2.5. Kinerja Lulusan Oleh Pihak Pengguna
Program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik
dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi
mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya.
Umpan Balik dari
(1)

Dosen

Isi Umpan Balik
(2)

Tindak Lanjut
(3)

1. Umpan balik dari dosen
yang dilakukan pada saat
pertemuan rutin prodi dan
difakultas setiap awal
semester, meliputi tingkat
kehasiran mahasiswa,
sarana perkuliahan,
(LCD/ruang kuliah
multimedia, kursi,
penerangan), jumlah
mahasiswa yang
memprogram mata kuliah.
2. Umpan balik dari dosen:
Perlu setiap ruang kuliah
tersedia LCD dalam
keadaan terpasang, koleksi
ruang baca dan ruang dosen
dilengkapi/ditambah, sarana
praktikum Microteaching
diperbaiki dan dilengkapi
alatnya yang tidak
berfungsi. Pendidikan dan
pengajaran (memberikan
masukan dan ide tentang
proses dan fasilitas
perkuliahan).
3. Penelitian (melakukan
penelitian setiap tahun
untuk meningkatkan
kemampuan dosen dalam
penelitian).
4. Pengapdian Kepada
Masyarakat (memberikan
masukan pada prodi untuk
lebih meningkatkan kerja
sama dengan masyarakat).

1) Memberikan kebebasan
kepada dosen mata kuliah
untuk melakukan praktek
sesuai dengan mata kuliah
yang diampuh.
2) Mewajibkan dosen
melakukan penelitian
minimal satu kali dalam
satu tahun.
3) Menfalisitasi dosen dalam
berbagai kegiatan sosial
kemasyarakatan.
4) Mempertimbangkan
masukan dan saran dari
dosen dalam mengelolah
prodi yang lebih transparan
dan akuntabel.

Mahasiswa

1. Evaluasi proses
pembelajaran oleh
mahasiswa dilakukan setiap
akhir semester, dan pada
saat dialog akademik
dengan pimpinan prodi dan
sejumlah dosen.
2. Umpan balik
kemahasiswaan: Penilaian
yang dilakukan dosen masih
ada yang tidak objektif
(berbasis pendekatan).

Alumni

1. Masa Tunggu (informasi
waktu yang diperlukan
mahasiswa dalam
memperoleh pekerjaan)
2. Tingkat kepuasan
penggunakan lulusan
(stakeholder)
3. Informasi standar gaji
reword alumni dari
perusahaan tempat mereka
kerja.

1. Mewajibkan seluruh dosen
melengkapi perangkat dan
administrasi perkuliahan
seperti ketersediaan SAP,
GBPP, Silbus, Materi,
Evaluasi/Penilaian mata
kuliah.
2. Mewajibkan dosen
melaksanakan pembelajaran
dengan trasparan dalam
bentuk kontrak kuliah dan
evaluasi
3. Pengembangan proses
pembelajaran, bimbingan
akademik dan tugas akhir
terjadwal.

Menjalin kerjasama yang lebih
intens pada ikatan alumni.

Pengguna lulusan

1. Kemampuan kerja
2. Sikap/prilaku
3. Keterampilan menggunakan
alat modern
4. Perhatiakan Integritas (etika
dan moral)
5. Sedapat mungkin
perkuliahan mata kuliah
keahlian berdasarkan bidang
ilmu (profesionalisme)
6. Tingkat Kemampuan
Bahasa Inggris
7. Tingkat Penggunaan
Teknologi Informasi
8. Perhatian kemampuan
berkomunikasi
9. Perlu perhatian kemampaun
kerja sama tim
10. Perlu perlatihan
kemampuan diri.

1. Melakukan risalah
kurikulum serta
penyesuaian materi
perkuliahan dengan
kebutuhan terkini di dunia
kerja.
2. Mengintegrasikan aspek
sikap dalam proses
perkuliahan serta penilaian
hasil belajar.
3. Mengoptimalkan
penggunaan teknologi
informasi sebagai media
pembelajaran.
4. Mempertahankan dan
meningkatkan budaya
akademik melalui proses
perkuliahan tentang
penanaman etika dan moral
kepada mahasiswa aktif.
5. Fokus pada kompetensi
yang menjadi acuan
profesionalitas, dan
mengembangkan kreativitas
dalam model belajar sesuai
standar kebutuhan pengguna
lulusan.
6. Membentuk studi club
untuk meningkatkan
kemampuan berbahasa
Inggris.
7. Meningkatkan penggunaan
teknologi informasi dalam
proses belajar mengajar.
8. Mengacu pada visi dan
misi, serta tujuan program
studi seperti juga slogan
yang digunakan “Cerdas
dan Satuan
Berkomunikasi, serta
Berprilaku Islam”.
9. Memberi keteladanan dalam
setiap kegiatan dan
memotivasi civitas
akademika program studi
agar menjadi satu kesatuan

keluarga besar prodi
agroteknologi.
10. Meningkatkan
kemampuan/kompetensi
mahasiswa melalui kegiatan
belajar yang kreatif dan
inovatif.
2.6 Keberlanjutan
Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya
dalam hal:
Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggaraan program studi untuk menjamin
keberlanjutan (sustainability) program studi ini antara lain mencakup: upaya untuk
meningkatakan animo calon mahasiswa, upaya peningkatan mutu manajemen, upaya untuk
pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan;
a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:
1) Program studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Parepare diharapkan
dapat menjaga animo mahasiswa baru agar memilih dan masuk pada prodi
agroteknologi, dengan cara ; memperbanyak sosialisasi kemasyarakat, sekolah
(SMA dan SMK), kegiatan seminar ilmiah, seminar mahasiswa, workshop, beda
buku dan untuk prestasi karya mahasiswa program studi agroteknologi.
2) Senantiasa melakukan promosi kepada stakehorder tentang keberadaan program
studi agroteknologi.
3) Secara rutin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kunjungan
kerja ke sekolah, agar terjalin komunikasi yang baik dengan pengguna hasil
lulusan program studi agroteknologi.
4) Memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik Program Studi Agroteknologi
untuk melanjutkan studi S2.
5) Memberikan beasiswa melalui kerja sama dengan berbagai instansi, baik
pemerintah pusat maupun daerah, lembaga sosial dan dunia usaha.
6) Meningkatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan
dan kreadilibitas prodi di beberapa daerah diluar kota Parepare.
b. Upaya peningkatan mutu manajemen:
1) Peningkatan mutu program studi agroteknologi dilakukan oleh tim yang dipimpin
oleh ketua program studi.
2) Tugas ketua program studi dan tim antaralain;
˗ Mengecek relevansi materi ajar dengan silabus
˗ Mengecek proses belajar mengajar
˗ Mengecek hasil proses belajar mengajar
3) Pimpinan Program Studi mencari pendanaan bagi dosen-dosen yang berprestasi
untuk melanjutkan studi, dan memberi rangsangan dana kepada dosen yang
malakukan inovasi pengajaran, menerbitkan karya ilmiah dosen.
4) Senantiasa melakukan akreditasi BAN PT (Badan Akreditasi Nasional) Perguruan
Tinggi.
c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:
1) Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
yang berlaku.

2) Selalu mengevaluasi keberhasilan proses akademik pada Program Studi
Agroteknologi. Melakukan kajian terhadap kebutuhan lulusan dan
menghubungkan tuntunan tersebut agar selaras dengan materi yang ada dalam
kurikulum Program Studi.
3) Mengarahkan objek penelitian kajian (misalnya; hibah bersaing 2 tahun dilanjut 3
tahun).
d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:
1) Jaringan kemitraan di Program Studi Agroteknologi FAPETRIK UMPAR dengan
berbagai pihak melalui kunjungan maupun memenuhi undangan dari berbagai
pihak baik instansi pemerintah maupun swasta.
2) Kesempatan ini pelu ditindaklanjuti dengan implementasi kerja yang lebih baik,
untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika Program Studi Agroteknologi.
Kemitraan telah dilaksanakan dengan kelompok petani di Kabupaten Enrekang. Koperasi
Peternak, Ibu PKK, Nelayan dan lain-lain sebagainya.
e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:
Upaya untuk mendapatkan hibah kompetitif selalu dilakukan secara bersama oleh
Universitas, program studi dan perorangan diantaranya;
1) Mengikut sertakan dosen dalam penyusunan proposal PHKI, PHPTS, dan AIPT
sebagai tim Task Force.
2) Mengikut sertakan dosen dalam kegiatan pelatihan pembuatan proposal
penelitian P2M Ristek dikti atau Kopertis.
3) Mengikut sertakan dalam penlitian DP2M Ristek Dikti.

