, dan jadwal kegiatan

akedemik. Setiap mahasiswa dapat memprint out KRS berikut menyampaikan

ke PA (Penasehat Akademik). Setiap mahasiswa dapat masuk dan
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mengakses dengan user nama adalah nama mahasiswa dan PIN adalah

stanbuk mahasiswa yang telah disediakan. Sebaliknya, dosen-dosen juga

dapat mengakses berbagai informasi penting secara online dengan

password/pin yang hanya diketahui secara khusus oleh masing-masing

dosen.

Mekanisme sistem informasi yang telah dan akan dilaksanakan di Program

Arkeologi yaitu Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) berbasis IT. Sistem

Monitoring dan Evaluasi berbasis IT, dan sistem pembelajaran pada  Program

Studi Arkeologi yang mengacu pada sistem administrasi akademik secara

online. Informasi tentang data pribadi berupa kurikulum vitae dan mata kuliah

yang ditempuh oleh dosen dapat diakses lewat website Universitas

(www.unhalu.ac.id). Setiap dosen dapat secara langsung memperbaharui

data berupa penelitian, karya ilmiah, artikel, keterlibatan dalam seminar,

lokakarya, simposium, kongres, dan pengabdian masyarakat yang

mendukung sistem pembelajaran pada Program Studi Arkeologi.

Adapun proses pengajaran oleh dosen dan sistem monitoring dosen

dilakukan dengan input data dan penilaian mahasiswa melalui jaringan

Informasi Akademik Fakultas Ilmu Budaya. Demikianlah hasil evaluasi data

menjadi mudah dichek oleh pihak fakultas dan rektorat.

DESKRIPSI SWOT TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN,

PENJAMINAN MUTU DAN SISTEM INFORMASI

a. Kekuatan
a) Dimilikinya kapasitas antara pimpinan fakultas dan program studi

sehingga timbul sinergi yang baik antara pimpinan fakultas dengan

program studi untuk merealisasikan program-program kerja yang

telah ditetapkan oleh program studi.

b) Adanya prosedur dan mekanisme tata pamong yang menjunjung

prinsep krediberl, transparans, akuntabel, bertanggung jawab dan

adil
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c) Terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam berbagai

kegiatan akademik.

Diadakannya apel pagi dan sore untuk para staf pegawai dan

pimpinan program program studi dan pimpinan fakultas.

d) Terdapat dan terlaksananya sistem monitoring akademik dan unti

kendali mutu untuk menjamin penyelenggaraan sistem akademik

dan kemahasiswaan.

e) Adanya evaluasi terhadap kinerja dosen dalam proses

pembelajaran

f) Perencanaan dan penyususnan sistem kelembagaan di Program

Studi Manajemen mengarah pada total quality managemen (TQM).

g) Adanya evaluasi proses pembelajaran melalui rapat kurikulum,

kuesioner/angket, absensi dosen dan mahasiswa rapat dosen

Program Studi dan rapat dosen fakultas.

h) Adanya mekanisme Evaluasi Program Studi Arkeologi melalui

laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri

(EPSBED) per semester yang dilaporakan ke Forlap Dikti.

i) Akreditasi BAN-PT, dengan Evaluasi Diri sebagai salah satu

komponennya merupakan sebuah sistem jaminan mutu yang

sangat bermanfaat bagi program studi.

j) Adanya dukungan Universitas terhadap aplikasi dan

pengembangan sistem aplikasi internal yang berupa SIAKAD

(Sistem Informasi Akademik)

b) Kelemahan

a) Tidak terimplementasinya Tugas dan Fungsi staf kepegawaian masih

kurangnya tenaga administrasi di program studi

b) Perlunya ditambahkan SOP yang mengatur sistem kendali program

studi yang belum dirumuskan.

c) Implementasi sistem penjaminan mutu perlu peningkatan terhadap

yang belum optimal.

d) Perlunya SOP yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek

pengelolaan di program studi, fakultas, maupun universitas.
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e) Beberapa potensi yang data mendukung program penjaminan mutu

belum teraktualkan.

c) Peluang

a) Adanya dukungan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, pemerintah

daerah dan dunia usaha.

b) Terakasesnya ketersediaan informasi perkembangan tata pamong pada

perguruan tinggi nasional/terkemuka melalui jaringan internet.

c) Jaringan kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar akan

mengakselerasikan penyempurnaan pengelolaan program di program studi

pada peleksanaan Tridharma.

d) Tersedia banyak model pengembangan kelembagaan dan pranata lainnya

terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu

e) Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan perubahan struktur birokrasi

pemerintah yang mana membutuhkan kajian dan sumbangan pemikiran dari

program studi.

f) Meningkatnya kepentingan masyarakat dan dunia bisnis akan perlunya kerja

sama pada pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat dengan

program studi.

d) Ancaman

a) Adanya persaingan pada pengelolaan tata pamong dan kepemimpinan antar

perguruan tinggi dan program studi.

b) Adanya kompetitor yang memiliki sistem akademik yang telah lebih dulu

unggul dan mapan.

c) Adanya kompetitor yang berusaha untuk memudahkan layanan administrasi

akademik kepada mahasiswa.

d) Kerjasama yang terjadi masih bersifat umumsehingga perlu dibuat ataran-

aturan yang lebih oprasional terutama ditingkat program studi.
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e) Berkembangnya dan kuatnya pengaruh dari orientasi dan sifat pengajaran

hasil dan sikap dan kurang mementingkan mutu terhadap sebagian

mahasiswa.

f) Adanya kecenderungan pemungsian sistem informasi modern (internet) lebih

ke hal-hal non keilmuan.

KOMPONEN C : MAHASISWA DAN LULUSAN

1. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa

Sistem yang digunakan oleh Program Studi Arkeologi FIB UHO dalam

menyeleksi dan merekrut calon mahasiswa baru dilakukan sekali dalam

setahun dengan mekanisme terbuka yakni melalui seleksi penerimaan

mahasiswa baru (SPMB) yang diselenggarakan serentak secara nasional.

Selain itu ada jalur PPMP yang diterima berdasarkan rekomendasi Kepala

Sekolah dan Guru SMU/MAN dan jalur Ujian Lokal yang dilakukan secara

terpusat oleh Universitas Halu Oleo.

Adapun sistem perekrutan mahasiswa baru melalui SPMB dilaksanakan

secara nasional melalui tahapan pengumuman dan pemberian informasi

berkenaan dengan waktu pendaftaran dan ujian SPMB serta pengumuman

hasil ujian. Untuk jalur PPMP dilakukan pula Universitas secara terpusat.

Jalur ini merupakan jalur khusus untuk merekrut calon mahasiswa dari

berbagai sekolah tingkat SMU dalam wilayah Provinsi Sulwesi Tenggara

melalui rekomendasi sekolah. Sedangkan jalur ujian lokal dilakukan setelah

pengumunan SPMB, untuk mengisi kuota yang masih kurang. Keterlibatan

Program Studi secara langsung maupun staf pengajar dilibatkan dalam

pengawasan ujian masuk yang dieselenggarakan dibeberapa lokasi seperti

SMA/SMP/SD serta kampus Universitas Halu Oleo. Pelibatan Program Studi

secara signifikan hanya pada tingkat penentuan jumlah mahasiswa yang

diterima di Program Studi Arkeologi. Penentuan jumlah tersebut didasarkan

pada perimbangan jumlah tenaga pengajar dan jumlah mahasiswa yang

terdaftar saat ini.
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2. Profil Mahasiswa : Akademik, Sosial-Ekonomi, pribadi (Termasuk
Kemandirian dan Kreatiftas)
Untuk memperoleh gambaran mahasiswa baru, Program Studi Arkeologi

berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas dan Universitas melakukan

venelitian vendahuluan yang mencakup antara lain latar belakang pendidikan,

minat dan bakat, sosial ekonomi keluarga, dan asal daerah mereka. Dari hasil

penelitian tersebut program studi dapat mengembangkan program ekstra

kurikuler, pelayanan akademik informasi dan bimbingan karir, serta konseling

pribadi dan sosial. Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas dapat

mengundang orang tua mahasiswa untuk silaturahmi pada saat pembekalan.

Secara sosio-ekonomi, mahasiswa Program Studi Arkeologi berasal dari

keluarga menengah, dengan sebaran jenis pekerjaan orang tua yang

beragam, mulai dari PNS, TNI, karyawan swasta, wira usaha, guru,

pengusaha, dan petani.

Kondisi sosio-ekonomi ini kemudian berpengaruh terhadap kemandirian

mahasiswa dalam mengelolah hidup (membiayai sendiri perkuliahan) dan

mengelola perkuliahan (etos keilmuan dan daya kritis). Untuk pengembangan

kreatifitas mahasiswa berupa pengembangan kewirasahaan di dalam dan

diluar kampus.

3. Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Komisi Dan Relevan
Keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan program studi, terutama

dalam bidang akademik, dilakukan melalui peran serta mahasiswa dalam

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kecuali itu, mahasiswa juga

terlibat dalam pengembangan kurikulum (pelibatan mahasiswa dalam

lokakarya peninjauan kurikulum), peningkatan kualiatas secara prasarana,

pelibatan mahasiswa dalam manyusun program kerja dan kegiatan tahunan

Program Studi Arkeologi pada kegiatan PKL dan studi banding dan penelitian

setiap tahun yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.
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4. Kegiatan Ekstra Kurikuler
Berjalannya kegiatan mahasiswa diindikasikan dengan berfungsinya lembaga

kemahasiswaan seperti Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM), dan Himpunan

Mahasiswa Program Studi Arkeologi. Pada berbagai kegiatan, mahasiswa

telah cukup banyak dilibatkan dalam kegiatan ektrakurikuler dan penelitian.

Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan

akademik dibawahi melalui Himpunan mahasiswa. Lembaga-lembaga

kemahasiswaan ini menunjang peningkatan kemampuan mahasiswa dalam

bidang akademik, leadership, dan berorganisasi.

Selain itu, mahasiswa didorong untuk melakukan aktifitas ekstrakurikuler

melalui program-program yang tersedia di dalam kampus guna

mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengelola organisasi atara

lain pada organisasi kemahasiswaan Program Studi Arkeologi. Lembaga

kemahasiswaan ini telah terbentuk sejak berdirinya Program Studi Arkeologi

Universitas Halu Oleo. Pada tingkat fakultas, lembaga kemahasiswaan

tersebut terhimpun dalam Badan Eksekutif (BEM) FIB UHO dan Badan

Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebagai lembaga legislatif mahasiswa tingkat

fakultas. Sebagai lembaga kemahasiswaan tingkat Program Studi.

Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dirancang untuk mendukung

pencapaian kopetensi mahasiswa, baik dalam peningkatan kemampuan

keilmuan, keterampilan dan sikap hidup. Untuk mendukung pencapaian

kopetensi mahasiswa, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler diarahkan pada

diskusi dan seminar ilmiah tentang Arkeologi, pelatihan-pelatihan leadership,

dan organisasi. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung

jawab sosial mahasiswa, kegiatan ektra kurikuler diarahkan pada

pemberdayaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan lembaga-lembaga

sosial kemasyarakatan.

Secara individual, beberapa mahasiswa arkeologi juga aktif dalam berbagai

kelompok studi dan diskusi, lembaga ekstra kampus HMI, PMII, dan
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organisasi kedaerahan. Tambahan pula ada juga yang ikut dalam lembaga

ektra yang terdapat dalam kampus seperti unti kegiatan mahasiswa yang

berpusat di gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM).

Kegiatan kurikuler bagi mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Ilmu Budaya

berada dalam kewenangan pimpinan fakultas yang dikelola oleh Wakil Dekan

III sebagai penanggung jawab. Kegiatan ini diselenggarakan pada setiap

semester. Kegiatan Kokulikuler diselenggaran pada setiap semester ganjil

ketika mahasiswa baru masuk yang meliputi kegiatan olahraga, seni, dan

penalaran. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual dan

keterampilan serta daya nalar mahasiswa dalam menanggapi masalah di

sekitarnya. Selain peminatan pada tingkat program studi, peminatan diluar

Program Studi keilmuan juga diminati mahasiswa peminatan tersebut berupa

kegiatan ekstra kulikuler yang diselenggarakan oleh berbagai UKM pada

tingkatan universitas seperti Pramuka, pecinta alam, teater legiatan olahraga.

5. Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa
Adanya peningkatan calon mahasiswa untuk masuk ke Program Studi

Arkeologi dari tahun ketahun. Ini berarti masyarakat memberikan

kepercayaan yang cukup tinggi dan penuh harapan terhadap Program Studi

Arkeologi. Pada sisi lainnya, karena kemampuan akademik dan kemampuan

professional yang dimiliki oleh lulusan mahasiswa Program Studi Arkeologi

dibutuhkan oleh banyak tempat kerja seperti Instansi Pemerintah dan Instansi

Swasta dan lembaga-lembaga lain. Faktor-faktor ini memberikan jaminan

terhadap keberlanjutan penerimaan maahsiswa pada waktu-waktu yang akan

datang.

6. Pelayanan Untuk Mahasiswa
a) Bantuan Tutorial Akademik

Untuk mencapai standar kompetensi, beberapa mata kuliah kunci

dilakukan dengan program pengayaan dan asistensi. Program studi

menyediakan tenaga asistensi yang memberikan pelayanan tutorial

akademik terhadap mahasiswa.
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Selama perkuliahan staf akademik Program Studi Arkeologi memberikan bimbingan

kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diasuh. Mahasiswa dapat pula

meminjam buku-buku maupun referensi lainnya dari staf akademik. Bantuan tutorial

untuk mahasiswa berjalan dengan baik dan bantuan ini tidak terbatas pada materi

perkuliahan namun juga dapat berkaitan dengan hal lain yang dibutuhkan

mahasiswa.

Pelayanan akademik lainnya yang diberikan untuk mahasiswa adalah

pembimbingan akademik yang dilakukan oleh seorang dosen penasehat akademik

untuk membantu mahasiswa merencanakan dan mengambil keputusan dalam

proses perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan sukses dan tepat

waktu.

b) Informasi dan Bimbingan Karir

Untuk memberikan informasi dan bimbingan karir bagi mahasiswa paska studi,

Program Studi Arkeologi memberikan pelayanan ko-kurikuler kepada mahasiswa.

Informasi dan bimbingan karir pada umumnya diberikan pada saat awal perkuliahan

yang dilakukan secara bersama-sama oleh Program Studi dan himpunan

mahasiswa Program Studi. Mahasiswa baru akan mendapatkan informasi mengenai

Program Studi, perkuliahan, dan peluang karir yang dapat mereka tempuh setelah

lulus.

Selama masa kuliah, peran Penasehat Akademik (PA) saat berperan guna

membantu mahasiswa mendapatkan informasi dan bimbingan karir, Disamping itu

mahasiswa juga mendapatkan informasi dari staf akademik maupun dari pengelola

Program Studi.

c) Konseling Pribadi dan Sosial

Jika mahasiswa menghadapi masalah yang bersifat pribadi, penasehat akademik

siap memberikan pertimbangan maupun konsultasi sehingga mahasiswa dapat

mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Bimbingan dan

kosultasi dilakukan pada saat jam kantor maupun diluar jam kantor dengan

membuat perjanjian terlebih dahulu. Untuk kedepannya penasehat akademik (PA)

harus mendapatkan pelatihan konseling sehingga dapat meningkatkan

kompetensinya sehingga penasehat akademik (PA) yang baik.
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d) Perpustakaan

Program Studi Arkeologi FIB UHO mengelola unit pelayanan kepada mahasiswa

untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan/literatur yang masih sangat sulit di

Kendari. Perpustakaan Arkeologi di buka untuk semua mahasiswa dalam lingkungan

Universitas Halu Oleo termasuk mahasiswa S2. Jumlah koleksi buku yang tersedia

diperpustakaan ini adalah kurang lebih 1.400 copy, ditambah jurnal, Skripsi, Tesis

dan Disertasi. Perpustakaan dibuka dari pukul 08.00-16.00 setiap hari kerja yang

dikelola oleh 10 orang tenaga teknis. Selain itu mahasiswa Arkeologi memanfaatkan

Perpustakaan Fakultas, Universitas dan Perpustakan Wilayah Propinsi Sulawesi

Tenggara.

e) Kompetensi dan Etika Lulusan Yang Diharapkan

Diharapkan lulusan Program Studi Arkeologi dapat mengaplikasikan ilmunya dengan

baik dan profesional di dunia kerja. Lulusan diharapkan berkompetensi di bidang

yang digelutinya serta dapat menjaga nama baik lembaga yaitu Program Studi

Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari.

7. Hasil Pembelajaran
a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan denga yang diharapkan

dalam kurung waktu lima tahun kami akan mempersiapkan lulusan memiliki

kompetensi yang memadai dengan rata-rata IPK 3,31. Sedangkan mengenai

kemajuan keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa juga

dipersiapkan rata-rata mengalami kesuksesan dengan kurun waktu relatif tepat

waktu yaitu tiga tahun enam bulan hingga empat tahun. Sedikit demi sedikit

kompetensi dapat tercapai dengan ditandai dengan semakin adanya tenaga

pengajar yang menempuh pendidikan lanjutan S3. Kesesuaian Kompetensi yang

dicapai dengan Tuntutan dan Kebutuhan Pemanfaatan Lulusan.

Berdasarka penyerapan lulusan di dunia kerja program studi telah mempersiapkan

mahasiswa yang akan diterima di bidangnya bahkan sebelum lulus, agar dapat

dikatakan bahwa kompetensi lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar baik

untuk di bidang pelaksanaan, perencanaan, maupun pengawasan. Program studi

mempersiapkan melalui pertemuan alumni, sehingga diperoleh didapatkan secara

tersirat mengenai waktu tunggu alumni. Dengan demikian diketahui bahwa alumni
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telah diketahui apakah alumni dapat terserap di pasaran dengan baik di instalasi

Pemerintah maupun swasta.

e. data Tentang kemajuan, Keberhasilan Mahasiswa (termasuk IPK)

Indeks Prestasi (IPK) yang dicapai dari tahun ke tahun cenderung naik. Pada

periode tahun akademik 2013 rata-rata IPK mahasiswa mencapai 3,25 disusul tahun

akademik 2014 mengalami peningkatan 0,10 yakni rata-rata 3,35.

8. Kepuasan Pemanfaatan Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan
Para user/pemanfaat lulusan dimana tingkat kepuasan belum diperoleh sebab

program studi arkeologi belum ada lulusan. Harapan progran studi arkeologi

berdasarkan data langsung yang diambil pada pengguna bila nampak kompetensi

yang sudah baik dan diharapkan agar terus lebih ditingkatkan lagi oleh alumni

dengan membekali pada kapabilitas softskills berupa dimilikinya kemampuan

negosiasi, kemampuan kepemimpinan dan adanya kreativitas. Dengan tingkat

penyerapan lulusan di dunia kerja yang sangat baik, maka keberlanjutan program

studi juga akan dapat dipertahankan. Aspek keberlanjutan sangat didukung dengan

adanya factor eksternal seperti berkembangnya pembangunan yang merangsang

pertumbuhan minat calom mahasiswa untuk memilih program studi program

arkeologi yang mana tiap tahun meningkat.

Mengenai pasar tenaga kerja yang akan menampung lulusan arkeologi mulai dari

lingkup pegawai negeri sipil (PNS) baik lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten Bombana, Konawe,

Konawe Selatan, Muna, Buton, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Wakatobi,

Bombana, Muna barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Konawe Kepulauan Kota

Kendari dan Kota Bua-Bau. Menjadi Dosen dan staf pegawai di Perguruan Tinggi

Swasta antara lain Universitas Sulawesi Tenggara, Universitas Muhammadiyah

Kendari, Stikes Avicenna, Universitas Lakidende. Menjadi konsultan baik penelitian

atau LSM yang tersebar di kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Menjadi staf

di berbagai lembaga keuangan dan asuransi di Sulawesi Tenggara dan menjadi

tenaga profesi pada media elektonik seperti TVRI Sultra, Kendari TV, serta media

cetak yang ada di Sulawesi Tenggara.
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9. Produk Program Studi Berupa Model-Model, Karya Inovatif, Hak Paten, Hasil
Pengembangan Prosedur Kerja, produk Fisik sebagai Hasil Penelitian

Produk progran studi berupa pengkajian Bidang kearkeologian dalam berbagai

penerapan. Program Studi Arkeologi nantinya akan menghasilkan produk terutama

penelitian yang telah menghasilkan tulisan ilmiah di dalam jurusan baik skala local

maupun nasional. Penelitian-penelitian tersebut akan dibiayai oleh beberapa sumber

baik Dikti maupun kerja sama dengan pemerintahan Kabupaten /Kota dan Provinsi

Sulawesi Tenggara.

Deskripsi SWOT Komponen Mahasiswa dan Lulusan
a. Kekuatan

Mahasiswa

1. Program studi Arkeologi melakukan kegiatan promosi berupa presentasi profil

program studi setiap tahun menjelang pemerintah mahasiswa baru ke SMU/SMK

atau sederajad di Kabupaten /Kota seprovinsi Sulawesi Tenggara.

2. Sistem pelayanan akademik maupun non akademik kepada mahasiswa

memungkinkan. Kecepatan pelayanan bagi mahasiswa sangat di utamakan baik

yang bersifat akademik maupun non akademik.

3. Jumlah peminat dan pendaftaran Program Studi Ilmu Arkeologi selama ini

mengalami peningkatan dan serta penerapan seleksi bagi calon mahasiswa

baru.

4. Ketua Progran Studi Arkeologi senantiasa mendorong terciptanya iklim aktivitas

mahasiswa Program Studi Arkeologi seluruh aspek Tri Dharma Perguruan

Tinggi.

5. Kesempatan berparsitipsi dalam kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan

tersedianya banyak peluang beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi namun

kurang mampu secara finansial.

6. Kegiatan kemahasiswaan/ekstra kurikuler member kemampuan kreativitas dan

prestasi di bidang akademik, olah raga, seni dan keterampilan. Para dosen

praktisi di Program Studi Arkeologi FIB UHO diutamakan sebagai pendamping

akademik untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik dan karir bagi

mahasiswa.
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Lulusan
1. Adanya mata kuliah KKN dan PKL yang memungkinkan mahasiswa mempunyai

kesempatan untuk memahami kehidupan masyarakat dan mengenai dunia kerja.

2. Adanyan intensifnya pelatihan dan keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai

kegiatan penelitian bersama dengan dosen memberi peluang alumni memiliki

kemampuan dalam dunia kerja khususnya lapangan kerja peneliti/konsultan.

b. Kelemahan
- Mahasiswa

1. Keterbatasan kreativitas dan inovasi menjadi kendala bagi pengembangan

aktivitas kemahasiswaan selama ini.

2. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris

3. Pengelola bimbingan karir yang belum terjalin langsung dengan dunia kerja,

sehingga pelaksanaan bimbingan karir belum secara langsung terkait dengan

dunia kerja.

- Lulusan

1. Belum optimalnya daya saing karena keterbatasan keterampilan dan berbahasa

inggris.

2. Keterbatasan perkembangan Teknologi Informasi dengan membangun website

(Informasi Berbasis Internet).

c. Peluang
- Mahasiswa

1. Universitas mendukung sepenuhnya pelaksanaan seminar dan kuliah umum

untuk memberi wawasan bagi mahasiswa terutama mengenai isu-isu mutakhir di

tingkat nasional dan internasional.

2. Sistem penerimaan mahasiswa memberikan kesempatan kepada mahasiswa di

daerah untuk masuk dalam Program Studi Arkeologi.

3. Pola pelayanan kepada mahasiswa dapat memicu proses belajar.

4. Tawaran beasiswa dari pihak swasta dan pemerintah baik untuk mahasiswa

yang berprestasi maupun tidak mampu.

- Alumni
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Alumni diberi pengetahuan untuk mengapilikasikan ilmu yang di dapat

semasa kegiatan kuliah untuk modal kerja di berbagai instansi baik swasta

maupun negeri.

d. Ancaman
- Mahasiswa

1. Instabilitas kehidupan politik dan bernegara RI turut mempengaruhi dinamika

gerakan mahasiswa.

2. Masih munculnya kegiatan kemahasiswaan yang kurang fokus pada pencapain

kompetensi

3. Rendahnya mutu pendidikan dasar dan menengah berdampak pada kualitas

masukan

- Lulusan

Dalam tahap persiapan dan perancangan

KOMPONEN D : SUMBER DAYA MANUSIA
- Sistem Rekrutmen, Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung

Rekrutmen dosen melalui tim seleksi dosen di tingkat universitas yang di pimpin

oleh rektor yang mana dilakukan secara terpusat yang serentak dengan

pemerimaan dosen dalam lingkungan UHO. Rekrutmen dosen Program Studi

Arkeologi disyaratkan yang bergelar akademik magister atau dengan pendidikan

terakhir Strata Dua (S2) dan memiliki kompetensi keahlian yang sangat baik

serta mempunyai pengalaman mengajar di bidang keahliannya atau perna

menjadi asisten dosen. Sistem rekrutmen dosen dilakukan dengan beberapa

cara diantaranya melalui tes nasional setiap tahun dan melalui kebijakan rektor

yaitu system kontrak.

Sistem seleksi perekrutan tenaga dosen :pertama, jumlah kuota yang akan

diterima adalah melalui usulan Fakultas ke Universitas berdasarkan rasio dosen

dengan mahasiswa. Kedua, menyeleksi calon dosen berdasarkan kemampuan

dan potensi akademik yang diumumkan melalui media lokal Kendari Pos.

Pengembangan dosen, dibuka peluang dan diberikan fasilitas bagi dosen untuk

melanjutkan studi, mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan

pengusulan pangkat. Rekrutmen dosen tidak tetap dilakukan seleksi di tingkat
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Progran studi Arkeologi yang disesuaikan dan rekrutmen staf pegawai tetap

dilakukan dengan rekrutmen doseb tetap di Universitas secara Nasional.

Mekanisme seleksi dosen staf pegawai didasarka pada ketentuan sebagai

berikut:

a. Setiap rekrutmen calon dosen/pegawai tetap (tetap dan tidak tetap)

didasarkan pada lamaran calon dosen yang diajukan ke pihak Universitas

melalui rektor.

b. Setiap lamaran calon dosen/tenaga kependidikan setelah disetujui dan

dianggap layak serta sesuai dengan kebutuhan program studi, akan

dilakukan seleksi oleh Tim Penerima Calon Dosen/ Staf pegawai Universitas

Halu Oleo.

c. Calon dosen/pegawai yang lolos butuh dalam rekrutmen, apabila telah

memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan. Khusus untuk calon dosen

lebih diharuskan untuk S2 dan S3.

- Pengelolaan Dosen dan Tenaga Pendukung
Untuk memperlancar perkuliahan maka setiap dosen Program Studi Arkeologi

diberikan tugas mengajar sesuai dengan keahlian dan minatnya. Peningkatan

kualitas Sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara terencana dengan

memberikan kesempatan untuk belajar pada perguruan tinggi di dalam maupun

di luar negeri, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kesempatan dosen untuk melanjutkan studi di buka seluas-seluasnya dengan

pengambilan program studi yang sesuai dengan kelompok bidang keahlian di

Program Studi Arkeologi.

Di samping itu, setiap dosen diserahi tugas sebagai dosen penasehat akademik

dan dosen pembimbing skripsi (tugas akhir). Sementara tenaga pendukung yaitu

pegawai administrasi membantu program studi dalam pelayanan mahasiswa.

- Profil Dosen dan Tenaga Pendukung: Mutu, Kualifikasi, Pengalaman,
Ketersedian (Kecukupan, Kesesuaian, dan Rasio Dosen-Mahasiswa)



35

Profil pengajar di Program Studi Ilmu Arkeologi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Daftar Dosen Program Studi Arkeologi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan dan Dosen Ilmu Arkeologi

No Nama S1 S2 S3 Ekspertis

1 Prof. Dr. La Niampe, M.Hum    Filologi

2 Prof.Dr. H. Nasruddin Suyuti, M,Si    Antropologi

3 Prof. Dr. H. Usman Rianse, M.S.    Sosek Pertanian

4 Prof. Dr. H. Eka Suaib, M.Si    Ilmu Politik

5 Dra. Hj. Sitti Kasmiati, M.Si   - Fisika Bumi

6 Dr. Dra. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si.    Kajian Budaya

7 Dra. Aswati, M.Hum.   - Ilmu Sejarah

8 Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si.    Kajian Budaya

9 Drs. H. Abdul Rauf Sulaiman,

M.Hum

  - Arkeologi

10. Dr. Syahrun, S.Pd., M.Si    Kajian Budaya

Tabel 2.

Daftar Dosen Program Studi Ilmu Arkeologi Berdasarkan Jabatan Fungsional

No Jebatan

Fungsional

Dosen

Tetap

Sesuai

Dengan PS

Dosen

Tetap

diluar

Bidang PS

Dosen

Tidak

Tetap

Jumlah

%

1 Guru Besar 4 1 - 5 13

2 Lektor Kepala 4 2 - 6 16

3 Lektor 2 5 - 7 19

4 Asisten Ahli - 8 - 18 50

5 Tenaga

Pengajar

- 10 - 10 28

Jumlah 10 26 - 6 100

Tabel 3.
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Dosen Tetap Program Studi

No Jenjang Pendidikan

Jumlah pada tahun

2014/2015 2016/2017

1 S1 - -

2 S2 3 3

3 S3 7 7

Jumlah 10 10

Tabel 4.

Dosen Tetap di Luar Program Studi

No Jenjang Pendidikan

Jumlah pada tahun

2014/2015 2016/2017

1 S1 - -

2 S2 20 20

3 S3 6 6

Jumlah 26 26

Tabel 5.

Dosen Tidak Tetap/Praktisi

No

Jenjang Pendidikan

Jumlah pada tahun

2014/2015 2016/2017

1 S1 - -

2 S2 - -

3 S3 - -

Jumlah - -

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui

berbagai cara, misalnya studi lanjut yang sesuai dengan kebutuhan program

studi, meningkatkan tingkat kesejahteraan penciptaan suasana kerja yang
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menyenangkan, mempererat silaturahim para dosen dan karyawan, sehingga

diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Kegiatan administrasi Program studi Arkeologi dibantu Biro Administrasi

Akademik dan Kemahasiwaan (BAAK) Fakultas Ilmu Budaya yang juga melayani

seluruh Program Studi yang ada dilingkungan Universitas Halu Oleo. Pada

penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kegiatan penunjang telah

disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/u/2000 tentang pedoman

pendidikan perguruan tinggi.

4. Karya Akademik Dosen ( Hasil Penelitian dan Karya Lainnya)
Berbagai penelitian maupun karya lainnya dihasilkan dosen baik dibiayai sendiri oleh

dosen maupun dengan pembiayaan dari Universitas serta pembiayaan dari pihak

ketiga. Penelitian yang dibiayai sendiri oleh peneliti sebagian besar dalam upaya

untuk meningkatkan materi proses pembelajaraan yang umumnya melibatkan 1-2

mahasiswa.

Karya akademik dosen meliputi karya hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah

lainnya seperti makalah, artikel ilmiah, dan karya-karya  akademik lainnya. Pada

Program Studi Arkeologi FIB UHO karya-karya akademik dosen terwujud dalam

beberapa bentuk karya dengan intensitas atau kuantitas yang berbeda.

Untuk penelitian dosen, idealnya setiap dosen melakukan penelitian minimal sekali

dalaM setahun. Tapi karena berbagai keterbatasan terutana dana, maka hal itu sulit

terwujud. Meskipun demikian, di Program Studi Arkeologi FIB UHO ini minimal

dalam satu tahun ada satu hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen.

Sebenarnya untuk dana penelitian, tersedia banyak sponsor tetapi dana tersebut

hanya dapat diperoleh dengan kompetisi dengan pihak lain. Selama ini sumber dana

yang relatif mudah untuk diperoleh adalah dana dari internal universitas, baik dari

fakultas maupun dari universitas melalui lembaga peneltian universitas. Selain juga

dari Ristek dikti dalam penelitian Dosen muda. Sementara dana-dana penelitian dari

pihak atau lembaga luar masih sulit diperoleh karena daya saing masih dianggap

rendah.

Kemudian untuk karya akademik yang berupa karya ilmiah dosen juga cukup

memadai, baik dalam bentuk makalah untuk kegiatan-kegiatan ilmiah seperti



38

seminar, diskusi terbatas tingkat loka, maupun dalam bentuk artikel-artikel yang

ditulis di berbagai media, seperti surat kabar umum, jurnal, majalah dan tabloid.

Khusus untuk karaya ilmiah dosen, pada tingkat fakultas ada jurnal ilmu budaya,

jurnal ilmiah ini secara intens dan berkala mempublikasiakan hasil-hasil karya ilmiah

para dosen. Tentu saja tidak hanya pada jurnal ilmu Budaya saja para dosen dapat

mempublikasikan karya-karya ilmiah mereka tetapi juga di berbagai jurnal lainnya,

baik tingkat lokal maupun nasional.

Karya akademik dosen lainnya adalah dalam bentuk pengabdian kepada

masyarakat. Secara kuantitas jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat para

dosen cukup sering diadakan, minimal dalam setahun ada kegiatan yang berbentuk

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen. Selama ini yang

sering dilakukan oleh para dosen Program Studi Arkeologi FIB-UHO dalam kegiatan

pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan

kepada masyarakat. Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

sudah perna dilaksanakan adalah.

NO JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN

1 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Poasana Kecamatan
Moramo Timur, Kabupaten Konawe Selatan

2015

2 Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dan kesadaran Hukum Terhadap
Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumberdaya Pesisir di Desa
Sorue Jaya Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi

Tenggara

2015

3 Harmonisasi Pembangunan sosial Ekonomi dan Ekologi dalam Pengelolaan
Tambang Emas Di  Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara 2015

4 Pelatihan dan Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas untuk
Meningkatkan Profesionalisme Guru di SD Negeri 2 Gu dan SMPN
I Lakudo

2016

5 Pengelolaan Sadar Lingkungan Berbasis Budaya Lokal pada
Masyarakat Nelayan di Desa Ranoohar Raya Kecamatan Moramo
Kabupaten Konawe Selatan

2016

6 Pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal Desa
Napalakura kecamatan
Napabalano kab. Muna

2016

7 Pemberdayaan Masyarakat Pada Komunitas Rawan Konflik di Kecamatan
Betoambari Kota Baubau 2016

8 Peningkatan partisipasi Masyarakat Sekitar Kampus Universitas Halu Oleo
Dan Civitas Akademika  Dalam Mewujudkan Pengelolaan Gren Campus

Menuju Pencapaian UI Grenmetric Yang Lebih Baik
2017

9 Pembinaan Nilai-nilai Multikulturalisme pada siswa SMA Negeri 1 Kendari
di kota Kendari Sulawesi Tenggara 2017
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10 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada objek
Wisata Pantai Toronipa di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

2017

11 Penyuluhan Pembelajaran Berbasiskemasyarakatan Di Kecamatan
Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

2017

12 Pelatihan Pengolahan Bambu untuk Pembuatan Kerajinan Tangan
di Desa Kombikuno Kec. Napanokusambi Kab. Muna Barat

2017

13 Teknik dan Desain Pengelolaan Sampah Serta Pengolahannya untuk
Pemanfaatan dalam Wilayah Kampus Universitas Halu Oleo

2017

14 Pembelajaran Berbasis kemasyarakatan Di Kecamatan Abeli, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

2018

15 Penyuluhan Model Pemahaman, Pengenalan, Dan Pencegahan
Radikalisme Dan Ekstrimisme Berbasis Sosial Budaya Di
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

2018

16 Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata bagi Masyarakat Sekitar
Objek Wisata Sejarah di Desa Amoito Siama Kab. Konawe Selatan

2018

17 Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun di Desa Watumela Kecamatan Lawa
Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara 2018

18 PKM Terintegrasi KKN Tematik: “Penyuluhan Pembelajaran Berbasis
Kemasyarakatan di Kelurahan Benua Nirae Kecamatan Abeli Kota
Kendari

2018

19 Penyuluhan Model Pemahaman, Pengenalan dan Pencegahan Paham
Radikalisme/ Ekstrimisme Berbasis Sosial Budaya di Kelurhan
Rahandonua Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

2018

Tabel

Karya Akademik Dosen

Bebagai Jenis Karya Ilmiah Jumlah

TS-2 TS-1 TS

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

Penelitian yang dihasilkan 8 8 18

Pengabdian Masyarakat dihasilkan 3 4 6

Artikel Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal/majalah

Lokal

10 17 11

Buku Dicetak Oleh Penerbit - - -

5. Peraturan Kerja dan Kode Etik

Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan tinggi, Staf pengajar dan staf pegawai

memiliki pedemoman dalam melaksanakan tugasnya di Universitas Halu Oleo

yakni peraturan akademik dan statuta UHO. Dosen juga berpedoman pada PPRI
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Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang

guru dan dosen.

Adapun dosen mengmpu salah satu mata kuliah harus berdasarkan Surat Tugas

Mengajar yang diterbitkan oleh wakil Dekan atas rekomendasi Ketua Program

Studi berupa jadwal perkuliahan setiap semester. Dalam melaksanakan tugas

mengajar, Dosen mengacu pada kurikulum Program Studi Arkeologi yang

sedang berlaku, lalu dikembangkan dalam bentuk Satuan Acara Perkuliahan

arat RPS. Untuk efektivitas pelaksanaan pembelajaran, dosen perpegang pada

jadwal perkuliahan yang telah ditandatangan oleh Ketua Program Studi.

Perkuliahan pagi dimulai pada pukul 07.30 WITA dan berakhir 12.00 WITA.

Perkuliahan sore dimulai pukul 13.00 WITA dan berakhir sampai dengan pukul

17.30 WITA. Pelaksanaan sistim evaluasi dalam bentuk UTS dan UAS sudah

terjadwal. Sementara karyawan masuk kerja pada jam 07.30 WITA dan keluar

pada pukul 16.00 WITA. Sistem kehadiran dengan menggunakan daftar hadir

jam istrahat bagi karyawan berlaku mulai pukul 12.00 – 13.00 WITA. Pada jam

ini karyawan diberi kesempatan untuk sholat, makan serta istrahat.

6. Pengembangan Staf

Untuk peningkatan mutu staf akademik, maka diperlukan pengembangan

pendidikan kejenjang studi lanjut (Program Doktor/S3) seminar, pelatihan-

pelatihan maupun aktivitas ilmiah lainnya. Kesempatan diberikan juga bagi staf

Arkeologi mengikuti kursus dan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan

kualitas seperti pelatihan staf dan ketua prodi untuk IT Komputer yang diikuti

oleh 2 orang staf adminitrasi. Pengiriman dosen untuk mengikuti pelatihan,

lokarya, seminar yang relevan denagn mata kuliah yang diampunya. Kegiatan ini

dilakukan agar dosen tersebut tetap berupaya meningkatkan kompetensinya.

Pengembangan staf pegawai dilakukan dengan studi lanjut ke jenjang lebih

tinggi yang relevan dengan bidang tugasnya. Kegiatan lainnya untuk

meningkatkan mutu pelayanan karyawan yang prima dilakukan anatar lain

dengan mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan, pengembangan motivasi,

seminar dan sebagainya.

7. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya

Keberlanjutan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan berbagai

cara, misalnya studi lanjut yang sesuai denagn kebutuhan program studi,
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meningkatkan tingkat kesejahteraan, penciptaan suasana kerja yang familiar,

mempererat silatuhrahmi para dosen dan tenaga adminitrasi, sehingga

diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas dosen yang sudah ada terutama

melajutkan studi ke jenjang Doktor strata tiga (S3) dan mengikuti pelatihan-

pelatihan berkaitan dengan pengembangan kapasitas keilmuan dosen selain itu

juga dibutuhkan penciptaan suasana kerja yang bersahabat sehingga dapat

mempererat silaturahmi pada dosen dan tenaga adminitrasi yang mampu

meningkatakan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Deskripsi Swot Komponen Sumber Daya Manusia

a. Kekuatan

1). Sistem rekrutmen SDM yang terukur dengan persyaratan-persyartan

kompetensi tertentu untuk menjamin terjaringnya SDM yang unggul.

2). Program Studi Arkeologi sangat memperhatikan pembinaan karir dosen

dan staf dosen dengan menfasilitasi mereka dalam menjutkan pendidikan

serta mengikuti pelatihan, seminar, dan sebagainya.

3). Mutu suberdaya dosen dan staf pegawai akademik relatif baik.

4). Program Studi Arkeologi sangat memperhatikan kesesuaian mata ajar

dengan latar belakang pendidikan seorang dosen.

5) Adanya sistem penerimaan dan pengelolaan sumber daya manusia serta

adanya komitmen pimpinan terhadap pengembangan staf dan staf

pegawai.

6) Tersedianya sarana dan prasarana vital yang dimiliki Program Studi

Arkeologi.

a. Kelemahan
1) Kurangnya kesempatan belajar dan pelatihan untuk tenaga teknisi dan

administrasi.

2) Tenaga administrasi profesional di Program Studi masih perlu ditingkatkan.

3) Staf Pengajar sesuai dengan bidang keahlian Arkeologi masih perlu

ditingkatkan.
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b. Peluang
1) Tersedia tenaga dosen yang siap dan berkomitmen untuk kemajuan Program

Studi Arkeologi.

2) Adanya prakrtisi yang berkualifikasi dan konpetensi yang baik yang tertarik

untuk menjadi dosen luar biasa di Program Studi Arkeologi.

3) Adanya tawaran beasiswa untuk pengembangan SDM di Program Studi

Arkeologi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 dan program

penyegaran akademik.

c. Ancaman
1) Profesi dosen bukan suatu pilihan utama dalam pandangan masyarakat.

2) Adanya tawaran jabatan birokrasi oleh pemerintah daerah yang dapat

menurunkan potensi sumber daya manusia secara kuantitas pada Program

Studi Arkeologi.

KOMPONEN E: KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

1. Kesesuaian dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
Rancangan kurikulum Program Studi Arkeologi disesuaikan dengan Visi, Misi,

Tujuan dann Sasaran Program Studi yang telah ditetapkan. Kesesuaian

tersebut meliputi kompetensi, struktur kurikulum, substansi/mata kuliah, dan

metode pembelajaran yang diaplikasikan di dalam Program Studi Arkeologi.

Kurikulum pada Program Studi Arkeologi diorientasikan pada pengembangan

sumber daya manusia yang ahli dan profesional di bidang analisis kebijakan.

Rancangan kurikulum, berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku,

yakni, Kepmen Diknas RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan

Tinggi dan Kepmen Diknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/Dikti/Kep/2002

tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian di Perguruan Tinggi.
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Untuk mencapai tujuan tersebut secara periodik dilakuakn peninjauan

kurikulum yang ada. Sebelum implementasi kurikulum, Program Studi

Arkeologi mengadakan lokakarya/rapat kerja peninjauan kurikulum secara

berkala. Dalam lokakarya/rapat kerja merancang materi kurikulum sesuai

keahlian dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang berguna dari

para pakar. Seluruh proses penyusunan dan peninjauan kurikulum dilakukan

dengan mengaca pada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Program Studi

Arkeologi.

2. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholder
Kurikulum Program Studi Arkeologi disusun berdasarkan tuntutan dan

kebutuhan stakeholder saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk

mendapatkan kurikulum yang selalu memiliki relevansi yang tinggi dengan

tuntutan dan kebutuhan stakeholder dilakukan pengembangan kurikulum

secara berkala 5 (lima) tahun sekali.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap fenomena dinamika masyarakat

dan peningkatan kebutuhannya dalam konteks internal dan eksternal, maka

peninjauan KBK Program Studi Arkeologi, kuriikulum diarahkan memenuhi

kebutuhan dengan memasukkan beberapa mata kuliah kekhususan seperti

Etika Profesi.

Di samping itu, untuk membangun keterkaitan dan ketersambungan proses

pembelajaran dengan realitas Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, pada setiap materi mata kuliah, transfoormasi keahlian tidak hanya

ditekankan aspek teoritik-akademik saja, tatapi juga dilakukan pada aspek

praktis-operasional. Demikian juga halnya, metode pembelajaran yang

dikembangkan lebih diarahkan pada Student Centre Learning, dengan

menjadikan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan

materi dan metode pembelajaran seperti ini, akan memungkinkan mahasiswa

untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam dan lebih luas terhadap

kebutuhan dan tuntutan mereka sendiri dalam proses pembelajaran.
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3. Struktur dan Isi Kurikulum (Keluasan, Kedalaman, Koherensi,
Penataan/Organisasi)
Struktur Kurikulum Program Studi Arkeologi FIB UHO dilakukan berdasarkan

penegleompokkan mata kuliah dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan No.

045/U/2002 bahwa pengelompokkan kurikulum terdiri atas dua yaitu

Kurikulum Inti (Kurikulum Nasional) dan Kutrikulum Lokal (Kurikulum Institusi).

Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam

kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya

tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya misi 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, silabus, rencana pembelajaran dan

evaluasi.

Kompetensi utama lulusan Program Studi Arkeologi adalah memiliki keahlian

di bidang hubungan masyarakat dan jurnalistik khususnya bidang

kepemimpinan/manajerial, sember daya manusia dan kebijakan publik

berdasarkan sebagai berikut:

MPK: Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dengan kompetensi yang

bertujuan adanya peningkatan keimanan, ketaqwaan, rasa tanggung jawab

kemasyarakatan, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang terdiri dari

mata kuliah yang mencakup ideologi negara, serta berbagai mata kuliah yang

merupakan pengetahuan umum yang harus diketahui seorang sarjana

Arkeologi seperti Pancasila, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, Kokulikuler dan etika profesi.

Khusus di Program Studi Arkeologi, kelompok mata kuliah ini tidak lain

bertujuan menghasilkan Sarjana Arkeologi yang berkeprbadian nasional dan

bermoral tinggi sejalan dengan visi dan misi Program Studi.
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MKK: Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan dengan kompetensi

berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan di kepemimpinan dan

manajerial. Mata kuliah yang terdiri dari sejumlah disiplin ilmu Arkeologi yang

harus dikuasai oleh Sarjana Arkeologi. Pada Program Studi Arkeologi,

kelompok mata kuliah ini merupakan ciri khas dari seluruh program studi yang

ada di Fakultas Ilmu Budaya, Arkeologi Maritim, Arkeologi Bawah Air,

Arkeologi Spasial, Pemetaan Arkeologi, Seminar Arkeologi, Keramologi,

Pengantar Antropologi, Konservasi Arkeologi, Geomorfologi,

Ekskavasi/Arkeologi. Museologi, dan Sistem Infirmasi Arkeologi (SIA).

MKKB: Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya
Mata kuliah dengan kompetensi pengembangan daya cipta kritis dan rasa

tanggung jawab dalam praktik kebijakan publik dengan tujuan memiliki

pengalaman praktis sesuai dengan kebutuhan profesi di masyarakat. Mata

kuliah ini merupakan sejumlah pengetahuan dan keterampilan, serta sikap

yang harus dimiliki oleh Seorang Sarjana Ilmu Arkeologi untuk dapat mandiri

sesuai dengan keahliannya. Pada Program Studi Ilmu Arkeologi, kelompok

mata kuliah ini diberikan untuk menunjang keberhasilan seorang Sarjana

Arkeologi yang tidak hanya ahli dalam ilmunya tetapi dapat diaplikasikan di

dunia kerja. Arkeologi Prasejarah Indonesia, Arkeologi Kolonial, Arkeologi

Klasik Indonesia, Arkeologi Islam, Metode Arkeologi, Manusia Purba,

Akeologi Publik dan Penulisan Jurnal Ilmiah Arkeologi.

MPB: Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya
Mata kuliah dengan kompetensi adanya penerapan kajian teoritis sesuai

dengan kebutuhan profesi. Terdiri dari sejumlah mata kuliah yang sangat erat

kaitannya dengan aplikasi dari setiap peminatan di Program Studi Arkeologi,

bahkan boleh dikatakan kelompok mata kuliah ini lebih mengenal kepada

pengembangan potensi pedagogik bagi seorang Sarjana Arkeologi. Di

Proogram Studi Arkeologi, pengembangan kompetensi pedagogik yang
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dimaksud adalah bidang Arkeologi yang sejalan dengan tata nilai yang

berlaku di masyarakat.

MBB: Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
Terdiri dari sejumlah mata kuliah yang berkaitan erat dengan etika hidup

bermasyarakat dan berbudaya. Kurikulum Program Studi Arkeologi terdiri

atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. Kurikulum inti berisi mata

kuliah-mata kulah yang mengacu pada ketentuan kurikulum nasional bagi

Program Studi Ilmu Arkeologi, seperti Agama Islam, Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Etika Profesi, Teori Kebudayaan, Etnoarkologi.
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TABEL 5

Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt Kode
MK

Nama Mata Kuliah
*

Bobot
sks

sks MK dlm
Kurikulum

Bobot
Tugas

***

Kelengkapan **** Unit/Jur/Fak
PenyelenggaraInti ** Institusional Deskripsi Silabus SAP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I UHO6102 Pancasila 2 V V V V V Universitas

I UHO6104 Bahasa Indonesia 3 V V V V V Universitas

I FIB6111 Pengantar Antropologi 3 V V V V V Fakultas

I FIB6113 Dasar-Dasar Jurnalistik 3 V V V V V Fakultas

I FIB6117 Kokurikuler 1 V V V V V Fakultas

I ARK6112 Prasejarah Indonesia 4 V V V V V Prodi

I ARK6114 Dasar-Dasar Filsafat
Pengetahuan

2 V V V V V Prodi
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I ARK6115 Masyarakat dan
Kebudayaan Indonesia

2 V V V V V Prodi

I ARK6116 Dasar-dasar Arkeologi 3 V V V V V Prodi

II UHO6101 Agama 3 V V V V V Universitas

II UHO6107 Wawasan Kemaritiman 3 V V V V V Universitas

II UHO6203 Kewarganegaraan 2 V V V V V Universitas

II FIB6330 Sejarah Kebudayaan
Indonesia

3 V V V V V Fakultas

II ARK6103 Pengantar Arkeologi 2 V V V V V Prodi

II ARK6217 Logika 2 V V V V V Prodi

II ARK6219 Bahasa Inggris
(Arkeologi)

2 V V V V V Prodi

II ARK6325 Ikhtisar Kebudayaan
Asia Selatan

3 V V V V V Prodi
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II ARK6327 Metode Arkeologi I 3 V V V V V Prodi

III UHO6329 Bahasa Indonesia Karya
Ilmiah

2 V V V V V Universitas

III ARK6224 Sejarah Kebudayaan
Sulawesi Tenggara

3 V V V V V Prodi

III ARK6326 Arkeologi Islam
Indonesia

3 V V V V V Prodi

III ARK6327 Metode Arkeologi II 3 V V V V V Prodi

III ARK6328 Geomorfologi 3 V V V V V Prodi

III ARK6438 Manusia Purba 3 V V V V V Prodi

III ARK6654 Arkeologi Klasik
Indonesia

2 V V V V V Prodi

IV ARK6331 Arkeologi Kolonial 3 V V V V V Prodi

IV ARK6432 Metode Penelitian
Kebudayaan

2 V V V V V Prodi
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IV ARK6433 Metode Arkeologi III 3 V V V V V Prodi

IV ARK6434 Keramologi 3 V V V V V Prodi

IV ARK6435 Konservasi Arkeologi 3 V V V V V Prodi

IV ARK6426 Arkeologi Publik* 2 V V V V V Prodi

IV ARK6540 Museologi 3 V V V V V Prodi

V ARK6218 Arkeologi Maritim 3 V V V V V Prodi

V ARK6541 Arkeologi dan
Pariwisata

3 V V V V V Prodi

V ARK6542 Antropologi Maritim* 3 V V V V V Prodi

V ARK6543 Semiotika 2 V V V V V Prodi

V ARK6544 Filologi 3 V V V V V Prodi
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V ARK6545 Etnoarkeologi 3 V V V V V Prodi

V ARK6546 Ekskavasi Arkeologi 4 V V V V V Prodi

VI ARK6113 Etika Profesi (Arkeologi) 2 V V V V V Prodi

VI ARK6439 Bahasa Arab* 2 V V V V V Prodi

VI ARK6649 Ikhtisar Arkeologi Asia
Tenggara

4 V V V V V Prodi

VI ARK6651 Kapita Selekta
Arkeologi Indonesia

3 V V V V V Prodi

VI ARK6652 Praktikum Arkeologi:
Laboratorium

3 V V V V V Prodi

VI ARK6653 Menggambar
Arkeologi*

2 V V V V V Prodi

VI ARK6655 Filologi Bahasa Wolio* 2 V V V V V Prodi

VII ARK6860 Seminar Arkeologi 3 V V V V V Prodi
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VII ARK6221 Sistem Informasi
Arkeologi

3 V V V V V Prodi

VII ARK6223 Manajemen
Sumberdaya Arkeologi

3 V V V V V Prodi

VII ARK6756 Prasejarah Pasifik 3 V V V V V Prodi

VII ARK6757 Arkeologi Bawah Air 3 V V V V V Prodi

VII ARK6758 Aplikasi Komputer
Arkeologi

3 V V V V V Prodi

VII ARK6759 Seni Ragam Hias
Indonesia

3 V V V V V Prodi

VIII UHO6808 Kuliah Kerja Nyata
(KKN)

4 V V V V V Universitas

VIII FIB6861 Skripsi 6 V V V V V Fakultas

Jumlah 154 49 6 55 55 55 55
* Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang

dilaksanakan dicantumkan dalam tabel pada sheet

** Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e)

*** Beri tanda V pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas
(praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%.
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**** Beri tanda V pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada saat
asesmen lapangan.
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Tabel 6

Mata Kuliah Pilihan yang Dilaksanakan dalam Tiga Tahun Terakhir

Semester Kode
MK

Nama Mata Kuliah
(pilihan)

Bobot
sks

Bobot
Tugas *

Unit/Jur/Fak
Penyelenggara

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
V ARK6542 Antropologi Maritim 3 V Prodi

V ARK6543 Semiotika 2 V Prodi

V ARK6544 Filologi 3 V Prodi

VI ARK6439 Bahasa Arab 2 V Prodi

VI ARK6653 Menggambar
Arkeologi

2 V Prodi

VI ARK6655 Filologi Bahasa
Daerah Wolio

2 V Prodi

Jumlah 14
* Beri tanda V pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya

memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥

20%.

1. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu)
Mata Kuliah di Program Studi Ilmu Arkeologi tersusun secara sistematis dan

dirancang secara akademik untuk mencapai kompetensi lulusan utama yang

diharapkan mampu menguasai Ilmu Arkeologi dan aplikasinya yang mampu

menciptakan lapangan kerja, memiliki loyalitas kerja yang tinggi serta memiliki

mora yang baik. Kompetensi utama yaitu mata kuliah-mata kuliah yang

disampaikan secara garis besar terbagi atas 6 kelompok besar, yaitu: MPK

(Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Kelompok Mata

Kuliah Keahlian dan Ketermpilan), MKB (Kelompok Mata Kuliah Keahlian
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Berkarya), MPB (Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya), dan MBB

(Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat). Keenam kelompok

besar mata kuliah ini secara integratif memiliki keterkaitan, baik pada ranah

keilmuan, keterampilan, ataupun ranah sikap hidup.

Integrasi keenam kelompok mata kuliah tersebut dilakukan dengan 4 (empat)

pendekatan: pertama, integrasi dengan melihat kesesuaian seluruh materi

pembelajaran dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Ilmu

Arkeologi yang telah ditetapkan; kedua, integrasi dengan melihat kesesuaian

antar-kompetensi materi pembelajaran, terintegrasinya pemahaman

mahasiswa pada level filosofi dengan level teori dan implementasi praktis;

ketiga, integrasi dengan melihat kesesuaian seluruh materi pembelajaran

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); keempat,

integrasi dengan melihat kesesuaian seluruh materi pembelajaran dengan

semua sumber daya yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Arkeologi.

Kompetensi pendukung dan kompetensi lain terdiri atas: landasan

kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap

dan perilaku dalam berkarya, dana adanya pemahaman kaidah berkehidupan

bermasyarakat.

2. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat
kepentingan internal lembaga.
Upaya untuk memperkuat kompetensi lulusan dilakukan dengan menyusun

kurikulum lokal dimana kompetensi pendukung program studi Ilmu Arkeologi

adalah menguasai ICT, kemampuan dalam bidang Arkeologi, kebijakan dan

memiliki kemampuan dalam melakuakan perencanaan dan evaluasi proyek

dengan pendekatan budaya lokal dan potensi lokal pada alam dan kehidupan

masyarakat.

Mata kuliah-mata kuliah yang tercakup di sini tidak hanya terbatas pada

penguasaan pengetahuan teoritik dan praktis, melainkan juga terkait dengan

pengembangan dan pendalaman potensi lokal pada ranah sikap hidup

(attitude) dan kondisi SDM dan SDA. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi

kurikulum yang terlalu berorientasi pada penguasaan ranah keilmuan dan

keterampilan.
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3. Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kenyataan mahasiswa
secara individual/kelompok mahasiswa tertentu.
Untuk mata kuliah pilihan (KP) pada Program Studi Ilmu Arkeologi FIB UHO

dikelompokkan dalam dua kesentrasi. Pertama, mata kuliah dijadikan piliihan

dan semua mahasiswa kosentrasi atau peminatan bebas memilihnya. Mata

kuliah kelompok ini di antaranya adalah Bahasa Arab, Bahasa Belanda, dan

Bahasa Daerah Wolio.

4. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan studi,
mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi
khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan keterlampilan yang
dapat diahlikan (transferable skills), terorinntasikan kearah karir, dan
memperoleh pekerjaan.
Penyusunan kurikulum (inti dan intitusional) yang dioreontasikan pada kemampuan

parktis-aplikatif, sehingga mahasiswa selalu terarahkan dengan dunia kerja, program

studi arkeologi juga menyelnggarakan kulia kerja profesi (KKP) dan praktek kerja

lapang (PKL), yang memungkinkan mahasiswa secara lansung berinteraksi dan

berada di lingkungan kerja dan lingkungan sosial, sehinggga mahasiswa mempunyai

kesempatan untuk memperaktekan kemampuan akademik dan sosialnya sesuai

dengan bidang keahliannya ilmu arkeologi yang dipelajari di bangku kuliah.

a). Melanjutkan Studi
Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik

yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis berekspolrasi,

berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pemberian

bekal konsep, teori dan aplikasi dibidang ilmu arkeologi ditambah dengan

penguasaan bahasa arab dan inggris yang baik, mahasiswa Program Studi ilmu

Arkeologi berpeluang untuk menjutkan studi pada strata pendidikan tinggi lebih lanjut

(S2 dan S3), dan berpeluang untuk menjadi mahasiswa terbaik pada studi

lanjutannya.

b). Pengembangan Pribadi
Kompetensi Utama program studi arkeologi yang harus dicapai oleh mahasiswa

melalui pengalaman belajar berupa landasan kepribadian, pengusaan ilmu dan

keterampilan, kemampuan berkarir, sikap dan prilaku berkarir menurut tingkat
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keahlian dan pemahaman kaidah berkihidapan bermasyarakat sesuai dengan

pilihan. Kompetensi Kurikulum ini didesain untuk membangun dan membentuk

kepribadian mahasiswa yang memiliki kematapan keyakinan pada Allah SWT.

Membangun kecerdasan sosial, etos kerja yang tinggi, dan kehalusan budi dan jiwa

(iman dan taqwa).

c). Memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai dengan
bidang studinya.
Terdapat tiga kebijakan yang memunkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan

dan pemahaman materi khusus sesuai bidang studinya; yang pertama, pada setiap

awal semester masa perkuliahan, ketika panyampaian silabi dan RPS kepada

mahasiswa, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartipasi

memberikan masukan materi perkuliahan sesui dengan keinginan mahasiswa dan

sesuai pula dengan mata kuliah yang akan dibelajarkan. kedua, mata kuliah muatan

institusional-lokal UHO dirancang untuk bisa melayani kekhususan materi yang akan

dilayani  kekhususan materi yang dibutuhkan oleh mahasisiwa. ketiga, keinginan

mahasiswa secara khusus mendapat ilmu dan pemahaman sesuai dengan bidang

studinya  juga dapat diakomodasi dan difasilitasi  dalam bentuk penyelenggaraan

seminar-seminar atau diskusi-diskusi ilmiah baik oleh fakultas, program stdi maupun

oleh lembaga mahasiswa.

5. Misi Pembelajaran
sebagai salah satu wujud kebijakan keterpaduan, program studi ilmu arkeologi

mengubah orientasi dengan lebih memperhatikan kebutuhan pasar kerja (market

driven). pembelajaran yang diselenggarakan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja

nasional secatra menyeluruh. dengan demikian dapat diharapkan berkurangnya

pengangguran intelek yang berasal dari perguruan dari lulusan perguruan tinggi ,

dengan memperhatikan tenaga kerja , maka profil lulusan  akan berubah dengan

perspektif baru, yaitu lulusan berkualitas untuk bekerja, bukan hanya sekedar

lulusan yang terampil. untuk itu, program studi ilmu arkeologi menyelenggarakan

pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah( ilmiah, berbasis

teknologi dan sosio cultural).

oleh karena itu, misi pemebelajaran program studi ilmu arkeologi tercakup da;lam

rumusan masalah sebagai berikut :
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1. penyelenggaraan pendidkan ilmu akeologi yang mampu dan dapat memnuhi

tuntutan dunia kerja bai instansi pemerintah maupun swasta

2. melaksankan penelitian dan pengkajian ilmu arkeologi

3. menhasilkan lulusan yang mampu dan dapat mengaplikasikan teori ilmu

arkeologi dalam berbagi kebijakan public.

4. melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

luas tertama yang berkaitan dengan ilmu arkeologi.

Untuk mendapatkan kompetensi lulusan yang diharapkan, program studi ilmu

arkeologi lebih dahulu meningkatakan kompetensi dosen. Dengan dosen kompoten,

dapat diharapkan proses perkuliahan yang bermutu serta mahasiswa dapat

mencapai kompotensi yang diharapkan. Peningkatan kompotensi dosen yang

menjadi perioritas program studi adalah pada kompotensi pedagogis, kemampuan

dosen untuk memberlajarkan mahasiswa dengan paradigma Student Learning

Centre. Maka pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan tenaga edukatif lebih banyak

diarahkan pada pelatihan perencanaan, metode pembelajaran, dan evaluasi

pembelajaran.

Sementara untuk mahasiswa, pelatihan yang dilakukan diarahkan lansung untuk

mendukung ketercapain kompotensi lulusan. Baik pelatihan dilaksanakan oleh

fakultas, program studi ataupun kerja sama dengan lembaga mahasiswa dan

keikutsertaan pada pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lainnya, semua

diarahkan agar memudahkan mahasiswa untuk meraih dan mencapai kompotensi

lulusan ilmu arkeologi.

6. Mengajar.
a. Kesesuaian Strategi dan Metode dengan Tujuan.
Mewujudkan penyedian sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien

yakni dengan memanfaatkan secara maksimal dengan mengikuti prosedur dan

tautan yang ditetapkan.

Strategi mengajar dan metode mengajar dilakukan berdasarkan karakteristik mata

kuliah, jumlah mahasiswa dalam kelas, ketersidaan media dan sumber

pembelajaran hal ini dilakukan agar proses perkuliahan dapat berlangsung dengan

menarik, menentang dan menyenagkan bagi mahasiswa dalam upaya mencari dan

menemukan kebenaran pada disiplin ilmun arkeologi. diupayakan menciptakan
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suasana yang kondusif dengan penerapan prinsip transparansi antara dosen dan

mahasiswa tentang aturan dan atau kedepakatan bersama dalam memproses

pembelajaran dengan menjadikan mahasiswa sebagai mitra dialog dalam

pengejawaniahan hak dan kewajiban masing-masing. beberapa mata kuliah

membutuhkan strategi mengajar yang berbeda, oleh karena itu dilaksanakan

praktikum, praktek, diskusi kelompok besar, diskusi kelompok kecil dan sebagainya.

B. Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Tujuan Mata Kuliah
Penerapanya dimana dosen pengampu mata kuliah diawal perkuliahan dengan

menjelaskan rencana kegiatan perkuliahan (RKP), penyampaian silabus mata kuliah

dan system evaluasi/penilaian kepada mahasiswa serat jumlah tatap muka ideal

persemester. penerapan ini dengan mengahrapkan agar terjalinya suatu arkeologi

antar dosen dan mahasiswa secara saling mengntungkan terwujudnya visi,misi

sasaran dan tujuan program studi.  salah satu alat kontrol bahwa proses

pembelajaran berlangsusng sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan.

monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian ini dapat dilakukan sejak proses

perencanaan. dosen menyusun perencanaan . dosen menyusun materi

pembelajaran yang dirumuskan. sedangkan monitoring dalam pelaksanaan dapat

dilakukan melalui supervise dan evaluasi proses perkuliahan  pada pertengahan

semester dan akhir semester melalui survey yang dilakukan terhadap mahasiswa.

C. Efisiensi Dan Produktifitas
Untuk menciptakan suasana akademik berupa adanya interkasi dosen dan

mahasiswa dalam bentuk dialog. efisiensi dan produktifitas pengajaran diawasi

dengan ketat oleh ketua program studi. setiap umpan balik dari mahasiswa diterima

sebagai masukan bagi kemampuan dosen dalam mengajar. distribusi mata kuliah,

jadwal, alokasi ruang kelas, serta anggaran didasarkan atas kebutuhan riel

mahasiswa. disamping itu durasi waktu dan tatap muka perkuliahan diukur

berdasarkan perbandingan antar yang seharusnya dan yang senyatanya  atau

perbandingan antara yang seharusnya dan yang senyatanya atau perbandingan

antara target dan pencapaian. pengukuran dan efisiensi dan produktifitas

pembelajaran yang dilakukan oleh tim audit penjamin auto.

D. Struktur Dan Rentang Kegiatan Mengajar
Perkuliahan di program studi ilmu arkeologi menerapkan sistem kredit semester

(SKS). setip sks terdiri dari 50 menit tatap muka, 50 menit tugas tersruktur, dan 50
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menit tugas mandiri. bobot setiap mata kuliah terdiri dari 1 sampai dengan 3 sks.

pelaksanaan sks  ini terdapat dalam buku panduan dengan surat keputusan rector.

perkuliahan berlangsung pada pagi,siang,dan sore hari, mulai jam 07.00 s.d. 16.00

wita.

e. Penggunaan Teknologi Informasi
Program studi arkeologi telah menyiapkan note-book, laptop, dan LCD dalam

mendukung proses pembelajaran. Ketersedian perangkat teknologi informasi ini

dimanfaatkan secara optimal oleh dosen dan mahasiswa, sehingga proses

pembelajaran berlansung dengan lebih menarik dan menantang.

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan, selalu di upayakan

monitoring minimal 2 minggu sekali dengan mengecek berita acara

perkuliahan dan melalui pengamatan lansung serta diskusi dengan dosen

pengampu, kemudian program studi melakukan croscek dengan mahasiswa

peserta didik.

b. Kesesuaian materi pembelajaran denagn tujuan mata kuliah salah satu alat

kontrol bahwa proses pembelajaran berlansung sesuai dengan rencana

pembelajaran adalah dengan melihat apakah materi yang disampaikan sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Monitoring dan evaluasi

terhadap kesesuaian ini dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai

evaluasi pelaksanaan perencanaan perkuliahan. Dosen menyusun materi

pembelajaran mengacu dalam tujuan pembelajaran yang dirumuskan,

sedangkan monitoring dalam pelaksanaan dapat dilakukan melalui super visi

dan evaluasi proses perkuliahan minimal setiap 2 minggu dengan mengecek

lansung kepada dosen pengampu dan perwakilan mahasiswa, terutama pada

saat minggu/pertemuan ke-5 menjelang UTS (Ujian Tengah Semester).

Kemudian pada pertemuan ke-10 laporan monitoring secara tertulis dibuat

menjelang UAS (Ujian Akhir Semester) untuk memantau kesesuaian dan

kelengkapan pertemuan sebagai syarat pelaksanaan UAS. Setiap akhir

semester program studi ilmu arkeologi melakukan evaluasi kaderan dosen.

c. Efisiensi dan produktivitas.

Efesiensi dan produktivitas pengajaran diawasi dengan ketat oleh ketua

program studi. Setiap umpan balik dari mahasiswa diterima sebagai masukan
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bagi kemampuan dosen dalam mengajar. Distribusi mata kuliah, jadwal,

alokasi ruang kelas, didasarkan atas kebutuhan riil mahasiswa. Disamping,

durasi dan tatap muka perkuliahan diukur berdasarkan perbandingan antara

yang seharusnya dan senyatanya atau perbandingan antara seharusnya dan

yang senyatanya atau perbandingan antara pencapaian. Pengukuran efisiensi

dan produktivitas dalam pembelajaran dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan

Mutu.

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar.

1. Program studi harus menentukan struktur kurikulum yang meliputi unsur,

mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keahlian

(MKK), mata kuliah PB (MPB), mata kuliah berkarya (MKB), mata kulia BB

(MBB).

2. Sebaran kurikulum harus memenuhi 40-80% kompetensi utama, 30-60%

kompetensi pendukung, dan 10-30% kompetensi lainnya.

3. Distribusi mata kuliah semester satu dalam bentuk paket, untuk semester

berikutnya berlaku sesuai aturan akademik yang ditetapkan dalam buku

panduan akademi. Setiap program studi harus mempunyai mata kulia

wajib dan mata kulia pilihan. Mata kulia peminatan atau konsentrasi sama

dengan mata kuliah pilihan.

4. Setiap program studi harus memiliki mata kuliah praktikum (laboratorium)

dan mata kuliah praktik (dilapangan).

5. Sebaran mata kulia diletakan dalam setiap semester sesuai dengan

jenjang program studi.

a. Mata kuliah disebar pada semester 1 S.D 8 maksimal 14 semester.

b. Mata kuliah pilihan atau peminatan (komas, humas, periklanan,

penyiaran) diberikan mulai disemester 3 semuanya 36 SKS.

6. Beban untuk mengajar dosen tetap minimal 12 SKS, sedangkan tidak

tetap maksimal 6 SKS.

7. Silabus dan RPS dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal

perkuliahan dalam komponen SK, kade, Materi, dan refrensi yang

disahkan oleh Kaprodi dan selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa

diawal perkuliahan.
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8. Satuan acara perkuliahan (SAP) atau RPS dibuat oleh dosen pengampuh

mata kuliah setiap awal perkuliahan dengan komponen SK, kade, materi,

metode, penilaian, dan refrensi yang disahkan oleh Kaprodi dan

selanjutnya di informasikan kepada mahasiswa diawal perkuliahan.

9. Berita acara perkuliahan (BAP); Dosen menuliskan materi perkuliahan,

mengecek kahadiran mahasiswa, yang ditanda tangani oleh dosen dan

mahasiswa. Diakhir semester dikumpulkan oleh kaprodi sebagai bahan

evaluasi kinerja dosen pengampuh mata kuliah.

10.Bahan Ajar; Dosen membuat bahan ajar (materi) sesuai dengan SAP,

yang diambil dari beberapa buku atau sumber yang relevan.

11.Media Pembelajaran; Dosen wajib menyiapkan media pemebelajaran

sesuai SAP, yang berbasis ICT, dengan memperhatikan prinsip

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)

12.Evaluasi; Dosen melakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai

teknik penilaian untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi terdiri

dari tes lisan/tertulis/praktikum (pilhan ganda, uraian atau praktik).

Bebab kredit, mata kuliah, dan semester

- Jumlah maksimun SKS persemester = 24 SKS.

- Jumlah minimal SKS persemester = 8 MK

- Jumlah maksimun mata kuliah persemester = 8 MK

- Jumlah minimum mata kuliah persemester = 2 SKS

- Bobot maksimun (SKS) pada mata kuliah = 6 SKS

- Bobot munimun (SKS) permata kuliah = 2 SKS

- Jumlah maksimun semester dalam kuliah = 14 semester

- Jumlah minimum semester dalam kuliah = 7 semester

- Jumlah total SKS strata 1 (S-1) = 156 SKS

- Jumlah beban SKS wajib = 138 SKS

- Jumlah SKS mata kuliah = 18 SKS

Jumlah SKS PS (minimum untuk lulusan): 144 SKS yang tersusun sebagai berikut:

Jenis mata kuliah Sks keterangan

(1) (2) (3)
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Mata kuliah wajib 140 Mahasiswa wajib mengambil seluruh

mata kuliah wajib yang ditentukan oleh

Program Studi Arkeologi

Mata kuliah pilihan 4 Mahasiswa wajib mengambil 4 SKS mata

kuliah yang telah ditentukan dari 14 SKS

yang disediakan

Jumlah total 144

e. Penggunaan Informasi
Program studi arkeologi menggunakan sistem informasi berdasarkan standar

mutu seperti melengkapi perangkat keras dan infrastuktruktur aplikasi sistem

informasi menggunakan sistem jaringan LAN dan open akses system dalam

pengajian data Base akademis, mahasiswa, dan administrasi. Aplikasi

penunjang belajar mengajar disesuaikan dengan kemuktahiran, kemahiran,

dan berkelanjutan; Dalam hala pemakai dan dukungan teknis dipenuhi

denagn pemakai/user. Sistem analisis, programmer aplikasi, programmer

data Base, web desainer speliasis jaringan.

Program studi arkeologi memaksimalkan penggunaan teknologi informasi

dengan menggunakan WIFI sebagai akses aktifitas akademika menggunakan

internet hodspot dan penyedian perpustakaan dengan system elektronik

library. Dalam proses perkuliahan fakultas berupaya menyediakan laptop dan

LCD dalam mendukung proses pembelajaran. Ketersedian perangkat

teknologi informasi ini dimanfaatkan secara optimal oleh dosen dan

mahasiswa, sehingga proses pembelajaran berlansung dengan lebih menari,

inovatif, dan menantang.

7. Belajar.
Sistem pembelajaran dibangun berdsarkan perncanaan yang relevan dengan

menggunakan berbagai startegi dan teknik serta memanfaatkan aneka sumber data

yang ada. adanya keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran selama ini, karena

kehadiran mahasiswa sanga t ditekankan dalam pembelajaran program studi

Arkeologi. kehadiran mempengaruhi hasil pembelajaran menghindaki keterlibatan

mahasiswa secara intensif. hal ini di dukung dengan diterapkanya aturan kehadiran
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mahasiswa dalam suatu sistem penilaian hasil belajar denga ketentuan kehadiran

80%  dari seluruh tatap muka perkuliahan. keterlibatan mahasiswa juga dapat dilihat

dari proses pembelajatran. melalui pendekatan yang variatif dan dengan paradigma

study learning centre, dosen lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator dalam

proses pembelajaran dan mahasiswa sebagai actor pembelajar yang aktif. dengan

demikian, penemuan-penemuan kebenaran dalam proses pembelajaran lebih

mengandalkan aktifitas mahasiswa dari pada suguhan yang sudah selesai dari

dosen.

Tabel 6

Beban Studi Mahasiswa Setiap Semester

Indeks prestasi Beban studi maksimal

mahasiswa/semester

3,01-4,00 24 sks

2,75-3,00 22 sks

2,51-2,74 20 sks

2,01-2,50 18 sks

<2,00 16 sks

Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman

materi khusus sebagai bidangya, Selama ini bisa dilaksanakan dengan adanya

bimbingan khusus dari dosen yang bersangkutan. peluang mahasiswa untuk

mengembangkan keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable)

dilaksanakan dengan adanya penambahan wawasan dalam seminar-seminar yang

diselenggarakan baik oleh program studi maupun oleh Fakultas dan oleh

Universitas.

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan

kemampuan sendiri dilaksanakan secara individu atau kelompok dengan bimbingan

dari dosen, penasehat akademik, maupun ketua program studi. peluang mahasiswa

untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri cukup besar dengan

tersedianya perpustakaan yang menyediakan buku ajar program studi arkeologi dan

bahan-bahan lainya.
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Disamping perkuliahan secara terjadwal di kelas, adanya penciptaan suasana

akademik dilakukan kegiatan-kegiatan diluar kelas dengan melibatkan mahasiswa

dengan dosen dalam suatu interkasi pendidikan dalam bentuk bimbingan dan

pengembangan bakat yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa

sebagai calon tenaga pendidkan di masa depan.

a. Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran selama ini cukup sangat tinggi, karena

kehadian mahasiswa sangat ditekankan dalam program studi arkeologi. kehadiran

mempengaruhi penilaian hasil belajar karena pembelajaran menghendaki

keterlibatan mahasiswa secara intensif. sertaketentuan kehadiran 75% dari seluruh

tatap muka perkuliahan. jika kehadiran mahasiswa dibawah 75%, dengan sendiri

mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian tengah semester.

keterlibatan mahasiswa juga dapat dilihat dari proses pembelajaran. melalui

pendekatan yang variatif, dan dengan paradigma student learning centre, dosen

lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan

mahasiswa sebagai actor pembelajaran yang aktif. dengan demikian, penemuan-

penemuan pembelajaran dalam proses pembelejaran lebh mengandalkan aktifitas

mahasiwa daripada bahan/materi yang sudah lengkap/selsai dari dosen.

b. Bimbingan Skripsi

Kegiatan pembelajaran mahasiswa diakhiri dengan penyususnan skripsi. untuk

menyusuun skripsi mahasiswa harus memenuhi syarat diantaranya sudah

menyelesaikan sekurang-kurangnya 130 SKS, lulus mata kuliah teori, metodologi

penelitian arkeologi, dan mata kuliah peminatan. dalam menyusun skripsi,

mahasiswa dibimbing oleh dosen yang mempunyai kepangkatan akademik

sekurang-kurangnya asisten ahli, untuk menempuh ujian skripsi, mahasiswa paling

tidak telah lulus mata kuliah minimal 136 SKS tanpa nila D, dengan nilai IPK minimal

2,75 serta telah menyelesaikan kewajiban, akademik dan administrasi. ujian skripsi

dilakukan dalam bentuk pendadaran.

1. Pengajuan tugas akhir/skripsi dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan

75% mata kuliah.
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2. Mahasiswa mengajukan judul dan mengusulkan dosen pembimbing ke ketua

program studi dilanjutkan dengan prose bimbingan dan seminar proposal.

3. Penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa harus sesuai dengan pedoman

penulisa tugas akhir/skripsi uang berlaku di FIB dan UHO

4. Proses penulisan tugas akhir/skripsi melakukan konsultasi minimal dosen

pembimbing minimal 5 kali dibuktikan dengan buku/lembar konsultasi

bimbingan yang ditanda tangani oleh dosen pembimbing

5. Ujian dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan persetujuan dari dosen

pembimbing, dilanjutkan mendaftar kesub bagian akademik fakultas

akademik.

6. Revisi tugas akhir skripsi minimal 14 hari maksimal 30 hari, jika pada waktu

yang ditentukan tidak menyelesaikan diberi tenggang waktu 2 kali 15 hari. jika

setelah diberi perpanjangan waktu yang bersangkutan belum menyelesaikan

tugas akhir maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang.

C. Tulisan bagi mahasiswa untuk mengembangkan :
a). Pengetatranhuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidanya peluang bagi

mahasiswa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman materi. khsusus

sebagai bidangnya selama ini bisa dilaksankan dengan adanaya bimbingan khusus

dari dosen yang bersangkutan.

b). Keterampilan umum yang dapat dialihkan ( transferable) peluang mahasiswa

untuk mengembangkan keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable)

dilaksanakan dengan adanya penambahan wawasan dalam seminar, pelatihan-

pelatihan, kegiatan ekstra kurikuler masing-masing peminatan, kuliah tambahan dari

para pratisi yang diselenggarakan baik oleh program studi Arkeologi maupun oleh

FIB UHO

c). Pemanfaatan Kemampuanya Sendiri

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan

kemampuan sendiri dilaksanakan secara individu atau kelompok dengan bimbingan

dari dosen, penasehat akademik, maupun ketua program studi.

d). Kemampuan Belajar Mandiri
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Peluang mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri cukup

besar, dengan tersedianya perpustakaan yang menyediakan buku ajar program

studi arkeologi dan Ebook, jurnal, bahan-bahan lainya.

e). Nilai Motivasi, Dan Sikap

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan nilai hidup, motivasi dan sikap, terkait

dengan misis UHO sebagai lembaga pendidikan di Indonesia.

11. Penilaian Kemajuan Dan Keberhasilan Belajar

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi penilaian

kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dilaksanakan melalui tugas-tugas harian

bagik yang terstruktur maupun tidak terstruktur ujian dan praktek lapangan.

ujianyang dilaksanakan antara laian ujian harian (kuis, ujian tengah semester (

UTS) ujian akhir semester (UAS)).sedangkan praktek lapangan pada beberapa

mata kuliah tertentu dilakukan setip semester. peraturan mengenai penioaian

kemajuan dan peyelesaia studi mahasiswa diatur berdasarkan standar operasional

Prosedur (sop) dalam buku peraturan akademik universitas haluoleo kendari.

UHO mengadakan perkuliahan pagi hingga sore hari, mulai pukul jam 07.30-17.30

perkuliaahan menggunakan satuan kredit semester ( SKS) setiap mahasiswa

mengambil mata kuliah rata-rata antara 16 sampai 24 SKS per semester. untuk

mengukur keberhasilan studi mahasiswa digunakan evaluasi belajar yang meliputi :

UTS, UAS, tugas mingguan komponen nilai akhir terdiri atas : nilai kehadiran (10%),

tugas (15-25%), UTS (25-35%), dan uas (40-50%) disesuaikan dengan presentasi

yang telah di buat masing dosen pengampu, terutama mata kuliah peminatan yang

bersifat praktik.

Syarat untuk mengikuti eavaluasi tersebut adalah :

- mengikuti perkuliahan tatap muka minimal 75 %

- menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan dan akademik.

penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dilaksanakan melalui tes dan non

tes. tes yang dilaksanakan antara lain tes akhir semester, tes tengah semester,
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sedangkan nontes dilaksanakan antara lain dengan/ praktikum, praktek lapangan,

tugas terstruktur dan tgas mandiri. peraturan mengenai penialian kemajuan dan

menyelesaikan studi mahasiswa diatur berdasarkan status Universitas Haluoleo.

Dosen verifikasi nilai akhir dengan melihat total nilai yang telah di rekap berdasarkan

rumusan yang telah dibuat setelah menelah nilai akhir maka dapat menfasilidasi nilai

tersebut, akan tetapi jika terdapat mahasiswa yang kurang mencapai nilai maksimal

atau nilai standar maka dosen tersebut disarankan untuk member kebijakan kepada

mahasiswa yang bersangkutan, untuk memperbaiki nilai tersebut dengan cara

remedial atau berdasarkan petunjuk dosen pengampu. bagi mahsiswa yang tidak

lulus dalam penilaian akhir, setelah kebijakan tersebut diatas maka mereka harus

mengulangpada semester berikutnya dengan mengisi KRS terlebih dahulu.

dalam pembuatan soal ujian baik UTS baik UAS program studi melakukan tahapan

ferifikasi (sebuah program studi) dan validasi (PD I) dengan memperhatikan

kesesuaian anatar lain (silabus yang telah diajarkan) dan memperhatikan tingkat

kesukaran dan daya beda soal.

b. Strategi dan metode penialaian kemajuan dan keberhasilan

evaluasi dilakukan oleh program studi Arkeologi yang dilakukan secara kontinyu

dalam proses pembelajaran yang terkait dengan penilaian. pelaksanaan evaluasi

sebagai berikut :

1) evaluasi dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan, tertulis dan praktikum dengan

memperhatikan ranah kognitif (pengetahuan ), afektif(sikap) dan psikomotor

keterampilan.

2) jenis evaluasi terdiri dari :

a) tugas terstruktur atau tugas mandiri yang dilaksanakan setiap saat sesuai dengan

kebutuhan.

b) ujian tengah semester dilaksanakan setelah tatap muka mencapai 50% dari tatap

muka terjadwal.

c) ujian akhir smester dilaksanakan secara terstruktur.

3) mahasiswa yang mengikuti ujian tengah semester dan ujian tengah semester dan

ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti minimal 80% dan jumlah

tatap muka.



69

4) nilai akhir smester terdidri dari komponen mahasiswa tugas dengan bobot 20%

ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 50

%. nilai akhir pada semester diumumkan/di cek di SIAKAD

5) komponen nilai Skripsi, dan SKS ditentuakn  dalam aturan tersendiri.

tugas  terstruktur atau tugas mandiri terdiri dari paper, laporan praktikum, laporan

observasi, SKS dan lain sebagainya. segala bentuk tugas wajib di koreksi, diberi

penialaian dan dikembalikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik dan agar

dapat mahasiswa dapat mencek kekurangan jawaban dan hasil ujianya.

Jika nilai akhir yang telah diumumkan terjadi kekeliruan, mahasiswa dapat

mengkalsifikasikan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk dilakukan

perubahan nilai dan atau mengetahuikebenaranya. perubahan nilai dilakukan

dengan pembuatan surat resmi ke fakultas.

c. penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar seseorang mahasiswa

pada akhir jenjang pendidikan ) berdasarkan pada transkrip sementara. selanjutnya

yudisium dilaksanakan oleh pimpinan fakultas dan ketua program studi dengan

persyaratan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan semua mata

kuliah yang di persyaratkan dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ndan membuat

Curiculum vitae (CV).

d. penelahan mengenai kepuasan mahasiswa

Keberhasilan seluruh proses pembelajaran sangat di tentukan oleh oleh kepuasan

mahasiswa. kepuasan itu tentu tidak saja di tentukan oleh hasil yang di peroleh

mahasiswa berupa kompetensi lulusan, tetapi juga oleh keseluruhan proses yang

dialami mahasiswa dengan seluruh komponen program studi. Kepuasan itu juga

mencerminkan penilaian objektif mahasiswa terhadap dosen kurikulum, fasilitas,

karyawan, sistem administrasi dan administrasi keuangan.

Untuk mendapatkan data kepuasan mahasiswa terhadap Program Studi Ilmu

Arkeologi, dilakukan survey terhadap mahasiswa sebanyak 2 (Dua) kali dalam satu

semester. Pertama, menjelang Ujian Tengah Semester, dan Kedua, Menjelang Ujian

Akhir Semester. Hasil survey ini memberikan gambaran objektif tentang kepuasan

mahasiswa secara keseluruhan. Bagi Program Studi Ilmu Arkeologi, hasil survey

yang menggambarkan kepuasan mahasiswa ini selalu dijadikan umpan baik untuk

melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan.



70

12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi Dosen-Mahasiswa, baik
didalam maupun diluar kampus, dan untuk menciptakan iklim yang
mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/professional.

Dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif, Program Studi

Arkeologi FIB Universitas Halu Oleo Kendari Membuat kebijakan dan peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh UHO antara lain kebijakan dan peraturan proses

pembelajaran yang dituangkan dalam Buku Peraturan Akademik, Pedoman

Pendidikan dan Program Pengajaran UHO.  Adapun kebijakan yang sifatnya teknis

dan hanya berlaku tingkat program studi dikeluarkan Ketua Jurusan dalam bentuk

pengumuman-pengumuman.

Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana program studi selama ini secara

keseluruhan disediakan oleh Universitas. Secara bertahap pimpinan Universitas

Halu Oleo bersama Biro merencanakan pembangunan kampus terpadu dengan

kelengkapan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi tinggi sesuai dengan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan Universitas Halu

Oleo sebagai perguruan tinggi yang unggul .

Program Studi Ilmu Arkeologi melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

upaya peningkatan suasana akademik, antara lain :

a. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menggunakan

Perpustakaan.

b. Mengadakan kegiatan seminar dosen.

c. Mendorong setiap dosen membuat proposal penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

d. Kegiatan beda buku dan browsing internet untuk mengunduh

perkembangan IPTEK terbaru.

e. Melakukan seminar mata kuliah dengan mengundang dosen  tamu.

f. Melakukan praktek kuliah lapangan/studi alam setiap semester.

Untuk mendorong suasana akademik yang kondusif Program Studi Ilmu Arkeologi

menyediakan prasarana dan sarana yang memadai, seperti :

a. Ruang kuliah dan ruang laboratorium yang nyaman.

b. Ruang perpustakaan yang nyaman dan memadai.
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c. Ruang lembaga mahasiswa

d. tempat ibadah

e. lapangan olah raga.

f. LCD

g. Laptop

h. Buku-buku referensi.

Disamping itu, LP2M juga menyediakan dana untuk penelitian dan

pengabdian masyarakat kepada dosen dan membantu penyelenggaraan dan

kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa.

13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik Dosen, Mahasiswa dan
Civitas Academica lainnya.

Kuantitas interaksi kegiatan dosen dan mahasiswa dalam betuk kegiatan

akademik sangat sering dilakukan. Baik dalam bentuk diskusi kelompok, diskusi ahli,

seminar, workshop, studi/kunjungan lembaga, ataupun dalam bantuk penelitian dan

pengabdian pada masyarakat. Mutu interaksi kegiatan akademik Dosen dan

Mahasiswa selama ini sangat baik dan positif untuk menciptakan dan

mengembangkan iklim akademik yang lebih baik dan profesional. Hal ini dapat

dilihat dari partisipasi dan antusiasme dosen dan mahasiswa dalam setiap kegiatan-

kegiatan akademik tersebut.

14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang
kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
Rancangan menyeluruh tentang upaya membangun atmosfir akademik tidak dapat

dilepaskan dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Pertama, dari segi pendidikan dan

pengajaran. Suasana akademik dibangun melalui proses perkuliahan yang

berkualitas. Melalui upaya pendidikan dan pengajaran yang terprogram secara

sistematis, dibangun 3 (iga) kemampuan dasar akademis, yaitu kemampuan

membaca, kemampuan menulis dan kemampuan berdiskusi. ketiga kemampuan ini

dibelajarkan melalui tugas-tugas terstruktur dan mandiri untuk kemudian

diartikulasian melalui dialog akademika dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan.

Sedangkan untuk Darma yang lainya, upaya membangun atmosfir akademik

dilakukan secara integratif, dengan mengaitkan seluruh proses penelitian dengan

pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat. Kegiatan-kegiatan akademik yang
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diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas maupun program studi, diikuti oleh

dosen dan mahasiswa. Demikian pula kegiatan pekan pengabdian masyarakat yang

dilaksanakan setiap libur akhir genap dengan tujuan kegiatan untuk melaksanakan

Tri Darma pada bidang pengabdian masyarakat sekaligus sebagai bentuk sosialisasi

program studi. Kegiatan ini melibatakan lembaga kemahasiswaan.

15. Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar,
symposium, diskusi, eksibisi) di kampus.

Para dosen dan mahasiswa diberi kebebasan dan difasilitasi untuk berperan

serta dalam kegiatan akademik berupa seminar, simposium, diskusi di kampus.

Untuk kegiatan seminar dosen dilakuakn dengan melibatkan dosen sebagai

narasumber dan menghadirkan seluruh dosen sebagai peserta seminar. Sementara

seminar Nasional dan kuliah umum masing-masing diadakan minimal satu kali

setiap semester, dengan menampilkan narasumber dari luar maupun dari dalam

program studi dan mengundang seluruh dosen dan mahasiswa sebagai peserta.

16. Pengembangan kepribadian ilmiah
Terciptanya suasana akademik yang kondusip melalui didorong melalui

pengembangan kepribadian ilmiah pada Program Studi Ilmu Arkeologi di berbagai

aspek seperti penghargaan bagi dosen terbaik ditetapkan berdasarkan hasil

penelitian dan sensus pada mahasiswa setiap semester sesuai instruksi dekan.

Disamping itu, penetapan sangsi terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan

dalam pelaksanaan proses pendidikan, ketentuan IPK minimal bagi kelulusan

Program Studi Jenjang S1, pengolahan hasil belajar, persyaratan dosen

pembimbing dan penguji skripsi dan lain-lain yang semuanya diatur dalam Buku

Panduan Administrasi Akademik UHO.

17. Hasil pembelajaran
a) Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan

hasil penelusuran bahwa kompetensi yang dicapi dibandingkan dengan yang

diharapkan mencapi rata-rata 84,29%. Kompetensi utama, penguasaan

konsep dan teori, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya
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1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama

lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam

kompetensi nilai minimal B.

2. Lulusan disetiap jenjang memiliki karya ilmiah yang untuk jenjang

Sarjana dalam entuk Skripsi

3. Lulusan sarjana mampu berbahasa inggris secara pasif/ benar

4. Lulusan semua jenjang wajib menguasai penggunaan ICT dengan

kualifikasi terampil

5. Lulusan semua jenjang wajib memiliki sertifikat pelatihan

kewirausahaan dan leadership

6. Lulusan semua jenjang wajib memiliki sertifikat pendidikan karakter

dari UHO

7. Lulusan semua jenjang wajib memiliki sertifikat orientasi akademik

8. Semua lulusan harus mempunyai komitmen untuk menjaga integritas

moral sesuai dengan pengembangan nilai-nilai agama dan etika.

9. semua lulusan mempunyai kemampuan bekerjasama, berorganisasi,

pengembangan diri, dan berkomunikasi.

b) Kesesuaian kompotensi yang dicapi dengan tuntutan dan kebutuhan

pemanfaatan lulusan. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah

kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong

dalam kompetensi utama nilai minimal B. Kesesuaian kompetensi Arkeologi

berdasarkan survey yang dilakukan mencapai rata-rata 80% untuk dapat

digunakan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaatan lulusan .

Pertimbangan utama dalam pengembangan kurikulim didasarkan pada

analisis kebutuhan dan penyesuaian terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Analisis kebutuhan dapat dilakukan melaluai

saran-saran dari lulusan maupun pengguna lulusan juga saran-saran dari

dosen maupun professional. Berdasarkan pengmatan perkembangan iptek

dan analisis kebutuhan tersebut dilakukan penyesuaian kurikulum, yaitu

dengan menghapus mata kuliah-mata kuliah yang dianggap tidak televan

dengan perkembangan iptek lagi dan menggantinya dengan mata kuliah-

mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan iptek.
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c) Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi

mahasiswa (IPK dan yudisium lulusan).

Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu peneyelesain studi

mahasiswa (termaksud IPK dan yudisium lulusan), terekam dalam.

Sistem informasi dan pendataan diprogram studi. Mahasiswa dapat

mengakses rekapitulasi keberhasilan studinya setiap awal memasukan

semester genap setelah melakukan registrasi/daftar ulang. Melalui Dosen

Pembimbing Akademik. Kemudian melalui Pembimbing Akadaemik

mahasiswa dapat dipantau kemajuan dan keberhasilannya, sampai

menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).

d). Kepuasan Lulusan.

Rata-rata IPK lulusan adalah 3,31, dengan jumlah presentase IPK< 2,75-3,50

adalah 78,82%. Sebagian jumlah IPK adalah  3,50-4,00, yakni 21,58%

persen. Untuk mencapai tingkat lulusan ideal memang diperlukan beberapa

kreteria, seperti rata-rata IPK dan rata-rata tingkat kelulusan setiap tahun,

serta kompetensi lulusan dan daya saing lulusan dalam dunia kerja. Selama

ini tingkat kelulusan Program Studi Arkeologi FIB UHO sudah meningkat

kelulusan ideal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari indikator

dari rata-rata rentang waktu masa tunggu lulusan diserat dunia kerja adalah 3

bulan.

18. Kepuasan Pemanfaatan Lulusan Dan Keberlanjutan Lulusan.
Dari data rekam jejak alumni didapat bahwa rentang waktu masa tunggu lulusan

diterima bekerja/diserap adalah 0-3 bulan, sesuatu yang menurut hemat kami

penyerapan lulusan diterima dengan baik oleh stokeheloder. Kemudian dan hasil

survey yang dilakukan rata-rata tingkat kepuasan pemanfaatan lulusan 80,00%.

19. Produk Program Studi Berupa Model-Model, Karya Inovatif, Hak Paten,
Hasil Pengembangan Prosedur Kerja, Produk Fisik Sebagai Hasil Penelitian.

Di Program Studi Arkeologi memiliki hasil pengembangan prosedur kerja yaitu

standard operational procedur (SOP) terutama dikembangkan untuk proses
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pembelajaran. SOP yang telah dibuat oleh program studi diadopsi dan dijadikan

acua instansi bagi Fakultas, dan Program Studi ada di Universitas.

DESKRIPSI SWOT KOMPONEN KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN
SUASANA AKADEMIK

a. Kekuatan
- Kurikulum

1) Kurikulum di Program Studi Ilmu Arkeologi mengitegrasikan tujuan, sasaran,

dan misi untuk mencapai visinya dengan memperhatikan tuntutan dunia kerja

dengan mendorong penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi, (KBK)

mengandung ke empat elemen kompetensi (MPK, MKK, MKKB, MPB, dan

MBB) dengan Sistem Kredit Semeseter (SKS).

2) Dilakukan peninjauan pengembangan kurikulum setiap lima tahun

berdasarkan evaluasi internal dan eksternal setiap tahun.

3) Kurikulum disusun berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, yaitu di

sesuaikan visi, misi, tujuan, kondisi institusi, kebutuhan pasar serta

perkembangan illmu pengetahuan dan teknologi.

Pembelajaran

1) Perbaikan SAP/RPS dan silabus dikukan secara fleksibel khususnya dalam

rangka merespon orientasi pembelajaran dari dosen khususnya para praktisi.

2) Selain core skills di bidang ilmu Arkeologi, mahasiswa juga di wajibkan

Mengikuti Mata Kuliah Bahasa Belanda Karakteristik ini pula yang

membedakan lulusan Program Studi Arkeologi dengan lulusan Universitas

lain.

3) Tersedianya sarana pembelajaran yang unggul seperti Laptop, LCD, dan lain-

lain.

- Suasana Akademik

1) Mahasiswa mata kuliah

2) Penerapan kehadiran minimal 80% bagi seluruh mata kuliah memiliki SAP

3) Berjalannya sistim pendampingan akademik melalui penasehat akademik

(Dosen PA)
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4) Fakultas mendukung program kerja akademik Himpunan Mahasiswa Jurusan

terutama bagi pemberdayaan budaya membaca, menulis dan berdiskusi

5) Pelayanan bagi mahasiswa sangat diutamakan baik yang bersifat akademis

maupun konseling

6) Tersedianya banyak peluang beasiswa bagi mahasiswa.

b) Kelemahan
- Kurikulum

1) Pembaharuan kurikulum belum dapat mengoptimalkan partisipasi dunia

bisinis dan industri

2) Integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu Arkeologi belum ditopang

kemampuan anggaran yang memadai

- Pembelajaran

1) Tidak semua dosen telah memahami paradigm Lerming Student Centre

2) Masih ada kendala dalam koordinasi Team Teaching

3) Belum membudayakan kegiatan membaca, menulis dan berdiskusi

dikalangan mahasiswa maupun dosen

4) Sistim pembelajaran dengan evaluasi partisipasi dan prestasi mahasiswa

belum dilakukan secara ketat

5) Peraturan kehadiran mahasiswa dalam kelas minimal 80% belum dilakukan

secara tegas oleh beberapa dosen

- Suasana Akademik

1) Belum adanya mahasiswa mampu memanfaatkan secara kreatif terhadap

perkembangan jurnal ilmiah dan teknologi informasi untuk menciptakan

keunggulan akademik

2) Belum terbangunnya secara merata habitus/selera akademik di kalangan

mahasiswa (sifat malas)

3) Belum membudayanya kegiatan membaca, menulis dan berdiskusi

dikalangan mahasiswa maupun dosen.

c. Peluang
- Kurikulum
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1) Jaringan kemitraan dan kerjasama pihak luar akan mengakselerasikan

penyempurnaan proses pembelajaran yang di bangun di Program Studi

Arkeologi

2) Penyesuaian dan peningkatan kualitas sistim pembelajaran Program Studi

Arkeologi dengan standar mutu seperti akreditas BAN PT.

3) Meningkat dan kompleksnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja

memungkinkan pengembangan KBK dan konsentrasi studi secara periodik

4) Meningkat dan kompleksnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja

menjadi tantangan bagi pilihan dan pengembangan profesi lulusan

- Pembelajaran

a) Tersedianya sistim teknologi informasi terutama jaringan internet meskipun

masih terbatas

b) Perkembangan yang sangat cepat pada disiplin Ilmu Arkeologi dapat

memberi dorongan bagi pembaruan kurikulum secara berkelanjutan

c) Tersedianya banyak pusat-pusat keunggulan baik di dalam maupun di luar

negeri yang bisa memanfaatkan untuk benchmarking.

d) Ruang terbuka seperti koridor, hall dan taman (halaman, lapangan) bisa

dijadikan alternatif ruang pembelajaran terbuka yang nyaman dari ruang kelas

tertutup (dalam gedung) yang mebosankan.

- Suasana Akademik

a) Pengguna lulusan Universitas Halu Oleo pada umumnya dan program studi

Arkeologi khusunya menlilai kinerja mereka cukup baik

b) Eksisnya kajian arkeologi sehingga menjadi peluang bagi terciptanya dan

terjaga iklim akademik yang kondisif.

c) Penelitian pada umumnya memberi peluang bagi nuansa akademik

d. Ancaman
- Kurikulum

1) Tuntutan pasar bagi dunia perguruan tunggi yang lebih mementingkan aspek

formalitas perkuliahan dalam komteks tertentu menjadikan aspek keilmuan

seperti aspek komoditi yang diperdangkan

2) Dinamika budaya bangsa yang lebih berorientasi pada materialisme,

hedonisme dan konsumerisme mengurangi efektifitas kurikulum sebagai

factor perubahan pemahaman, perilaku dan sikap dosen serta mahasiswa
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- Pembelajaran

a) Industriliasasi dan komersialisasi lembaga pendidikan tinggi.

b) Kencenderungan sebagian mahasiswa lebih mengutamakan bergelut denga

internet dari pada mengarahkan perhatian pada proses pembelajaran dengan

ragam metode pembelajaran berbasis SCL di kelas

c) Kesibukan sewaktu-waktu dosen diluar kampus menghambat bagi

optimalisasi pembelajaran di kelas.

- Suasana Akademik

a) Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa dalam dan luar kelas belum

produktif dan merata.

b) Kecenderungan mahasiswa memanfaatkan jaringan internet dari pada

informasi non akademik

c) Angkatan kerja sarjana yang terus membengkak

d)

KOMPONEN F: SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI

1. Sistem Alokasi Dana
Program studi Arkeologi memperoleh dana yang bersumber dari DIPA BLU

Universites setiap semester yang nilainya disesuaikan dengan Jumlah

mahasiswa program studi masing-masing. Pendanaan tersebut bersumber dari

pembayaran UKT mahasiswa dan itu digunakan untuk biaya rutin pertahun

selama pelaksaan perkuliahan. Penerimaan eksternal berusumber dari

intitusional fee dari dosen Ilmu Arkeologi yang terlibat dari dalam proyek

penelitian. Dana itu bersifaat insidetal atau semi-rutin seperti seminar, workshop,

lokakarya, dan kegiatan sekali atau dua kali setahun seperti dialog masalah

akademik/diskusi ilmiah yang melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi

Arkeologi.

2. Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana
Prosedur penyusunan anggaran kinerja berdasarkan ketentuan umum

Universitas Halu Oleo Kendari dilakukan dengan mekanisme bottom up dan top

down. Bottom up merujuk pada penyusunan aktifitas yang diusulkan oleh unit

kerja atau (program studi). Sedangkan top down merujuk pada dasar
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penyusunan aktifitas yang harus selaras dengan renstra universitas yang

berbasis pada sturuktur pendapatan atau alokasi pendanaan yang ditetapkan

universitas.

Pada perencanaan dan pengelolaan penganggaran, Jurusan Ilmu Arkeologi

melakukannya secara transparan.Perencanaan dan penganggaran ini

dituangkan dalam rencana pengembangan Program Studi yang dibuat dengan

rincian kegiatan dan pendanaan.Penentuan jenis kegiatan yang dimasukkan

dalam pengembangan Jurusan berdasarkan usulan dari kegiatan Dosen yang

disesuaikan dengan format universitas. Dana pengembangan jurusan ini dikelola

langsung program studi bersama jajarannya ssuai dengan dana yang diterima.

Dan pengembangan ini dipertanggungkan kepada Biro Keuangan dengan

kegiatan yang dijalankan, capaiannya dilaporkan atau dipertanggungjawabkan

pada setiap akhir tahun ajaran.

3. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya
Keterbatasan kemampuan pendanaan masyarakat yang diakibatkan oleh

ketidakpastian kondisi social, ekonomi dan politik sehingga dapat mempengaruhi

peminatan mahasiswa. Oleh karena itu pimpinan fakultas dan program studi

berusaha sedapat mungkin menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang

dapat membantu pembiayaan perkuliahan mahasiswa melalui fasilitas

mahasiswa.

Jurusan Arkeologi masih selalu mendapatkan bantuan dari kalangan dosen untuk

membiayai kegiatan-kegiatan tertentu. Kebijakan internal prodi dengan memberi

kebebasan pada setiap dosen menjalin kerjasama penelitian atau konsultasi

dengan instansi-instansi lain yang pada gilirannya dapat menyumbang secara

material atau (dana) dan non material (pembelajaran berbasis hasil penelitian)

dalam rangka pengembangan jurusan.

Adapun keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan dana, dapat diupayakan

untuk ditingkatkan kedepan ialah promosi jurusan melalui sosilisasi Visi dan Misi,
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Kompetensi, KBK dan konsentrasi yang mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat dunia kerja yang memungkingkan meningkatnya jumlah peminat.

4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sebagai program studi yang terus menerus berkembang dari tahun ketahun,

pengelolaan sarana dan prasarana mendapat perhatian serius, agar tenaga

edukatif dan mahasiswa dapat memanfaatkannya secara optimal. Dengan

pengelolaan yang professional, mulai dengan pengadaan, infentarisasi,

pemanfaatan serta pemeliharaan, proses perkuliahan mendapatkan yang penuh

serta dapat mencapai target kompetensi lulusan yang diharapkan. Pengelolaan

sarana prasarana selalu diorientansikan pada kebutuhan proses pembelajaran.

Untuk melakukan pengelolaan yang professional, pada tingkat fakultas,

pelaksanaan teknis operasionalnya dilakukan oleh fakultas.

5. Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, dan
perpustakaan

Sarana dan prasarana pada program studi Arkeologi untuk menunjang kegiatan

proses pembelajaran adalah:

a. Ruang kuliah sebanyak 6 (Enam) dengan daya tampung 25 orang mahasiswa

per ruangan, dengan luas 8m x 6m= 48 m2

b. Ruang ketua Prodi Arkeologi

c. Ruang dosen untuk Program Studi Arkeologi

d. Ruang Ujian (Aula) program studi sebanyak 1 (satu)

e. Ruang Laboratorium Jurusan Arkeologi

f. Ruang perpustakaan, diatur oleh UPT Perpustakaan. Ruang-ruang ini

dimanfaatkan dari jam 08.00-16.00 wita.

g. Pada tahun 2017 Program Studi Arkeologi melalui laboratorium Arkeologi

merencanakan untuk mengelola jurnal untuk mahasiswa dan dosen dengan

Pelayanan Jurnal Arkeologi.
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Tabel 6

Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio dan ruang perpustakaan,

kebun percobaan, dsb kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses

belajar mengajar, seperti pada table berikut:

No. Jenis
Prasarana

Jumlah
Unit

Total
Luas
(m2)

Kepemilikan Kondisi

Utilisasi
(Jam/minggu)SD SW Tera

wat

Tidak
Teraw

at

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

1 Ruang
Kelas

11 807,2
4

√ √ 50 jam/minggu

2 Ruang
Baca

1 56,70 √ √ 70 jam/minggu

3 Ruang
Seminar

1 30,66 √ √ 4 jam/minggu

4 Ruang TU 1 30,65 √ √ 70 jam/minggu

5 Ruang
Dosen

2 96,96 √ √ 50 jam/minggu

6 Perpustaka
an

1 56,70 √ √ 70 jam/minggu

7 Lab 1 61,54 √ √ 40 jam/minggu

8 Ruang
Akademik
Pelayanan
Terpadu

1 45,90 √ √ 70 jam/minggu

10 Ruang
Ujian

1 30,66 √ √ 50 jam/minggu

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
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Tabel 7

Data Prasarana Lain Yang Menunjang (misalnya tempat olahraga, ruang bersama,

ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format table berikut:

No. Jenis Prasarana
Penunjang

Jumlah
Unit

Total
Luas
(m2)

Kepemilikan Kondisi

Unit
PengelolaSD SW Terawat

Tidak
Teraw

at

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

1 Ruang BEM 1 62,4   BEM

2 Ruang Aula 1 123,17   Sarana
Prasarana

3 Sport Center 1 1.755   UPT Olah
Raga

4 Auditorium 1 1.600  

5 Masjid (Musholla) 1 25,39   Sarana
Prasarana

6 Ruang Jurnal 1 56,625   Sarana
Prasarana

7 Poliklinik 1 30   Sarana
Prasarana

8 Ruang Staf 1 16,4   Sarana
Prasarana

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

6. Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian

Program Studi Arkeologi saat ini memiliki beberapa fasilitas pendukung belajar

mengajar diantaranya terdapat unit yang dilengkapi dengan 3 printer. Dengan

rincian masing-masing ruang ketua jurusan 1 unit, ruang administrasi 1 unit

komputer dan ruang laboratorium/perpustakaan sebanyak 1 unit dan 1 unit LCD.
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7. Kesesuaian Kecakupan Sarana Dan Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan

pembelajaran, dan oleh karena itu sangat mendukung kualitas proses

pembelajaran. Kondisi Prodi Arkeologi terkait dengan ketersediaan prasarana,

ruang rasio antara luas ruangan kuliah dengan jumlah mahasiswa dan

sarana/fasilitas sudah cukup dengan sesuai kebutuhan dan dapat menunjang

bagai proses pembelajaran dalam dan luar kelas (penelitian lapangan).

8. Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatannya
Untuk menunjang keberlanjutan seluruh kegiatan akademik dan non akademik,

belim ada satu lokasi dana khusus yang dibuat oleh program studi, semua

pendanaa tergantung pada dana yang diturunkan dari universitas. Pemeliharaan

prasarana seperti laptop dan LCD/infokus dilakukan oleh program studi.

Pemanfaatan dan peralatan media pembelajaran seperti LCD cukup baik dalam

proses perkuliahan.

9. Rancangan Pengembangan Sistem Informasi
Sarana dan prasarana yang ada di Program Studi untuk menunjang system

informasi bagi kegiatan proses pembelajaran, baik itu berupa perpustakaan,

laboratorium maupun media informasi elektronik dimna Program Studi Arkeologi

telah memanfaatkannya secara maksimal.

Pengembangan dan pemanfaatan ke system LAN sudah dimanfaatkan Program

Studi Arkeologi. Sarana bagi mahasiswa Arkeologi adalah ruang baca program

studi, Perpustakaan yang ada di Universitas dan Fakultas dan Jurusan

Arkeologi.Tenaga terlatih untuk sistem informasi sudah ada, baik di Program

Studi, maupun Fakultas.

10.Kecukupan dan Kesesuaian Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Pendukung Untuk Pemberdayaan Sistem Informasi

Pengelolaan dana untuk sistem informasi seperti membayar rekening telepon,

fax, terpusat pada universitas. Sistem informasi elektronik seperti internet sidah

ada di Program Studi dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika

Universitas Halu Oleo Kendari. Sarana dan prasarana sistem informasi pada
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Program Studi Ilmu Arkeologi dapat menunjang berlangsungnya proses

pembelajaran.

Tabel 8

Aksesbilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format table berikut:

6.5.1.

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 - - V V

2 Kartu Rencana Studi

(KRS)
- -

V V

3 Jadwal Mata Kuliah - - V V

4 Nilai Mata Kuliah - - V V

5 Transkrip Akademik - - V V

6 Lulusan - - V V

7 Dosen - - V V

8 Pegawai - - V V

9 Keuangan - - V V

10 Inventaris - - V V

11 Perpustakaan - - V V

11.Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi
Media informasi yang ada masih dalam pengembangan, informasi dari

program studi ke mahasiswa umumnya melalui media papan pengunguman

dan rapat dengan mahasiswa dengan kegiatan tamu kenal mahasiswa baru

dan mahasiswa lama serta dosen program Studi rencana kedepan adalah

mengembangkan LAN pada Program Studi, dan ruang baca program studi

sehingga memudahkan Arkeologi dan informasi antar mahasiswa dan dosen.

12.Keberadaan dan Pemanfaatan on-campus connectivity devices (intranet)
Adanya pengembangan jaringan penghubung antara semua lembaga atau

jurusan/program studi di lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari.Jaringan
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Konektifitas di pusat komputer Universitas Halu Oleo, Fakuktas dan Program

Studi.

13.Keberadaan dan Pemanfaatan global connectivity devices (internet)
Internet merupakan sistem informasi internal dan terhubung ke Program

Studi.Sudah dikembangkan jaringan untuk internet di Program

Studi.Tersedianya fasilitas untuk internet merupakan salah satu factor utama

belum adanya internet di program studi.

DESKRIPSI SWOT KOMPONEN F : SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM
INFORMASI

a. Kekuatan
1) Adanya komitmen yang kuat dari pihak Universitas dan Fakultas untuk

mensubsidi dan peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas proses

pembelajaran

2) Sistem audit internal bermanfaat untuk membangun prinsip transparasi

dan akuntabilitas

3) Peningkatan jumlah mahasiswa yang berdampak positif bagi sturuktur

penerimaan dan pengeluaran Program Studi.

4) Rencana anggaran belanja kegiaatan (RKAT) dan penggunaanya dibuat

secara periodik dan teratur.

5) Ruang kuliah, administrasi, ujian dan ruang dosen yang memadai.

6) Dalam rangka menunjang proses belajar mengajar, program studi sudah

dilengkapi laboratorium dan fasilitas perpustakaan (sumber bahan pustaka

yang selama ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa Ilmu

Arkeologi maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain) yang dilengkapi

dengan buku-buku referensi edisi terbaru baik asing maupun lokal.

7) Selurung ruang kuliah ditata dengan baik.

b. Kelemahan
1) Ketergantungan terhadap sumber dana dari SPP/DPPP mahasiswa

membatasi penyelenggaraan berbagai jurusan.
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2) Pencairan dana yang sering terlambat sehingga mengganggu kegiatan

program studi.

3) Sarana dan prasarana belum ada yang dapat digunakan Program Studi

Arkeologi secara maksimal.

4) Program intranet di tinggkat universitas belum maksimal

5) Dimensi informasi masih ada yang bersifat manual, termasuk sistem

pengarsipan

6) Penguasan terhadap sistem informasi pada personalia tingkat fakultas dan

program studi belum merata

c. Peluang
1) Jurusan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sebagai

partner dalam kegiatan di bidang akademik yang mendukung pendanaan

di tingkat Fakultas maupun di Jurusan.

2) Program Studi Arkeologi senantiasa berupaya menggalang sumber

penerimaan lain diluar SPP mahasiswa berupa kerjasama dengan instansi

lain.

3) Tersedianya banyak jalur mahasiswa

4) Potensi sumber-sumber dana untuk program penelitian dan pengapdian

kepada masyarakat dari pemerintah dan swasta memungkinkan untuk

dikerjasamakan.

5) Tanah yang masih tersedia luas di sekitar kampus masih memungkinkan

untuk pengembangan gedung baru

6) Pembangunan asrama mahasiswa (Rusunawa) akan menjadi fasilitas

yang mampu menciptakan dukungan kenyamanan kampus sebagai

tempat belajar.

d. Ancaman
1) Prosese pembelajaran yang sejalan dengan perkemgangan teknologi

memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga menuntut jurusan untuk

mencari sumber-sumber dana yang lain

2) Laju inflasi menyebapkan pembengkakan dan peningkatan biaya

operasional sehingga menghambat peningkatan daya dukung sarana dan

prasarana
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3) Tuntutan stakeholder yang terlalu berorientasi pada fasilitas yang

berlebihan dan mewah tidak jarang merubah skala prioritas Program Studi

dalam pengadaan sarana dan prasarana

4) Siklus perkembangan dan modernisasi media pembelajaran serta fasilitas

lainnya yang sangat cepat membuat fasilitas yang ada cepat sekali

ketinggalan zaman.

5) Sistem jaringan yang masih sering terganggu dan terbatas

KOMPONEN G : PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKA, DAN KERJASAMA

1. Kualiatas, Produktifitas, Relevansi Sasaran dan Efisiensi Pemanfaatan
Dana Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat

a) Penelitian

Dosen jurusan Arkeologi senantiasa terlibat dalam kegiatan penelitian baik

sebagai peneliti utama maupun sebagai anggota tim peneliti. Lembaga

penelitan UHO membuka kesempatan kepada setiap dosen untuk

berkompetensi dalam berbagai kegiatan penelitian baik yang didanai oleh

pemerintah maupun swasta, yang menjalin kerjasama dengan lembaga

penelitian UHO. Selain itu juga beberapa dosen Arkeologi secara perorangan

melakukan penelitian bekerja sama dengan lembaga tertentu diantaranya

Diknas, Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemda Kabupaten dan Kota.

Kegiatan penelitian yang selama ini dilakukan dosen jurusan Arkeologi

dengan tema kelembagaan/birokrasi, pelayanan, pemekaran daerah,

pengembangan tupoksi pada SKPD, pemberdayaan, kemiskinan, administrasi

pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, indeks pelayanan, kinerja,

disiplin.

Keterlibatan dosen jurusan dalam berbagai kegiatan penelitian umumnya

diawali dengan memasukkan proposal ke lembaga mitra dan mitra

melanjutkan kerjasama manakala proposal yang diusulkan oleh dosen

arkeologi memenuhi standar (pembiayaan dan kualitas) yang di inginkan oleh

pihak lembaga mitra. Lagi pula output penelitian berupa laporan dan
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rekomendasi penelitian umumnya dibahas di Jurusan untuk mendapatkan

masukan (imput) sebelum diserahkan ke lembaga mitra. Dengan mekanisme

ini tampaknya efektif untuk menjaga kualitas output penelitian dan ditandai

oleh kerjasama yang berkelanjutan.

Begitu pula denga penelitian yang dilakukan mahasiswa dengan langkah awal

yang dilakukan oleh mahasiswa lain berdiskusi dengan dosen penasehat

akademik untuk menentukan judul penelitiaan. Setelah itu mahasiswa menulis

proposal dan proposal itu kemudian diseminarkan di Jurusan yang dihadiri

oleh mahasiswa dan dosen untuk memperoleh masukan (input) dan saran-

saran perbaikan. Jika proposal itu telah dianggap layak maka kemudian

mengajukan izin penelitian ke Dekan FIB selanjutnya mahasiswa ke lapangan

melakukan kegiatan pengumpulan data dan dilanutkan dengan penulis

skripsi.

b. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengapdian kepada masyarakat di lingkungan UHO di koordinasikan oleh

Lembaga Pengabdain pada Masyarakat (LPPM). Namun beberapa dosen

menjalin beberapa kerja sama dengan Pemda dan Perusahaan untuk

memberikan wawasan tentang pemberdayaan kelembagaan, peningkatan

mutu pendidikan dari kebijakan publik, tertib administrasi desa dan kelurahan,

mutu dan kualitas pelayanan. Selanjutnya beberapa dosen Arkeologi sebagai

narasumber di berbagai seminar dan penelitian yang diselenggarakan Pemda

dan lembaga-lembaga lain.

2. Agenda, Keberlanjutan, Dimensi Hasil Penelitian dan
Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan teragendakan berada

dibawah koordinasi LPPM UHO. Sementaran penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen melalui kerja sama dengan

lembaga tertentu sifatnya incidental. Sama halnya dengan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen melalui seminar

ilmiah atau menjadi nara sumber atau tenaga pelatih diberbagai pelatihan

tidak teragendakan tetapi dilakukan berdasarkan permintaan instansi atau

lembaga tertentu.
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Mekanisme dan prosuder kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan oleh Jurusan Arkeologi yang dikoordinasikan oleh

LPPM UHO keberlanjutannya selain ditentukan oleh LPPM UHO juga

dipengaruhi oleh beberapa manajemenen yang dilakukan oleh dosen yaitu

memenuhi standar kualitas, penggunaan dana, ketepatan waktu dan

ketentuan administratif lainnya. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh

dosen Jurusan Arkeologi yang tidak berada di bawah koordinasi LPPM UHO

keberlanjutannya amat ditentukan oleh manajemen pengelolaan penelitian

yang memenuhi standar kebutuhan mitra penelitian.

Hasil penelitian dosen didiseminasikan ke stakeholder primer melalui laporan

penelitian dan seminar sedangkan kemasyarakat ilmiah dilakukan memlalui

penerbitan di Jurnal Ilmiah baik yang terakreditas maupun yang belum

terakreditasi serta sebagian ditertibkan dalam bentuk buku.

3. Kegiatan Penelitian Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat bersama
Dosen dan Mahasiswa
Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa antara lain penelitian sensus

tentang kinerja dosen menurut persepsi mahasiswa pada setiap akhir

semester. Pada sisi yang lain dosen mata kuliah Demografi Sosial, Intrensip

Praktikum, dan perencaan dan Evaluasi Proyek memberikan tugas penelitian

lapangan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta sesuai dengan

materi perkuliahan. Kegiatan penelitian dan pengabdian yang ada khusus

diagendakan untuk dilaksanakan secara bersama-sama oleh mahasiswa dan

dosen sebagai tenaga pendaping.

4. Banyak kualitas kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan mahasisawa
Sebenarnya banyak potensi mahasiswa yang dapat dikembangkan untuk

melakukan kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, hanya saja kendala kami adalah

mengenai keterbatasan dosen pembimbing, dan belum optimalnya dosen

pengampu mata kuliah untuk mengarahkan mahasiswa untuk

mengaplikasikan materi kepada budaya meneliti.Kegiatan penelitian mandiri

yang dilakukan mahasiswa adalah dalam bentuk skripsi.Jumlah skripsi

selama ini cukup banyak dengan kualitas yang cukup baik.Kemudian dalam
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bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh

mahasiswa adalah dalam bentuk penyuluhan lingkuhan hidup dan berbagai

bentuk kegiatan social.

5. Hubungan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu akan sangat membantu

pengayaan materi pengajaran dosen yang berbentuk pelatihan dan aksi

social merupakan penerapan dari materi pengajaran dosen.

Mata kuliah yang beriorentasi teoritis dan terapan di Jurusan Arkeologi oleh

dosen maupun yang dilakukan oleh mahasiswa.Bahkan penyusunan materi

pembelajaran berdasarkan atas hasil penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa Jurusan Arkeologi.

6. Banyak dan Kualitas Kegiatan Penelitian dan Publikasi Dosen
Kegiatan penelitian dosen selama tiga tahun terakhir sebanyak 6 judul, dan

secara kualitas memiliki urgensi yang sama antara penelitian untuk

kepentingan internal UHO dan penelitian pengembanan ilmu. Hasil-hasil

penelitian tersebut ada yang terpublikasi melalui jurnal.

7. Hubungan Kerjasama dan Kemitraan Penelitian dengan Lembaga Dalam
dan Luar Negeri
Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dan penelitian terwujud dengan

lembaga dalam negeri, sedangkan dengan lembaga luar negeri dalam

berbagai pelatihan dan diupayakan. Sedangkangkan kerja sama dengan

Depdiknas dimediasi oleh LPPM, dan kegiatan yang sering dilaksanakan

berupa pelatihan dan penyusunan penelitian dosen muda dan penelitian

hibah bersaing.

8. Kualitas dan Kurun Waktu Penyelesaian Skripsi (Termasuk Proses
Penulisan Skripsi dan Pembimbingan)
Ke depan untuk menjaga kualitas skripsi, maka saat mahasiswa

memprogramkan penulisan skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi secara

intesif dengan dosen penasehat akademik untuk menentukan masalah dan

judul penelitian. Setelah itu mahasiswa mengajukan judul tersebut ke

Sekertaris Jurusan untuk menentukan dosen pembimbing yang sesuai

dengan kompetensi yang ada.Dosen pembimbing yang sesuai dengan
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kompetensi yang ada.Dosen Pembimbing skripsi ada yaitu Pembimbing I dan

Pembimbing II yang membantu mahasiswa untuk mengarahkan pembuatan

proposal penelitian sampai penulisan skripsi. Apabila proposal penelitian

mahasiswa dianggap sudah memenuhi standar akademik oleh dosen

pembimbing, selanjutnya dapat dilanjutkan dengan ujian seminar proposal

penelitian skripsi. Ujian seminar proposal mahasiswa dilakukan dengan cara

terbuka yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang dosen. Melalui

seminar proposal tersebut, masukan berupa teori, konsep, metodologi dan

bahan kepustakaan yang erat terkait dengan skripsi yang mana dapat

melakukan penelitian lapangan.

Kurun waktu penyelesaian skripsi rata-rata enam bulan.Tiga bulan pertama

digunakan untuk penelitian lapangan sekaligus menulis fieldnote dan tiga

bulan berikutnya digunakan untuk menulis hasil penelitian dalam bentuk

skripsi.Selanjutnya mahasiswa mengikuti ujian seminar hasil penelitian skripsi

yang di ikuti oleh dua orang dosen pembimbing dan empat orang

penguji.Setelah ujian seminar hasil diwajibkan lagi memperbaiki (matriks

perbaikian) laporan penelitannya berdasarkan saran-saran dosen

penguji/narasumber narasumber dan pembimbing.Setelah dianggap layak

dengan mengikuti saran dosen penguji maka pembimbing menandatangani

lembar persetujuan untuk mengikuti ujian akhir/skripsi.Ujian skripsi dilakukan

secara tertutup yang hanya di ikuti mahasiswa, dosem pembimbing dan

penguji yang di SK-kan oleh Dekan FIB UHO.

9. Publikasi Hasil Penelitian, Karya Inovatif, dan Rangkuman Skripsi
Hasil yang dilakukan oleh dosen sebagian diantaranya dipublikasikan melalui

jurnal, baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, dan buku

sebagian lainnya yang berbentuk laporan penelitian dimasukkan

keperpustakaan LPPM dan perpustakaan Fakultas dan Jurusan.Hasil

penelitian yang berupa skripsi mahasiswa diwajibkan memasukkan

perpustakaan jurusan, Fakultas dan Universitas serta lokasi dimana

mahasiswa yang bersangkutan melakukan penelitian.

10.Kerja Sama dengan Instansi yang Relevan
Jaringan kemitraan di Program Studi Arkeologi FIB UHO dengan berbagai

pihak dilakukan antara lain kunjungan ke Museum dan Dinas Pariwisata dan
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Balai Pengembangan Cagar Budaya dengan membangunan kerja sama

dalam melakukan penelitian yang relevan dengan kajian. Arkeologi juga

membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menggali dan

meneliti tentang situs-situs sejarah yang ada di kabupaten/kota.

11.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Monitoring dan evaluasi kerjasama dalam pelaksanaan Tri Darma selain

dilakukan oleh pihak pimpinan fakultas juga dilakukan oleh Program Studi

baik dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Langkah

dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan

setiap semester untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana program

kerjasama yang dilakukan bermanfaat buat lembaga atau tidak bermanfaat

sehingga pihak program studi dengan berkordinasi dengan pimpinan fakultas

dan univesitas menyusun kembali program kerjasama sehingga dapat efektif

dalam pelaksanaannya.

12.Hasil Kerjasama Yang Saling Menguntungkan
Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bermanfaat untuk

menambah khazanah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan

pengajaran dan disebarluaskan dalam jurnal dan buku serta kredit point bagi

dosen penelitian. Kecuali itu pihak mitra terutama yang bersangkutpaut

dengan penelitian terapan, dijadikan sebagai bahan acuan untuk

mengembangkan strategi invertensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata

(real needs) dan kebutuhan yang dirasakan (felt needs)kelompok sasaran.

13.Kepuasan Pihak-Pihak Yang Bekerjasama
Kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam

melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, berpegang teguh

pada prinsip kejujuran dan karakter ilmiah dan pihak-pihak yang bekerjasama

dengan studi arkeologi merasa puas dengan hasil dari penelitian dan

pengabdian yang program studi lakukan, terbukti setiap kami berkujung kami

disambut dengan baik dan di minta pertimbangan sebagai acuan dalam

menegakkan kebijakan tentang kearkeologian.



93

DESKRIPSI DAN ANALISIS SWOT

Kekuatan
1) Pimpinan unversitas, LPPM dan Fakultas memilki komitmen yang kuat untuk

meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Keterpaduan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta

pengabdian masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

3) Pelatihan metodologi penelitian di fasilitasi oleh Fakultas dan Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas

4) Frekuensi penelitian yang dilakukan oleh dosen Arkeologi cukup tinggi dan

isu penelitiannya domain dari kajian Arkeologi

5) Dosen Arkeologi telah mengikutkan beberapa mahasiswa dalam

penelitiannya sehingga mahasiswa dapat memiliki keterampilan penelitian.

Kelemahan
1) Dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang masih minim

2) Rendahnya minat dan motivasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan

penelitian dan pengabdian masyarakat

3) Kegiatan dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hanya

sebagian kecil yang terpublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi

4) Kerjasama antar jurusan Arkeologi di berbagai perguruan perguruan tinggi

dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum terjalin

secara baik

Peluang
1) Tersedia banyak dana penenlitian dari pemerintah

2) Problematika ekomoni bangsa yang sangat kompleks dan menjadi isu sentral

kehidupan masyarakat merupakan lahan dan sasaran bagi penelitian dan

pengabdian masyarakat

3) Dana penelitian yang tersedia seperti hibah bersaing, hibah, kompetisi, hibah

strategi nasional cukup banyak merupakan peluang bagi dosen dan jurusan

Arkeologi untuk mendapatkannya.

Ancaman
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1) Tuntutan dunia bisnis dan politik terhadap hasil penelitian yang sarat dengan

kepentingan sesaat sering kali tidak mengindahkan kaidah-kaidah keilmuan

kejujuran intelektual

2) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil penelitian

3) Jaringam kerjasama mensyaratkan kompetensi yang tinggi dari segenap

civitas akademika

4) Sangat ketat persaingan untuk memperoleh dana penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

II. Analisis Swot Program Studi Secara Keseluruhan

Kajian kekuatan dan kelemahan internal serta telaah Peluang dan Tantangan

Eksternal di Program Studi Arkeologi dilaksanakan bersama-sama pimpinan

Fakultas dan pimpinan Program Studi.

Secara lengkap Analisis SWOT Program Studi Arkeologi dapat dilihat pada

lampiran Evaluasi Diri.
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Lampiran

ANALISIS SWOT EVALUASI DIRI

Program Studi Arkeologi

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI

INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN

1) Salah satu Universitas Negeri terbesar di
Kendari bahkan di Sulawesi Tenggara

1) Visi, misi dan tujuan program studi
belum secara utuh di hayati oleh seluruh
Civitas Akademika dalam rutinitas
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

2) Dosen Tetap Yang Sesuai Dengan Prodi
dengan pendidikan S2 sebanyak 6 orang

2) Etos kerja dan kometmen dosen serta
staf pegawai masih kurang dalam
menggerakkan produktivitas

3) Kurikulum di Program Studi Arkeologi
mengintegrasikan misi, sasaran dan tujuan
untuk pencapaian visinya dengan
memperhatikan tuntutan dunia kerja
dengan menerapkan Kurikulum Berbasis
Komptensi (KBK) dan Sistem Kredit
Semester (SKS)

3) Pelaksaan kurikulum masih lebih
menonjol pada tataran administratif
akademik dari pada subtansi akademik.



EKSTERNAL

4) Tersedianya lahan kampus untuk
pengembangan ruang kuliah dan
perkantoran di kampus baru Anduonohu di
Jln E.A. Mokodompit Kelurahan Kambu
Kota Kendari yang dilengkapi dengan
fasilitas gedung kuliah, perkantoran,
auditorium, laboratoriumn dan
perpustakaan.

4) Fasilitas internet di lingkungan UHO
yang belum dapat digunakan  secara
maksimal karenaa sarana dan prasarana
pendukungnya dan jangkauannya
(radius) yang belum terlalu jauh.

5) Peningkatan jumlah mahasiswa yang
berdampak positif bagi struktur
penerimaan dan pengeluaran program studi

5) Sistem kerja yang belum melembaga
dan berfikir sistem yang belum
membudaya menyebapkan
keterlambatan dalam merespon
perubahan

6) Adanyan rapat rutin tang diadakan setiap
bulan sekali sebagai wadah koordinasi di
antara oengelola program studi dengan
pimpinan universitas

6) Tenaga administrasi di Program Studi
masih dirasa kurang

7) Terdapat sistem monitoring akademik dan
unit kendali untuk menjamin
penyelenggaraan sistem akademik dan
kemahasiswaan, keuangan, serta
administrasi dan kepegawaian yang
berkualitas.

7) Penggunaan metodologi pembelajaran
konvesional membuat suasana
perkuliahan kurang menarik dan kerang
menantang bagi mahasiswa

8) Program Studi Arkeologi sangat
memperhatikan kesesuaian mata ajar
dengan kualifikasi pendidikan dosen

8) Belim membudayakan kegiatan
membaca, menulis dan berdiskusi di
kalangan mahasiswa



9) Penyusunan Kurikulum Program Studi
Arkeologi di lakukan dengan melibatkan
Stakeholder

9) Penguasaan terhadap sistem informasi
pada personalia tingkat fakultas dan
Prodi belum merata

10) Di samping memiliki kompetensi keahlian
dan keterampilan, lulusan program studi
arkeologi memiliki integritas kepribadian
yang akan sangat mendukung keberhasilan
di dunia kerja

10) Belum berfungsinya secara optimal unit
kerja yang memfasilitasi informasi
dunia kerja dan jalinan dunia kerjasama
dalam pemanfaatan lulusan program
studi Arkeologi

11) Keterpaduan kegiatan penelitian,
pendidikan dan pengajaran, serta
pengabdian masyarakat sebagai
pengembangan jurusan

11) Dana penelitian dan pengabdian
masyarakaat yang masih minim

PELUANG PELUANG-KEKUATAN PELUANG-KELEMAHAN
1. Tersedianya jaringan Arkeologi,

kerjasama atau kemitraan dalam
bidang pendidikan Arkeologi baik
tingkat nasional maupun
internasional akan mengaklerasikan
pencapaian visi, misi, dan tujuan
Program Studi Arkeologi

1. Memperluas jaringan kerja dan
memelihara nama besar UHO
untuk mengakselerasi pencapaian
visi dan misi Program Studi
Arkeologi

1. Sosialisasi dan intenalisasi dan misi
Prodi yang disertai dengan studi
banding ke PT bancmarking untuk
memantapkan penghayatan
stakeholder terhadap visi, misi dan
tujuan Prodi

2. Adanya tawaran beasiswa dari
pihak swasta dan pemerintah

2. Mengusahakan dan memperbanyak
fasilitas beasiswa bagi mahasiswa
berpretasi

2. Menawarkan berbagai fasilitas
kemudahan bagi masyarakat untuk
menikmati perkuliahan di Program
Studi Arkeologi

3. Banyak ahli dibidang Arkeologi 3. Melakukan seleksi lebih ketat dan 3. Menerapkan standarisasi dan



yang tertarik untuk menjadi dosen
luar biasa di Program Studi
Arkeologi

dengan standar lebih tinggi dalam
merekrut tenaga dosen baru

meningkatkan standar kinerja
dosen dan karyawan

4. Perkembangan ICT dan disiplin
Arkeologi yang sangat cepat dapat
memberi dorongan bagi pembaruan
kurikulum secara berkelanjutan

4. Melakukan penelitian dan kajian
terhadap Arkeologi terhadap secara
terus menerus untuk
menyempurnakan kurikulum yang
berkesinambungan

4. Merancang kebijakan umum
kurikulum yang mengacu pada
perkembangan Arkeologi  yang
mutaktir

5. Adanya pembangunan asrama
mahasiswa (Rusunawa) akan
menjadi salah satu fasilitas yang
mampu menciptakan dukungan
kenyamanan kampus sebagai
tempat kerja

5. Pemanfaatan rusunawa umtuk
mengembangkan unit usaha
sebagai laboratorium profesi bagi
mahasiswa

5. Optimalisasi fasilitas internet di
lingkungan rusunawa

6. Potensi sumber-sumber dana untuk
program penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dari pemerintah
dan swasta memungkinkan untuk
dikerjasamakan.

6. Aktif berusaha untuk mendapatkan
dana-dana pengembangan
perguruan tinggi dari pemerintah.

6. Perbaikan sistem pengelolaan
keuangan.

7. Penyesuaian standar proses
pembelajaran di Jurusan Arkeologi
dengan standar mutu.

7. Benchmarking dari sesame PTM
untuk penguatan tata kelola
program studi Arkeologi.

7. Melembagakan tradisi kerja yang
kreatif dan inovatif

8. Tersedia banyak fasilitas dan
pelatihan-pelatihan peningkatan
mutu tata-kelola perguruan tinggi,
baik oleh pemerintah ataupun
swasta.

8. Perbaikan pengelolaan program
menuju standar nasional dan
internasional

8. Menyediakan tenaga administrasi
yang cukup bagi pengelolaan
program studi Arkeologi.

9. penyesuaian standar proses
pembelajaran di Program Studi
Arkeologi dengan standar mutu
seperti Akreditas BAN PT.

9. Perbaikan kualitas proses
pembelajaran sesuai dengan standar
nasional menuju standar
internasional

9 Penguatan kompetensi pedagogis
dosen

10. tersedianya banyak pusat-pusat 10 Membangun suasa akademik yang 10 Meningkatkan standar kompetensi



keunggulan baik di dalam maupun
di luar negeri yang bisa
dimanfaatkan untuk benchmarking.

kondusif dngan memanfaatkan
kerjasama dengan pusat-pusat
keunggulan dalam dan luar negeri

dosen dan mahasiswa terutama
dalam budaya membaca, menulis
dan berdiskusi.

11. Kecepatan perkembangan dunia
ICT memberi peluang terus
menerus bagi perbaikan dan
efektivitas pengelolaan Prodi
Arkeologi

11 Pengunaan portal akademik melalui
e-learning untuk perbaikan mutu
proses pembelajaraan

11 Meningkatkan skill SDM dalam
bidang teknologi informasi

12. Tersedia sertifikasi standar nasional
dan internasional pendidikan tinggi
dalam penjaminan mutu.

12 Menyesuaikan sistem kelembagaan
prodi Arkeologi dengan standar
pendidikan tinggi nasional dan
internasional

12 Merumuskan dan melaksanakan
SOP terutama dalam administrasi
akademik dan keuangan

13. Tersedia banyak dana penelitian
dari pemerintah dan pihak swasta

13 Meningkatkan nilai guna dan
manfaat penelitian dan Arkeologi
FIB UHO

13 Berusaha mendapatkan dana
penelitian dari pemerintah dan
pihak swasta

ANCAMAN ANCAMAN - KEGIATAN ANCAMAN –KELEMAHAN
1. Kompetitor dari perguruan tinggi

lain yang menyelenggarakan
Program Studi Arkeologi sejenis

1. Mengembangkan nama besar
Universitas Halu Oleo dengan
peningkatan mutu yang
berkelanjutan

1. Adanya usaha meningkatkan
Arkeologi dengan stakeholders
terhadap ancaman competitor

2. Instabilitas kehidupan ekonomi dan
politik Negara turut mempengaruhi
dinamika gerakan mahasiswa

2. Upaya usaha peningkatan
kulitasimput melalui seleksi yang
lebih terukur

2. Upaya pengadaan aplikasi
Arkeologi

3. Perguruan tinggi competitor
lainnya menawarkan fasilitas dan
honorarium bagi pengajar dan staf
yang lebih baik dibandingkan
UMMU

3. Upaya meningkatkan SDM 3. Melakukan pelatihan-pelatihan
SDM secara programatis

4. Dinamika budaya bangsa yanag
lebih berorientasi pada
materialisme, hedonisme dan

4. Meneguhkan etos keilmuan dan
kejujuran intelektual dalam
pengelolaan kurikulum

4. Menyusun pedoman kurikulum
yang menarik



konsumtifisme mengurangi
efektiftas kurikulum sebagai fator
perubah pemahaman, perilaku dan
sikap dosen dan mahasiswa

5. Tuntutan stakeholders yang terlalu
berorientasi pada fasilitas yang
berlebihan dan mewah tidak jarang
merubah skala prioritas Program
Studi dalam pengadaan sarana dan
prasarana

5. Modernisasi fasilitas pembelajaran
yang sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan proses pembelajaran
yang berkualitas

5. Menyediakan fasilitas pendukung
untuk optimalisasi ITC

6. Beberapa perguruan tinggi swasta
menawarkan program pendidikan
tinggi dengan biaya yang sangat
murah

6. Kebijakan biaya pendidikan tinggi
yang terjangkau oleh masyarakat

6. Efisiensi dalam pengelolaan Prodi

7. Kecenderungan sikap pragmatis
dan instan di sebagian besar pelaku
pendidikan yang lebih menghargai
hasil dari pada proses dapat
menjadi ancaman bagi proses
pembelajaran yang baik dan
berkualitas

7. Membangun etos keilmuan sebagai
basis pengembangan Program Studi

7. Mengembangkan metodologi
pembelajaran yang menarik dan
menantanag bagi peningkaatan
mutu proses pembelajaran

8. Industrialisasi Dan Komersialisasi
lembaga pendidikan tinggi

8. Melibatkan seluruh stakeholders
dalam membangun tradisi belajar
yang berorientasi pada
pengembangan imu yang
bermanfaat bagi peradaban
manusia

8. Mengembangkan perkulian dan
seminar dengan lebih banyak
melibatkan para praktisi bisnis

9. Masuknya perguruan tinggi negeri
dengan standar mutu internasional

9. Melakukan institusional building
dan capacity building untuk
menghadapi ancaman competitor
dari luar negeri

9. Membangun kerjasama dengan
dunia Industri dan bisnis

10. Lulusan dari competitor perguruan
tinggi berstandar nasional dan

10. Meningkatkan standar kompetensi
lulusan secara berkelanjutan

10. Penguatan life skills dan soft skills
mahasiswa



internasional
11. Tuntutan dunia bisnis dan politik

terhadap hasil penelitian yang sarat
dengan kepentingan sesaat sering
kali tidak mengindahkan kaidah-
kaidah keilmuan dan kejujuran
intelektual

11. Menghasilkan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
yang  bernilai guna tinggi bagi
pengembangan keilmuan

11. Peningkatan mutu pembelajaran
dan penelitian secara berkelanjutan
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