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Program Studi S1 Ekonomi Islam FEB UB
Visi
Menjadi

lembaga

pendidikan

tinggi

bertaraf

internasional

yang

dapat

mengembangkan konsep dan aplikasi Ekonomi Islam

Misi
1.

Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam dengan
pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.

2.

Melakukan dan mempublikasikan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk
pengembangan ilmu ekonomi terapan, khususnya di bidang ekonomi Islam.

3.

Menginspirasi,

mencerahkan, dan

memberdayakan masyarakat madani

berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.
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I.

PENDAHULUAN

Program Studi Ekonomi Islam (PS EKIS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya (FEB UB) adalah program akademik tingkat sarjana strata satu (S1) pada
bidang Ilmu Ekonomi yang secara pengelolaan di bawah Jurusan Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (JIE FEB UB). Program Studi
Ekonomi Islam pada mulanya merupakan salah satu konsentrasi pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan (PSEP), yang kini keduanya bersama dibawah pengelolaan
Jurusan Ilmu Ekonomi. Pada tahun 2006 mulai dibuka konsentrasi Ekonomi Islam pada
Program Studi Ekonomi Pembangunan, kemudian konsentrasi ini dikembangkan
menjadi program studi pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Brawijaya Nomor 289/SK/2011, tanggal Juni 2011. Mahasiswa Program
Studi Ekonomi Pembangunan sebelum tahun 2011 dengan konsentrasi studi Ekonomi
Islam dialihkan menjadi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam. Kemudian pada
tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 515/E/O/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya memberikan layanan pendidikan
secara penuh kepada masyarakat.
Dengan keluarnya perizinan penyelanggaraan Program Studi Ekonomi Islam untuk
jenjang S1 tersebut, maka status akreditasi dari pemerintah yang dimiliki oleh Program
Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya secara
otomatis adalah C yakni semenjak 21 Oktober 2013 (perizinan terbit) hingga 6 bulan
kemudian, 21 April 2014 yakni sesuai penetapan yang diatur berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 515/E/O/2013 Tahun
2013, dan Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013. Berikutnya Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berdasarkan Surat
Menteri diatas, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan diarahkan untuk mengajukan
Akreditasi kepada BAN PT guna memperoleh status akreditasi dari lembaga terkait.
Akhirnya setelah menempuh proses akreditasi oleh BAN PT, Program Studi Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya memperoleh akreditasi
dengan nilai A.
Dalam upaya untuk menyajikan profil yang komprehensif tentang Program Studi
Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Islam melakukan perencanaan, yakni strategi
pengembangan dan evaluasi dalam rangka menyempurnakan proses pembenahan
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program studi secara berkala, serta dalam rangka mempersiapkan bibit unggulan tenaga
terdidik dan terampil dalam bidang Ekonomi Islam yang saat ini sangat dibutuhkan dalam
perkembangan Ekonomi Islam di dunia, pun juga tenaga ahli terdidik di bidang Ekonomi
Islam untuk bekerja pada berbagai bidang keilmuan lebih khususnya yang terkait
perkembangan Ekonomi Islam dengan berdepoman pada visi dan misi sebaga landasan
untuk pencapaian hasil. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Program Studi Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisini Universitas Brawijaya tidak lepas dari visi Jurusan
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dikarenakan Program
Studi Ekonomi Islam merupakan bagian dari Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya.

II. LINGKUP BAHASAN
Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Program Studi Ekonomi
Islam JIE FEB UB melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang
dipersyaratkan, yaitu:
1.

Hasil audit yang meliputi:
a.

Hasil audit internal, yaitu hasil temuan-temuan audit internal mutu yang telah
dilakukan PS EKIS.

b.

Hasil audit eksternal, yaitu hasil temuan-temuan audit eksternal yang telah
dilakukan PS EKIS.

2.

Umpan balik pelanggan, meliputi hasil indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan
oleh pusat informasi, dokumentasi dan keluhan Universitas Brawijaya. Program
Studi Ekonomi Islam juga menyebarkan tracer studi kepada mahasiswa, pengguna
dan stakeholder guna menampung umpan balik dari pelanggan.

3.

Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.

4.

Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing
bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).

5.

Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat
perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
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6.

Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal).

7.

Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.
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III. PELAKSANAAN
Tinjauan dilakukan dalam beberapa kegiatan yang secara umum di koordinir oleh Jurusan
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dalam hal ini, Program
Studi Ekonomi Islam selaku salah satu program studi di Jurusan Ilmu Ekonomi bersama
program studi lainnya selalu aktif berkoordinasi untuk memperbaiki manajemen serta
kualitas layanan. Adapun upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan
tinjauan manajemen terbagi kedalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1.

Tinjauan Manajemen Mengenai yang dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM)
Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB
A. FGD “Evaluasi Pembelajaran JIE dalam Rangka Implementasi

Program

Continuous Improvement” & Rapat Koordinasi “Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Akademi Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Ekonomi”
Tempat

: Ubud Hotel, Malang

Hari

: Senin-Selasa

Tanggal

: 26-27 Maret 2018

Jam

: 08.00 - selesai

Acara

: Focus Group Discussion “Evaluasi Pembelajaran JIE dalam Rangka
Implementasi Program Continuous Improvement” & Rapat Koordinasi
“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Akademi Program Pascasarjana
Jurusan Ilmu Ekonomi”

Undangan

:

1.

Tim UJM

2.

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

3.

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

4.

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

5.

Ketua Program Studi Ekonomi Keuangan Perbankan

6.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

7.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

8.

Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB

Pembahasan Rapat
Dengan butir-butir pembahasan sebagai berikut:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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Dr.Sri Mulyaningsih selaku ketua UJM memberikan paparan sosialisasi SOP
pelaksanaan ujian skripsi dan revisi skripsi bagi mahasiswa S1, dengan poin-poin
sebagai berikut:
•

SOP pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Mahasiswa memperoleh persetujuan dari pembimbing untuk mendaftar Ujian Skripsi
dengan membawa daftar penajuan skripsi.
2. Pembimbing memberikan tanda tangan persetujuan untuk melaksanakan ujian
skripsi dengan menandatangani lembar persetujuan ujian skripsi
3. Ketua/sekretarisjurusan IE menentukan tim penguji ,terdiri dari : Pembimbing,
Penguji 1 , Penguji 2 dalam lembar daftar tim penguji skripsi
4. Mahasiswa mengajukan tanda tangan persetjuan kepada tim penguji, membuat
matriks jadwal kesediaan waktu kepada tim penguji, menyerahkan hasil
persetujuan jadwal ujian ke staf administrasi jurusan
5. Staf administrasi jurusan IE mencetak undangan dan menyiapkan berkas penilaian
6. Mahasiswa menyerahkan undangan beserta draft skripsi kepada pembimbing dan
penguji
7. Staff administrasi jurusan IE mempersiapkan ruangan ujian dan berkas penilaian
8. Mahasiswa & tim penguji melaksanaan Ujian Skripsi sesuai jadwal
•

SOP proses revisi skripsi

1. Staff administrasi jurusan IE menerima berkas hasil penilain ujian dan revisi
2. Staff administrasi jurusan IE Menerima berkas revisi skripsi
3. Mahasiswa mengerjakan perbaikan (revisi) dengan mengkonsultasikan hasil revisi

kepada penguji 1 dan penguji 2 ,batas waktu 1 bulan sejak dari pelaksanaan ujian
skripsi
4.

Penguji 1 dan penguji 2 mengkoreksi hasil revisi skripsi ,jika sudah sesuai maka
membubuhkan tandatangan persetujuan di lembar revisi

5. Pembimbing Mengkoreksi hasil revisi dan memberikan

tandatangan persetujuan di

lembar revisi
6. Mahasiswa menyerahkan lembar persetujuan hasil revisi skripsi dari penguji 1 dan

penguji 2, serta mendapat persetujuan pembimbing
7. Staff jurusan IE menerima lembar persetujuan hasil revisi skripsi dari penguji 1 dan

penguji 2, serta mendapat persetujuan pembimbing
• SOP Proses Pengesahan Skripsi
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1. Mahasiswa membuat lembar pengesahan skripsi dan Meminta tanda tangan kepada
pembimbing
2. Pembimbing membubuhkan tandatangan pada lembar pengesahan skripsi
3. Mahasiswa membuat lembar pengesahan skripsi dan meminta tanda tangan kepada
penguji 1 dan penguji 2
4. Penguji 1 dan 2 membubuhkan tandatangan pada lembar pengesahan skripsi
5. Mahasiswa mencetak dan menjilid skripsi yang telah direvisi dan menyerahkan ke
Jurusan IE
6. Staff administrasi jurusan IE menerima dokumen skripsi skripsi

Saran:
Prof.Umar: mengenai tahap memberikan draft ke dosen penguji apakah dilakukan oleh
mahasiswa atau staff administrasi, lebih baik dilakukan oleh mahasiswa karena selama
ini tidak ada masalah dengan hal itu dan bisa jadi staff administrasi sudah disibukkan
dengan banyak urusan yang lain. Interval nilai selama ini antara A, B, dan C perlu di
cek kembali apakah sudah sesuai, karena selama ini paling banyak nilai C.
Athoillah: mengenai tahap revisi, perlu dijelaskan di SOP diperlukan jangka waktu 1-2
hari bagi dosen penguji untuk mengecek kembali revisi agar mahasiswa tidak terburuburu dan juga ada kejelasan bagi mahasiswa.
Dr.Nurul: saran untuk dosen pembimbing dan penguji lebih detail memperhatikan SOP
ujian dan revisi skripsi, misalnya tidak ada lagi tahapan yang terlewat, tidak ada lagi
ujian skripsi yang tidak dilakukan di kampus, dbs untuk menjaga atmosfer akademik.
Almuizzuddin: Untuk proporsi komponen penilaian skripsi apakah masih sama dengan
sebelumnya atau dilakukan perubahan. Jika komponen penilaian antara proposal dan
hasil penelitian skripsi dirasa proporsional, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian
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FGD “Evaluasi Pembelajaran JIE dalam Rangka Implementasi
Program Continuous Improvement” & Rapat Koordinasi
“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Akademi Program
Pascasarjana Jurusan Ilmu Ekonomi”
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B. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Tempat

: Atria Hotel, Malang

Hari

: Rabu

Tanggal

: 8 Agustus 2018

Jam

: 08.00 - selesai

Acara

: Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Isi Kegiatan:
Pelatihan ini dilakasanakan oleh Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya (PJM UB)
untuk mensosialisasikan dan menerapkan regulasi terbaru Permenristekdikti No 71
tahun 2017 dan Permenpan RB No 35/2012 terkait penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Dalam menjalankan proses bisnis diperlukan standar operasional
prosedur

yang

mengatur

agar

terciptanya

ketertiban

dan

penyempurnaan

penyelengaraan tugas & fungsi setiap unit organisasi serta meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat. Setiap intansi sampai unit terkecil masing-masing memiliki
standar operasional prosedur. Pada pelatihan ini software yang digunakan adalah
software

Bizagi.

Terdapat

fasilitator

yang

membantu

para

peserta

dalam

mengoperasikan Bizagi sampai mahir agar dapat mengkonversi standar operasional
prosedur dari format sebelumnya menjadi standar operasional prosedur format Bizagi.

2.

Tinjauan Manajemen Terkait Kepuasan Pengguna
Hari

: Selasa

Tanggal

: 2 Januari 2018

Jam

: 08.00 - selesai

Tempat

: Jurusan Ilmu Ekonomi

Acara

: Pengerjaan Laporan Tracer Study

Isi Kegiatan
Tracer study ini akan dilakukan secara online (daring) dengan menggunakan media Google
Form yang disebar kepada alumni lulusan Program Studi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Adapun target responden ialah 60 alumni yang
terdiri dari 20 alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan, 20 alumni Program Studi
Ekonomi Islam, dan 20 alumni Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan.
Pengumpulan data dalam studi pelacakan yang dilakukan Jurusan Ilmu Ekonomi
menggunakan teknik survei. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan kuisioner untuk
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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mengumpulkan sejumlah informasi mengenai latar belakang, perilaku, kepercayaan dan
perilaku sebagian besar masyarakat. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan
menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat dengan jeda waktu yang pendek;
peneliti tidak mempengaruhi situasi atau kondisi untuk melihat reaksi responden, yang
dilakukan peneliti hanya memastikan bahwa mereka telah merekam jawaban atas berbagai
pertanyaan yang sama kepada responden (Neuman, 2006).
Penggunaan media daring yang digunakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi ini mempunyai
keuntungan yang sangat besar dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Kuisioner daring tersebut
disusun dan diatur sedemikian rupa dan disesuaikan dengan platform media google form. Hal
ini bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data dengan waktu dan biaya yang se-efektif
dan se-efisien mungkin dengan waktu yang terbatas. Kuisioner dalam bentuk media elektronik
ini kemudian disebarkan ke simpul-simpul alumni Jurusan
Ilmu Ekonomi FEB UB dengan perkembangan teknologi yang sangat masif saat ini,
pengumpulan data alumni dilakukan dengan menyebarkan tautan (link) kuisioner daring
melalui group Whatsapp, Facebook, Telegram tiap-tiap angkatan sehingga penyebarannya
dapat secara cepat meluas. Simpul-simpul penyebaran kuisioner daring disebarkan melalui:
1) email Pribadi Lulusan (Bagi Alumni), 2) grup Media Sosial Angkatan (HMJ) dan 3) HMJ
(Milis Himpunan).
Untuk masukkan alumni terkait hard skill dan soft skill untuk meningkatkan proses
pembelajaran pada Jurusan Ilmu Ekonomi, mayoritas berpendapat perlu ditingkatkannya 1)
kemampuan interpersonal, 2) komunikasi, dan 3) kepemimpinan. Masukan para alumni untuk
meningkatkan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti:
• Mengundang praktisi, pakar atau alumni yang dapat berbagi pengalaman tentang
prospek pekerjaan untuk lulusan Jurusan Ilmu Ekonomi;
• Memberikan penugasan ke mahasiswa yang berorientasi pada problem solving atas
permasalahan yang ada di sekitarnya untuk mengasah integritas, kejujuran,
kreatifitas dan komunikasi yang lebih baik;
• Memperbanyak pelatihan aplikatif yang terkait dengan teori dan pengetahuan yang
sudah diterima di kelas;
• Penambahan materi/mata kuliah yang mendukung lulusan bersaing di dunia kerja.
Kegiatan seperti pelatihan, kuliah tamu dan mendatangkan praktisi dapat dilakukan dengan
mengadakan kolaborasi antara jurusan, himpunan dan alumni yang bergerak dalam bidang
yang sesuai. Dengan mengundang alumni yang sukses di bidangnya masing-masing
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diharapkan memberikan manfaat bagi para mahasiswa untuk dapat mempersiapkan bekal
kemampuan yang diperlukan di dunia kerja setelah mereka lulus.
Selain itu, memberikan kesempatan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk dapat terlibat
dalam pusat-pusat penelitian yang ada di jurusan juga dinilai sebagai metode yang efektif
dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan kemampuan dan keterampilan
yang diperolehnya di perkuliahan.
Terkait bagaimana mengembangkan jurusan ke depan, para alumni berpendapat pentingnya
jurusan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan baik dalam dan luar negeri baik
melalui MoU ataupun seminar dan konfrensi internasional, selanjutnya pengembangan
keterampilan bahasa maupun komputer dalam menghadapi dunia kerja, terakhir alumni
mendorong solid dan berprestasinya dosen baik di tingkat nasional maupun interasional.
Beberapa usulan yang disampaikan oleh alumni Jurusan Ilmu Ekonomi antara lain:
• Secara teratur mengundang alumni dan stakeholder dalam sarasehan alumni atau
stakeholder;
• Proses pembelajaran dengan metode collaborative dan problem based learning;
• Meningkatkan jaringan kerjasama dengan universitas, perusahaan, dan alumni;
• Adanya fasilitas berupa (milis, website, dan grup) yang berisi mengenai lowongan kerja
dan internship yang sesuai dengan mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi;
• Perlunya adanya wadah bagi para alumni untuk saling berbagi dan saling silaturahmi;
Usulan para alumni tersebut dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi pengembangan
Jurusan Ilmu Ekonomi guna selalu meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan.

3. Tinjauan Manajemen Mengenai Umpan Balik Orang Tua Wali Mahasiswa
Hari

: Minggu

Tanggal

: 4 Februari 2018

Jam

: 08.00 - Selesai

Tempat

: Hall Gedung F, Lantai 7
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Acara

: Focus Group Discussion (FGD) Stakeholder (Wali Mahasiswa)

Undangan : Orang Tua Wali Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB

Isi Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi dimana mengundang seluruh
orang tua/wali murid mahasiswa prodi EP, EKP, dan EKIS. Adapun isi dari diskusi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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tersebut secara umum berkenaan dengan evaluasi tahunan mahasiswa. Secara detil isi
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
Acara di awali oleh sambutan Ketua jurusan IE sekaligus membuka kegiatan FGD
orang tua wali mahasiswa jurusan lmu ekonomi FEB.
S1 Jurusan IE terdiri 3 prodi yakni Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Keuangan
Perbankan, dan Ekonomi Islam.
Prodi Ekonomi Pembngunan memiliki 3 konsentrasi yakni:
•

Perencanaan Pembangunan

•

Keuangan Daerah

•

Ekonomi Sumber Daya

Akreditasi semua proram studi adalah A karena kualitas SDM, mhasiswa dsb.
Jurusan IE sudah memiliki reputasi internsional dari segi pubikasi hingga sertifkasi
Problematika mahasiswa diantaranya:
•

Presensi kehadiran

•

Lama Studi

•

Etika komunikasi

•

Ketergantungan gedget

•

Kurangnya perhatian orang tua terhadap progress akademik

•

Keterlmbtn program KRS

•

Problemtika tugas akhir

Paparan KPS EP:
-

Isu yang dibahas adalah berkenaan dengan evaluasi mahasiswa

-

Kuliah ditempuh dalam waktu 7 sampai 14 semester berdasarkan struktur
kurikulumn yang ada di jurusan dan peraturan yang berlaku.

Paparan EKIS:
-

Pada dasarnya proses akademik setiap jurusan dan prodi di FEB sama.

-

Saat ini terdapat perdebatan dalam penamaan ekonomi syariah vs ekonomi
islam. Namun sikap UB adalah tetap menyandang nama ekonomi Islam.

-

Secara umum kurikulum ekis didesain sedemikian rupa agar mahasisa dapat
mengembangkan ilmu ekonomi islam. Namun rezeki tidak akan pergi sehingga di
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dunia kerja bisa saja mluusan beerja di sektor keuangan, riil, ataupun
pemerintahan.
-

Saat ini kulitas lulusan ekis sedang menurun, ditunjukan dari ipk yang turun dan
masa studi yang meningkat. Solusinya perlu proes pebelajaran tambahan yakni
melalui lab ekis.

Paparan PS EKP:
-

Prodi EKP merupakan prodi baru nama sudah terakreditasi A.

-

Permasalahan yang terjadi diantaranya:

•

Kesulitan menentukan topik skripsi

•

KKNP yang tidak sesui dengnbidang studi

Paparan Kasubag Akademik:
Orang tua memiliki akses siam untuk memantau kegiatan akademik putra/putri nya.
Permasalahan administras yang sering terjadi diantaranya:
•

Kedisiplinan

o

Terlambat her-registrasi

o

Kehadiran kurang dari 80%

o

Terlambat ujian

o

Kuliah sambil bekerja

•

Etika
o

Pelanggaran akademik semial cheating

Pertanyaan:
1. Pak M Farhan (Jogjakarta)
Apakah dalam mengerjakan skripsi harus ada novelty?
2. Pak Rahmat (Depok, Jawa Barat)
Bagaimana suaya anak (lulusa) lebih diterima di dunia kerja
Apakah ada kurikulum yang mendorong kepemimpinan dan kewirausahaan
Bagamana pengambilan matakuliah yng sesuai dengan dunia kerja
Apakah server online 24 jam?
3. Bu Lilik (Pasuruan)
Usulan pembentukan dosen wali (Penasihat akademik)
Bagamana menyiasati utk mempertahankan ipk
Bagaimana format semester pendek
4. Bu Marselina (Jakarta)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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Berapa banyak syarat ukm yang harus dipenuhi
Bagaimana mekanisme pemilihan konsentrasi prodi ep
Memungkinkan kah mengajukan judul/proposal skrisi sebeum semester 7
Batas kehadiran dosen
Ujian takehome
5. Pak Anang (Kota Batu)
KKNP harap sesuai dengan bidang studi
Apakah program double degree bisa diakses?
IPK minimal 3

Tanggapan:
Pak Wildan
•

Kemampuan kewirausahaan sudah difasiitasi dalam matakuiah
kewirausaaan

•

Dosen senantiasa di evaluasi, namun mahasiswa juga diperkenankan untuk
memberkan asukan/complain

•

KKNP bisa diintegrasikan dengan skripsi selama relevan

•

kegiatan mahasiswa tidak di batasi, esensi nya harus ada

•

Beasiswa sudah diseiakan informasi nya secara online

•

Skripsi bisa ditempuh selama memenuhi sks yang diprasyarati

Paparan kasubag akademik tentang simulasi siam:
Orang tua dapat memantu aktivitas akademik mahasiswa melalui siam.
Secara umum aspek informas dalam siam adalah
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o

nilai

o

Keuangan

o

Informasi keuangan (tagihan spp, ukt)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

...

Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi S1 Ekonomi Islam 2018

Tinjauan Manajemen
MengenaiUmpanBalikOrangTuaWaliMahasiswa (tanggal 4
Februari 2018)

4. Tinjauan Manajemen Mengenai Pendidikan
Hari

: Senin - Selasa

Tanggal

: 13-14 Agustus 2018

Jam

: 08.00 WIB - Selesai

Tempat

: Same Hotel Malang

Acara

: Workshop Peninjauan Komponen Pembelajaran (RPS)

Semester Genap 2018/2019
Undangan :
1. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
2. Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi
3. Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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4. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Ekonomi
Isi Kegiatan:
Workshop dibuka oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Dr.rer.pol. Wildan Syafitri,
SE.,ME, dan Sekretaris Jurusan Dr. Nurul Badriyah, SE., ME. Dalam sambutannya
Ketua Jurusan menyampaikan bahwa perlunya evaluasi pembelajaran ini dilakukan
guna meningkatkan kualitas pembelajaran di Jurusan Ekonomi dan Bisnis secara
terus menerus. Evaluasi yang diberikan hendaknya dapat menjadi evaluasi diri dan
diterima seluruh pihak, demi perbaikan kualitas pembelajaran terutama yang
berkaitan dengan komponen-komponen penunjang perkuliahan. Selain itu, Ketua
Jurusan menyampaikan bahwa setiap lulusan harus memiliki kemampuan dan
kompetensi tertentu sehingga harus ada RPS sebagai pedoman yang dapat
digunakan oleh siapa saja dan telah terstandarisasi, sehingga semua mata kuliah
yang diajarkan di semester depan harus dipastikan telah memiliki RPS.
Selanjutnya penyampaian Telaah Komponen Pembelajaran Jurusan Ilmu dipimpin
oleh Prof. Dr. Munawar Ismail, SE., DEA dengan moderator Ketua Program Studi
Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Setyo Tri Wahyudi, Ph.D. Hal pertama yang
disampaikan adalah suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi.
Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama kesesuaian antara kurikulum dengan
tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua kesesuaian
antar komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai
dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan
kurikulum.
Selanjutnya, kurikulum dapat mencakup lingkup yang sangat luas, yaitu sebagai
susunan program pengajaran pada suatu jenjang pendidikan, dan dapat pula
menyangkut lingkup yang sangat sempit, seperti metode pengajaran suatu mata
kuliah. Baik dalam lingkup yang luas ataupun sempit, kurikulum membentuk desain
yang menggambarkan pola organisasi dan komponen-komponen kurikulum disertai
penunjangnya, termasuk mata kuliah yang ditawarkan dan Rencana Pembelajaran
Semester (RPS). Sementara ini jumlah RPS yang sudah diselesaikan oleh Jurusan
Ilmu Ekonomi adalah sekitar 80% dari seluruh mata kuliah di Jurusan. Maka dalam
workshop ini akan dilengkapi RPS untuk 19 mata kuliah. Dari PSEP tercatat ada 9
mata kuliah yang belum memiliki RPS. Di PS EKP masih ada 8 mata kuliah yang
belum memiliki RPS, sedangkan PS EKIS hanya 2 mata kuliah.
Proses penyelesaian RPS ketiga PS didampingi oleh Dr. Sri Muljaningsih SE., MSP.
selaku ketua Unit Jaminan Mutu (UJM). RPS ini penting dikarenakan pembelajaran
dikelas untuk tiap pertemuan akan mengacu pada RPS tersebut, sehingga dosen-
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dosen diharapkan dapat menyelesaikan RPS tersebut dan dapat dikumpulkan
setelah workshop agar kegiata belajar mengajar semester depan tidak terhambat.

Tinjauan Manajemen Mengenai Pendidikan (tanggal 13-14 Agustus
2018)

IV.

HASIL
Hasil evaluasi manajemen Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2017 berikut ini
disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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1.

Hasil Audit Internal

Audit Internal Mutu (AIM) siklus 16 tahun 2017 Program Studi Ekonomi Islam telah
dilaksanakan pada 21 November 2017 secara serentak bersama dengan seluruh
program studi yang tergabung dalam naungan Jurusan Ilmu Ekonomi. Program Studi
Ekonomi Islam pada saat visitasi AIM siklus 16 diaudit oleh Prof.Dr. Achmad
Sudiro,SE.,ME dan Misbahuddin Azzuhri, SE., MM. Ruang lingkup AIM 16 meliputi
standar akademik dengan acuan standar Mutu Universitas Brawijaya.
Pada saat pelaksanaan AIM 16, evaluasi terhadap temuan lama pada AIM siklus
sebelumnya semuanya sudah dalam status closed dan telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja Program Sudi Ekonomi Islam. Adapun secara umum temuan yang dimaksud
adalah perbaikan dari kualitas penyajian Tinjauan Manajemen dan sistematika
Standard Operasional Prosedur (SOP). Dengan sudah adanya draft Standard
Operasional Prosedur untuk penjaminan mutu kedua hal tersebut, Program Studi
Ekonomi Islam telah menutup semua temuan yang disampaikan oleh auditor.
Proses AIM 17 yang dilakukan telah disebutkan di atas berfokus terhadap Standar
Mutu Universitas Brawijaya dalam bidang akademik yang meliputi bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa temuan yang ada pada AIM
Siklus 17 ini terkait dengan ketiga bidang tersebut dan sifatnya lebih ditentukan oleh
faktor eksternal di luar Program Studi Ekonomi Islam. Sehingga, temuan yang ada
pada Program Studi Ekonomi Islam juga terjadi pada unit kerja lainnya. Untuk hasil
temuan dan tindakan perbaikan atas temuan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Hasil Temuan dan Tindakan Perbaikan Temuan AIM Siklus 17
Kategori
Temuan,
Status
Temuan,

Bidang yang

Uraian Ketidaksesuaian

Nama

diaudit

dan Saran

Auditor,

Rencana Tindakan
Perbaikan atas
Temuan

Tanggal
Audit
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OBS, New, Tinjauan

Penyajian tinjauan

Perbaikan dan

ASD-MAZ,

manajemen perlu lebih

Updating informasi

21-11-

informatif dan substantif

yang ada dilatar

2017

pada bagian latar

belakang MR dengan

belakang, pelaksanaan

melihat kondisi dan

perlu menampilkan hal-hal

permsalahan di

yang spesifik pada

Prodi. Serta mulai

permasalahan di prodi.

menindaklanjuti isian

Umpan balik pelanggan,

dari umpan balik

penutup, dan penyampaian

sebagai perbaikan

hasil tinjauan perlu

mutu Program Studi.

Manajemen

diopersionalisasikan.
OBS, New, SOP

Standar mutu yang

Perbaikan dan revisi

ASD-MAZ,

disahkan di universitas

ulang terkait dengan

21-11-

perlu diadopsi dalam

sistematika SOP

2017

sistematika SOP.

yang sesuai dengan
Standart Mutu yang
berlaku di
Universitas.

2.

Hasil Audit Eksternal

Pada hari rabu tanggal 12 Nopember 2014 telah dilaksanakan asesmen lapangan
untuk akreditasi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya bertempat di gerung dekanat FEB UB. Asesor yang bertugas adalah Prof.
Dr. Ahmad Rodoni dan Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Sos Sc. Adapun lingkup audit
eksternal yang dijalani adalah Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Ekonomi Islam, tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, kemahasiswaan,
proses pengajaran, sumber daya pendidik, monitoring, prestasi yang di capai,
pelaksanaan dan penyesuaian kurikulum, upaya perbaikan yang dilakukan,
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perencanaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, penelitian dan
pengabdian masyarakat, dan kerjasama dengan pihak luar.
Hasil evaluasi oleh asesor eksternal untuk lingkupyang baru diantaranya adalah
temuan-temuan dan saran-saran dari asesor.Temuan mengenai visi, misi, dan tujuan
Program Studi Ekonomi Islam adalah telah disusun dengan baik, realistik dan
melibatkan semua stakeholder yang ada, namun keterkaitannya perlu diuraikan dan
diperjelas lagi terutama pada bidang ekonomi terapannya. Adapun tindaklanjut dari
program studi ialah menyusun visi, misi dan tujuan serta sasaran Program Studi
Ekonomi Islam dengan sangat jelas dan mempertimbangkan aspek-aspek dalam
pencapaian target. Temuan selanjutnya, pencapaian sasaran, tujuan dan strategi prodi
sudah baik, namun rentang waktu dan output yang akan dicapai perlu dipertegas
satuannya hingga 2021. Tindaklanjut prodi dalam hal ini menjelaskna secara
komprehensif dan jelas pencapaian prodi saat visitasi akreditasi. Keberadaan tata
pamong pada prodi sudah baik menurut asesor hal ini terlihat secara spesifik pada
aspek-aspek yang ada. Tindaklanjut prodi, melaksanakan tata pamong ketua PS EKIS
yang meliputi aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil
dengan sangat baik.
Sedangkan temuan asesor pada sistem pengelolaan, prodi sudah melaksanakan
pengelolaan yang fungsional dan organisasional serta mencakup mencakup aktivitas
mulai dari planning hingga controlling. Tindaklanjut yang dilaksanakan, melaksanakan
upaya planning, organizing, staffing, leading, dan controlling dengan sangat baik
dengan merujuk SOP yang ada. Selanjutnya mengenai temuan pada pelaksanaan
penjaminan mutu, prodi ini sudah melakukan dengan baik sertaserta hasil evaluasi
digunakan untuk perbaikan ke depan. Tindaklanjut prodi untuk hal tersebut,
melaksanakan penjaminan mutu pada tingkat jurusan mengacu ke standar
internasional ISO 9001:2008 dengan sangat baik.
Saran asesor mengenai penjaringan aspirasi sudah ada dan implementasi tindak
lanjutnya

sudah

lengkap

dan

terarah

sesuai

masukan

stakeholder.

Prodi

menindaklanjuti dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa, dosen, alumni dan
pengguna lulusan dan diperoleh input yang baik. Menurut asesor ada bukti dan
informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja dosen di bidang tridarma
pada prodi ini, semuanya terdokumentasi dengan baik. Prodi sudah melaksanakan
monitoring dan evaluas kinerja dosen bidang tridarma PT dengan sangat baik, begitu
pula untuk tenaga kependidikan ukurannya adalah kualitas layanan sudah
dilaksanakan dengan baik. Semua bukti ada pada dokumen SIADO dan SIMPEG.
Monitoring terhadap proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran
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dosen, materi kuliah sudah dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Prodi dalam hal
ini melaksanakan monitoring terhadap proses pembelajaran (kehadiran mahasiswa,
kehadiran dosen, materi kuliah) sudah mengikuti IT (SIADO dan SISKA) dengan
sangat baik.

3.

Umpan Balik Pelanggan
A. Tracer Study
Dengan diperolehnya informasi tentang alumni, dapat diketahui kompetensi alumni
dan bagaimana tuntutan pengguna terhadap para alumni, sehingga dapat dirumuskan
strategi-strategi untuk peningkatan aksebilitas alumni di dunia kerja. Informasi dari
alumni dan para pengguna lulusan juga sangat penting untuk mendapatkan masukan
yang berharga tentang peta persaingan terkini dalam kerangka membangun institusi
pendidikan yang lebih berkualitas, mampu beradaptasi dan berdaya saing tinggi.
Program Studi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya melakukan survei terhadap para alumni, untuk mendapatkan masukan
berupa kemampuan softskill alumni dan kesesuaian antara matakuliah dan jenis
pekerjaan guna perbaikan kurikulum, gambaran terkini tentang tantangan di dunia
pekerjaan dan seberapa besar daya saing alumni dalam menembus pasar kerja.
Untuk status pekerjaan pembahasan akan dipisah menjadi, bekerja, bekerja dan
berwirausaha serta berwiraswasta, kemudian dari kategori tersebut akan dipisahkan
lagi menjadi sub kategori berdasarkan program studi khususnya pada bagian bekerja.
Bekerja
Dari seluruh responden didapat bahwa 96% responden telah bekerja baik pada
instansi pemerintah maupun swasta sedang sisanya adalah berwirausaha berikut
adalah detail status pekerjaan menurut program studi:
Pendidikan
13% = 6

Perbankan
27% = 17

Swasta
18% = 6
Keuangan Non
Bank
6% =4
BUMN
5% = 3
Pemerintahan
31% = 26

Gambar 1 Detail status pekerjaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden bekerja pada sektor
pemerintahan sebesar 31 % diikuti perbankan sebesar 27% sisanya sebesar 42% tersebar
pada sektor swasta, BUMN, pendidikan dan Lembaga keuangan non bank.
Untuk masa tunggu mendapat pekerjaan setelah lulus didapat data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Masa Tunggu Alumni Prodi Ekonomi Islam
Masa Tunggu

Frekuensi

0 - 1 Bulan

15

2 - 3 Bulan

19

4 - 5 Bulan

9

6 - 7 Bulan

9

8 - 9 Bulan

2

10 - 11 Bulan

8

Grand Total

62

Dengan menggunakan perhitungan rata-rata untuk data berkelompok didapat masa tunggu
untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus adalah 4,1 bulan.
Untuk perbandingan gaji pertama dan gaji saat ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabe 3.2 Perbandingan Gaji Alumni Saat lulus dan Sekarang
Besaran Gaji
< 1.500.000
< Rp. 1.500.000
> Rp. 3.000.001
Rp 2.000.001 - Rp. 2.500.000
Rp. 1.500.000 - Rp 2.000.000
Rp. 2.500.001 - Rp. 3.000.000

Gaji Pertama Kali
(orang)
1
8
14
4
9
10

Gaji Saat Ini (orang)
0
0
39
2
4
1

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terkait gaji dimana untuk
gaji saat ini mayoritas alumni bergaji di atas 3 juta.
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Gambaran Masa Studi Alumni
Dari 88 alumni terdapat 55 responden menjawab 4 tahun yang dibutuhkan untuk lulus dari
program studi yang mereka ambil, sedang yang kurang dari 4 tahun terdapat 3 responden
sedang yang paling lama adalah 7 tahun sebanyak 1 responden, berikut adalah detail jawaban
dari alumni terkait lama masa studi:

Tabel 3.3 Masa Studi Alumni
Masa Studi
3
4
5
6
7
Total
Rata-Rata

Jumlah
2
55
22
8
1
88
4,4

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata masa studi mahasiswa adalah 4,4 tahun dengan
mayoritas alumni sebesar 62,5% lulus 4 tahun diikuti lulus 5 tahun sebesar 25%.

Gambaran Kecepatan Mencari Pekerjaan Pertama
Detail masa tunggu untuk alumni jurusan ekonomi Islam dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.4 Masa Tunggu Mendapat Pekerjaan Pertama
Masa Tunggu
0 - 1 Bulan
2 - 3 Bulan
4 -5 Bulan
6 - 7 Bulan
8 - 9 Bulan
10 - 11 Bulan
Total
Rata-Rata

Jumlah
24
27
12
12
4
9
88
3,8

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas lulusan masa tunggu antara 2 – 3 bulan setelah
kelulusan yakni sebanyak 27 orang atau 30,6% sedang yang paling rendah adalah 8 – 9 bulan
sebanyak 4 atau 4,5% dari total responden. Adapun rata-rata masa tunggu alumni adalah 3,8
bulan.
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Hubungan Masa Studi dengan Masa Tunggu Pekerjaan
Detail hubungan antara Masa Studi dengan Masa Tunggu Pekerjaan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.5 Hubungan Masa Studi dengan Masa Tunggu
Masa Studi dan Lama Tunggu
3

2
0 - 1 Bulan

1

4 - 5 Bulan

1

4

55
0 - 1 Bulan

14

2 - 3 Bulan

18

4 -5 Bulan

9

6 - 7 Bulan

9

8 - 9 Bulan

2

10 - 11 Bulan

3

5

22
0 - 1 Bulan

5

2 - 3 Bulan

6

4 -5 Bulan

2

6 - 7 Bulan

2

8 - 9 Bulan

2

10 - 11 Bulan

5

6

8
0 - 1 Bulan

4

2 - 3 Bulan

3

10 - 11 Bulan

1

7

22

Jumlah

1
6 - 7 Bulan

1

Grand Total

88
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Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat korelasi yang positif antara lama studi dengan
kecepatan mencari pekerjaan dimana masa tunggu 0 – 1 bulan mengumpul pada alumni yang
lulus 4 tahun yakni 14 orang kemudian, 5 orang untuk yang lulus 5 tahun dan 4 dan 4 untuk
yang lulus 6 tahun, sedang untuk lulusan yang lebih dari 5 tahun masa tunggu 6 – 7 bulan
Pendapat Alumni terhadap kesesuaian Kurikulum dengan Pasar Kerja
Gambaran kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja dapat digambarkan pada diagram
berikut:

13; 15%

14; 16%

17; 19%

23; 26%

21; 24%

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Gambar 2 Keterkaitan Mata Kuliah Dengan Dunia Kerja

Dari gambar tersebut sebaran pendapat responden relatif merata dimana mayoritas alumni
berpendapat bahwa keterkaitan mata kuliah dengan dunia kerja di antara 61 – 80% sedang
minoritas responden memilih keterkaitan antara 81 – 100%. Dengan berdasarkan pendapat
diatas maka rata-rata alumni menganggap keterkaitan mata kuliah dengan dunia kerja adalah
51%.
Adapun kemampuan soft skill yang dimiliki alumni setelah lulus dan saat ini dapat disajikan
dalam tabel berikut:
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Tabel 3.6 Perkembangan Soft Skill Alumni
Saat Lulus
Kemampuan
Kemampuan komunikasi
interpersonal
Cara berpikir lintas disiplin ilmu
Kemampuan bekerja dalam tim
Keterampilan menggunakan
komputer
Kemampuan mempelajari dan
menerapkan teknologi baru
Percaya diri
Inisiatif
Kreativitas
Kedisiplinan
Kemampuan memecahkan
masalah
Kepemimpinan
Kemampuan bernegosiasi
Kemampuan beradaptasi
Semangat juang
Kemampuan berbahasa asing
Berpikir kritis
Keterampilan komunikasi
tertulis
Kewirausahaan
Kemampuan menghargai
pendapat orang lain

Rata
-rata

Min

3,44

Saat Ini

Maks

RataRata

Min

Maks

2

5

3,93

2

5

3,48
3,72

2
2

5
5

3,92
4,08

2
2

5
5

3,71

2

5

4,00

2

5

3,71

2

5

4,02

2

5

3,63
3,72
3,59
3,85

2
2
2
2

5
5
5
5

4,08
4,10
4,06
4,13

2
2
2
2

5
5
5
5

3,64

2

5

4,07

2

5

3,71
3,52
3,94
4,06
3,28
3,63

2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5

4,01
3,95
4,20
4,19
3,51
3,94

2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5

3,71

2

5

3,86

2

5

3,22

2

5

3,58

2

5

3,94

2

5

4,10

2

5

Dari tabel diatas dapat menggambarkan bagaimana kemampuan beradaptasi alumni dalam
dunia kerja, hal ini ditunjukkan dari 19 kemempuan soft skill saat lulus hingga saat kuisioner
ini dibagikan terus meningkat.
Hubungan/Kesesuaian Bidang Pekerjaan dengan Bidang keilmuan Prodi
Berikut adalah gambar bidang pekerjaan alumni dari program studi ekonomi Islam:
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Pendidikan
13% = 6

Perbankan
27% = 17

Swasta
18% = 6

Keuangan
Non Bank
6% =4
BUMN
5% = 3
Pemerintaha
n
31% = 26

Secara lebih detail jenis pekerjaan alumni Ekonomi Islam terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3.7 Detail Jenis Pekerjaan Alumni Prodi Ekonomi Islam
Jenis Pekerjaan

Jumlah

Perbankan (BUMN)

13

Pemerintah (Kementerian)

11

Pendidikan (Dosen/Guru)

5

Pemerintah (Daerah)

4

Lembaga Keuangan Non Bank (Swasta)

3

Perbankan (Swasta)

3

Kontraktor

2

Lembaga Riset

2

Asuransi

1

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1

Badan Pusat Statistik

1

Bank Indonesia (BI)

1

building management

1

BUMN

1

Industri Gas

1

Industri mesin

1

Konsultan jasa K3

1

Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Departemen

1
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Jenis Pekerjaan

Jumlah

Media

1

Pabrik

1

Pendidikan (Tenaga Administrasi)

1

Pengadilan Negeri

1

Perdagangan & kontraktor

1

PLN

1

PLN (BUMN)

1

Rumah makan dan restauran

1

Swasta

1

Grand Total

62

Dari diagram pie dan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa telah lebih dari 90%
alumni dari program studi ekonomi Islam telah sesuai dengan bidangnya.
Masukan Alumni Dalam Peningkatan Proses Pembelajaran
Untuk masukkan alumni terkait hard skill dan soft skill untuk meningkatkan proses
pembelajaran pada Jurusan Ilmu Ekonomi, mayoritas berpendapat perlu ditingkatkannya
1) kemampuan interpersonal, 2) komunikasi, dan 3) kepemimpinan. Masukan para alumni
untuk meningkatkan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti:
• Mengundang praktisi, pakar atau alumni yang dapat berbagi pengalaman tentang
prospek pekerjaan untuk lulusan Jurusan Ilmu Ekonomi;
• Memberikan penugasan ke mahasiswa yang berorientasi pada problem solving atas
permasalahan yang ada di sekitarnya untuk mengasah integritas, kejujuran, kreatifitas
dan komunikasi yang lebih baik;
• Memperbanyak pelatihan aplikatif yang terkait dengan teori dan pengetahuan yang
sudah diterima di kelas;
• Penambahan materi/mata kuliah yang mendukung lulusan bersaing di dunia kerja.
Kegiatan seperti pelatihan, kuliah tamu dan mendatangkan praktisi dapat dilakukan
dengan mengadakan kolaborasi antara jurusan, himpunan dan alumni yang bergerak
dalam bidang yang sesuai. Dengan mengundang alumni yang sukses di bidangnya masingmasing

diharapkan

memberikan

manfaat

bagi

para

mahasiswa

untuk

dapat

mempersiapkan bekal kemampuan yang diperlukan di dunia kerja setelah mereka lulus.
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Selain itu, memberikan kesempatan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk dapat
terlibat dalam pusat-pusat penelitian yang ada di jurusan juga dinilai sebagai metode yang
efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan kemampuan dan
keterampilan yang diperolehnya di perkuliahan.
Usulan Alumni Untuk Pengembangan Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB
Terkait bagaimana mengembangkan jurusan ke depan, para alumni berpendapat
pentingnya jurusan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan baik dalam dan luar
negeri baik melalui MoU ataupun seminar dan konfrensi internasional, selanjutnya
pengembangan keterampilan bahasa maupun komputer dalam menghadapi dunia kerja,
terakhir alumni mendorong solid dan berprestasinya dosen baik di tingkat nasional maupun
interasional. Beberapa usulan yang disampaikan oleh alumni Jurusan Ilmu Ekonomi antara
lain:
• Secara teratur mengundang alumni dan stakeholder dalam sarasehan alumni atau
stakeholder;
• Proses pembelajaran dengan metode collaborative dan problem based learning;
• Meningkatkan jaringan kerjasama dengan universitas, perusahaan, dan alumni;
• Adanya fasilitas berupa (milis, website, dan grup) yang berisi mengenai lowongan kerja
dan internship yang sesuai dengan mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi;
• Perlunya adanya wadah bagi para alumni untuk saling berbagi dan saling silaturahmi;
Usulan para alumni tersebut dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi
pengembangan Jurusan Ilmu Ekonomi guna selalu meningkatkan kualitas dan kompetensi
lulusan.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan publik kepada mahasiswa, stake holder dan masyarakat umum pengguna jasa
layanan di Universitas Brawijaya (UB) sampai saat ini sudah berjalan lancar, akan tetapi
masih belum sepenuhnya memenuhi kualitas atau kepuasan yang diharapkan pengguna
jasa. Maka dari itu diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa survey indeks
kepuasan masyarakat (IKM)/Evaluasi kepuasan pengguna jasa Universitas Brawijaya.
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala (tahunan) dilakukan oleh
Universitas Brawijaya di bawah koordinasi Pusat Informasi, Dokumentasi dan Keluhan
(PIDK) UB. Survey ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan bagi pengguna jasa
layanan yang diberikan unit kerja di seluruh Universitas Brawijaya. Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (pengguna jasa UB) dilaksanakan secara berkala 1 kali dalam setahun
(dilaksanakan akhir tahun) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi S1 Ekonomi Islam 2018

layanan di UB sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun
berikutnya dan seterusnya.
Survey tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan data dukung Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi (AIPT), sistem manajemen ISO 9001:2008, dan evaluasi perbaikan
layanan UB, dan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di
UB.Untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari kategori sesuai
informasi pada tabel di bawah.
Tabel 8: Pedoman Penilai Kepuasan Pengguna Jasa Layanan

Nilai
Persepsi
1
2
3
4

Nilai Interval IKM

Nilai

Mutu
Pelayanan

1,00 – 1,75
1,76 – 2,50
2,51 – 3,25
3,26 – 4,00

25 – 43,75
43,76 – 62,50
62,51 – 81,25
81,26 – 100,00

D
C
B
A

Kinerja Unit
Pelayanan
Tidak Baik
Kurang
Baik
Sangat

Sumber: KEMENPAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004
Sasaran Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (pengguna jasa) UB pada tahun 2016
adalah mahasiswa, dosen, karyawan, alumni, dan pihak luar UB di lingkungan UB dengan
melibatkan sebanyak total 5.235 responden dari semua sampel unit kerja yang ada di UB
dengan waktu pelaksanaan survey antara tanggal 8 November 2015 – 30 November 2016.
Berikut ini kami sampaikan beberapa hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (pengguna
jasa UB) tahun 2016.Hasil survey yang diambil dari sampel yang ada di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam diagram berikut:
Tren Indeks Kepuasan Masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB 2013-2015
FEB; 2013;
71,25

FEB; 2015; 68,8

FEB; 2014; 66

Sumber: Laporan Hasil IKM Universitas Brawijaya 2015
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Survei yang telah dilakukan kepada responden yang dalam hal ini mahasiswa, tenaga
pendidik , dan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya telah menghasilkan
sebuah evaluasi dan analisis signifikan pada setiap unit kerja yang bdose erada di bawah
naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Oleh sebab itu, di sini akan
diuraikan hasil survey dari setiap unit kerja yang terdiri dari Unit Kerja Akademik, Unit Kerja
Pengembangan Sistem Informasi dan Kehumasan, Unit Kerja Keuangan dan Kepegawaian,
Unit Kerja Administrasi Umum dan Tata Usaha, Unit Kerja Alumni, Kemahasiswaan, dan
Internasional.
Hasil survey yang akan dipaparkan secara detail dibawah ini akan menunjukkan secara
jelas tentang bagaimana kondisi dan situasi dari setiap unit kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil
indeks kepuasan atau nilai yang tertera di setiap indikatornya.Dengan demikian, para
pembaca dapat menganalisis hasil tersebut dengan sebaik mungkin dan menjadi bahan
pertimbangan dari pembuatan keputusan selanjutnya.
Tabel 3.9. Hasil IKM Unit Kerja Akademik
No.

Indikator

1

Kemudahan prosedur pelayanan

2

Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis
pelayanan

Nilai

Indeks

3.292

A

3.236

B

3

Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

3.361

A

4

Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

3.239

B

5

Tanggung jawab petugas dalam

3.192

B

memberikanpelayanan
6

Kemampuan petugas dalammemberikan pelayanan

3.316

A

7

Kecepatan pelayanan

3.157

B

8

Keadilan untuk mendapatkan pelayanan

3.359

A

9

Kesopanan dan keramahan pelayanan

3.272

A

10

Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan
3.290

A

3.188

B

3.144

B

11

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
biaya yang telah ditetapkan

12

Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu
pelayanan

13

Kenyamanan pelayanan

3.330

A

14

Kemanan pelayanan

3.405

A

RATA-RATA

3.270

A
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Dari hasil survey yang telah dilakukan pada unit kerja akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universits Brawijaya, maka hasil dari setiap indikator adalah Kemudahan prosedur pelayanan
mendapatkan nilai 3.292 dengan indeks A, Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis
pelayanan mendapatkan nilai3.236 dengan indeks B, Kejelasan dan kepastian petugas yang
melayani mendapatkan nilai3.361dengan indeks A, Kedisiplinan petugas dalam memberikan
pelayanan mendapatkan nilai 3.239 dengan indeks B, Tanggung jawab petugas dalam
memberikan pelayanan mendapatkan nilai3.192dengan indeks B, Kemampuan petugas
dalam memberikan pelayanan 3.316dengan indeks A, Kecepatan pelayanan mendapatkan
nilai 3.157 dengan indeks B, Keadilan untuk mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.359
dengan indeks A, Kesopanan dan keramahan pelayanan mendapatkan nilai 3.272 dengan
indeks A, Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.290 dengan
indeks A, Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
mendapatkan nilai 3.188 dengan indeks B, Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu
pelayanan mendapatkan nilai 3.144 dengan indeks B, Kenyamanan pelayanan mendapatkan
nilai 3.330 dengan indeks A, dan Kemanan pelayanan mendapatkan nilai 3.405 dengan indeks
A. Dalam hal ini, unit kerja akademik memiliki poin tertinggi pada indikator Kesamaan
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan dan memiliki poin terendah pada indikator
Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Dengan begitu, unit kerja akademik
memiliki rata-rata nilai 3.270 dengan indeks A.

Tabel 3.10. Hasil IKM Unit Kerja Pengembangan Sistem Informasi dan Kehumasan
No

Indikator

Nilai

Indeks

1

Kemudahan prosedur pelayanan

3.229

B

2

Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

3.284

A

3

Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

3.179

B

4

Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

3.086

B

5

Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

3.246

B

6

Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

3.207

B

7
8

Kecepatan pelayanan
Keadilan untuk mendapatkan pelayanan

3.263
3.182

A
B

9

Kesopanan dan keramahan pelayanan

3.372

A

10

Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan

3.324

A
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11

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah

3.261

A

ditetapkan
12

Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan

3.390

A

13

Kenyamanan pelayanan

3.323

A

Nilai

Indeks

Kemanan pelayanan

3.535

A

RATA-RATA

3.277

A

No
14

Indikator

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada unit kerja Pengembangan Sistem Informasi
dan Kehumasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universits Brawijaya, maka hasil dari setiap
indikator adalah Kemudahan prosedur pelayanan mendapatkan nilai 3.229 dengan indeks B,
Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan mendapatkan nilai 3.284 dengan
indeks A, Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani mendapatkan nilai 3.179 dengan
indeks B, Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai 3.086
dengan indeks B, Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai
3.246 dengan indeks B, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan3.207 dengan
indeks B, Kecepatan pelayanan mendapatkan nilai 3.263 dengan indeks A, Keadilan untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.182 dengan indeks B, Kesopanan dan
keramahan pelayanan mendapatkan nilai 3.372 dengan indeks A, Kewajaran biaya untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.324 dengan indeks A, Kesesuaian antara biaya
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan mendapatkan nilai 3.261 dengan indeks
A, Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan mendapatkan nilai 3.390 dengan
indeks A, Kenyamanan pelayanan mendapatkan nilai 3.323 dengan indeks A, dan Kemanan
pelayanan mendapatkan nilai 3.535 dengan indeks A. Dalam hal ini, unit kerja Pengembangan
Sistem Informasi dan Kehumasan memiliki poin tertinggi pada indikator Kesamaan
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan dan memiliki poin terendah pada indikator
Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Dengan begitu, unit kerja
Pengembangan Sistem Informasi dan Kehumasan memiliki rata-rata nilai 3.277 dengan indeks
A.
Tabel 3.11. Hasil IKM Unit Kerja Keuangan dan Kepegawaian
N

Indikator

Nilai

o

Indek
s

1

Kemudahan prosedur pelayanan

3.183

B

2

Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

3.311

A
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N

Indikator

Nilai

o

Indek
s

3

Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

3.222

B

4

Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

3.236

B

5

Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

3.342

A

6

Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

3.282

A

7

Kecepatan pelayanan

3.281

A

8

Keadilan untuk mendapatkan pelayanan

3.249

B

9

Kesopanan dan keramahan pelayanan

3.368

A

10

Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan

3.256

A

11

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang

3.310

A

telah ditetapkan
12

Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan

3.202

B

13

Kenyamanan pelayanan

3.307

A

14

Kemanan pelayanan

3.297

A

RATA-RATA

3.275

A

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada unit kerja Keuangan dan Kepegawaian
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universits Brawijaya, maka hasil dari setiap indikator adalah
Kemudahan prosedur pelayanan mendapatkan nilai 3.183 dengan indeks B, Kesamaan
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan mendapatkan nilai 3.311 dengan indeks A,
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani mendapatkan nilai 3.222 dengan indeks B,
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai 3.236 dengan indeks
B, Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai 3.342 dengan
indeks A, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan3.282 dengan indeks A,
Kecepatan pelayanan mendapatkan nilai 3.281 dengan indeks A, Keadilan untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.249 dengan indeks B, Kesopanan dan
keramahan pelayanan mendapatkan nilai 3.368 dengan indeks A, Kewajaran biaya untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.256 dengan indeks A, Kesesuaian antara biaya
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan mendapatkan 3.310 dengan indeks A,
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Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan mendapatkan nilai 3.202 dengan
indeks B, Kenyamanan pelayanan mendapatkan nilai 3.307 dengan indeks A, dan Kemanan
pelayanan mendapatkan nilai 3.297 dengan indeks A. Dalam hal ini, unit kerja Keuangan dan
Kepegawaian memiliki poin tertinggi pada indikator Kesamaan persyaratan pelayanan dengan
jenis pelayanan dan memiliki poin terendah pada indikator Ketepatan pelaksanaan terhadap
jadwal waktu pelayanan. Dengan begitu, unit kerja Keuangan dan Kepegawaian memiliki ratarata nilai 3.275 dengan indeks A.

Tabel 3.12. Hasil IKM Unit Kerja Administrasi Umum dan Tata Usaha
No

Indikator

Nilai

Indeks

3.255

A

3.342

A

1

Kemudahan prosedur pelayanan

2

Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

3

Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

3.384

A

4

Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

3.329

A

5

Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

3.213

B

6

Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

3.372

A

7

Kecepatan pelayanan

3.215

B

8

Keadilan untuk mendapatkan pelayanan

3.193

B

9

Kesopanan dan keramahan pelayanan

3.454

A

10

Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan

3.141

B

No

Indikator

Nilai

Indeks

11

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah

3.302

A

12

ditetapkan
Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan

3.082

B

13

Kenyamanan pelayanan

3.139

B

14

Kemanan pelayanan

3.401

A

RATA-RATA

3.273

A

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada unit kerja Administrasi Umum dan Tata Usaha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universits Brawijaya, maka hasil dari setiap indikator adalah
Kemudahan prosedur pelayanan mendapatkan nilai 3.255 dengan indeks A, Kesamaan
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan mendapatkan nilai 3.342 dengan indeks A,
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani mendapatkan nilai 3.384 dengan indeks A,
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai 3.329 dengan indeks
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
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A, Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai 3.213 dengan
indeks B, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan3.372 dengan indeks A,
Kecepatan pelayanan mendapatkan nilai 3.215 dengan indeks B, Keadilan untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.193 dengan indeks B, Kesopanan dan
keramahan pelayanan mendapatkan nilai 3.454 dengan indeks A, Kewajaran biaya untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.141 dengan indeks B, Kesesuaian antara biaya
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan mendapatkan nilai 3.302 dengan indeks
A, Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan mendapatkan nilai 3.082 dengan
indeks B, Kenyamanan pelayanan mendapatkan nilai 3.139 dengan indeks B, dan Kemanan
pelayanan mendapatkan nilai 3.401 dengan indeks A. Dalam hal ini, unit kerja Administrasi
Umum dan Tata Usaha memiliki poin tertinggi pada indikator Kesamaan persyaratan
pelayanan dengan jenis pelayanan dan memiliki poin terendah pada indikator Kecepatan
pelayanan, keadilan untuk mendapatkan pelayanan, dan Ketepatan pelaksanaan terhadap
jadwal waktu pelayanan. Dengan begitu, unit kerja Administrasi Umum dan Tata Usaha
memiliki rata-rata nilai 3.273 dengan indeks A.

Tabel 3.13. Hasil IKM Unit Kerja Alumni, Kemahasiswaan, dan Internasional
No

Indikator

Nilai

Indeks

1

Kemudahan prosedur pelayanan

3.196

B

2

Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

3.168

B

3

Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

3.253

A

4

Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

3.130

B

5

Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

3.254

A

6

Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

3.291

A

7

Kecepatan pelayanan

3.309

A

8

Keadilan untuk mendapatkan pelayanan

3.206

B

9

Kesopanan dan keramahan pelayanan

3.321

A

10

Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan

3.110

B

11

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah

3.231

B

ditetapkan
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No

Indikator

Nilai

Indeks

12

Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan

3.481

A

13

Kenyamanan pelayanan

3.320

A

14

Kemanan pelayanan

3.520

A

RATA-RATA

3.271

A

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada unit kerja Alumni, Kemahasiswaan, dan
Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universits Brawijaya, maka hasil dari setiap
indikator adalah Kemudahan prosedur pelayanan mendapatkan nilai 3.196 dengan indeks B,
Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan mendapatkan nilai 3.168 dengan
indeks B, Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani mendapatkan nilai 3.253 dengan
indeks A, Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai 3.130
dengan indeks B, Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai
3.254 dengan indeks A, Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 3.291 dengan
indeks A, Kecepatan pelayanan mendapatkan nilai 3.309 dengan indeks A, Keadilan untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.206 dengan indeks B, Kesopanan dan
keramahan pelayanan mendapatkan nilai 3.321 dengan indeks A, Kewajaran biaya untuk
mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai 3.110 dengan indeks B, Kesesuaian antara biaya
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan mendapatkan nilai 3.231 dengan indeks
B, Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan mendapatkan nilai 3.481 dengan
indeks A, Kenyamanan pelayanan mendapatkan nilai 3.320 dengan indeks A, dan Kemanan
pelayanan mendapatkan nilai 3.520 dengan indeks A. Dalam hal ini, unit kerja Alumni,
Kemahasiswaan, dan Internasionalmemiliki poin tertinggi pada indikator Kesesuaian antara
biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan dan memiliki poin terendah pada
indikator Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Dengan begitu, unit kerja
Alumni, Kemahasiswaan, dan Internasionalmemiliki rata-rata nilai 3.271 dengan indeks A.

Tabel 3.14. Hasil IKM Total Seluruh Unit Kerja
No

1

Indikator
Kemudahan prosedur

A

B

C

D

E

3.292 3.229 3.183 3.255 3.196

pelayanan
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No

Indikator

Rata-Rata

Indeks

3.236 3.284 3.311 3.342 3.168

3.268

A

3.361 3.179 3.222 3.384 3.253

3.280

A

3.239 3.086 3.236 3.329 3.130

3.204

B

3.192 3.246 3.342 3.213 3.254

3.249

B

3.316 3.207 3.282 3.372 3.291

3.294

A

A

B

C

D

E

Kesamaan persyaratan
2

pelayanan dengan jenis
pelayanan

3

4

Kejelasan dan kepastian
petugas yang melayani
Kedisiplinan petugas dalam
memberikan pelayanan
Tanggung jawab petugas

5

dalam memberikan
pelayanan

6

Kemampuan petugas dalam
memberikan pelayanan

7

Kecepatan pelayanan

3.157 3.263 3.281 3.215 3.309

3.245

B

8

Keadilan untuk mendapatkan 3.359 3.182 3.249 3.193 3.206
pelayanan

3.238

B

Kesopanan dan keramahan

3.272 3.372 3.368 3.454 3.321

3.357

A

3.290 3.324 3.256 3.141 3.110

3.224

B

3.188 3.261 3.310 3.302 3.231

3.258

A

3.144 3.390 3.202 3.082 3.481

3.260

A

9

10

pelayanan
Kewajaran biaya untuk
mendapatkan pelayanan
Kesesuaian antara biaya

11

yang dibayarkan dengan
biaya yang telah ditetapkan
Ketepatan pelaksanaan

12

terhadap jadwal waktu
pelayanan

13

Kenyamanan pelayanan

3.330 3.323 3.307 3.139 3.320

3.284

A

14

Kemanan pelayanan

3.405 3.535 3.297 3.401 3.520

3.432

A

RATA-RATA

3.270 3.277 3.275 3.273 3.271

3.273

A

Keterangan:
A: Unit Kerja Akademik
B: Unit Kerja Pengembangan Sistem Informasi dan Kehumasan
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C: Unit Kerja Keuangan dan Kepegawaian
D: Unit Kerja Administrasi Umum dan Tata Usaha
E: Unit Kerja Alumni, Kemahasiswaan, dan Internasional.

Berdasarkan hasil perhitungan dari keseluruhan unit kerja dan seluruh indikator, maka
dapat diketahui nilai rata-rata dari setiap indikator. Nilai inilah yang akan menjadi salah satu
poin penting dalam hasil evalusi yang nantinya dapat berguna bagi para pemangku kebijakan.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ada indikator memiliki poin dengan indeks A. hal
tersebut memberikan bukti bahwa sebenarnya, selama ini, para responden telah merasa puas
dengan kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan. Jadi, seluruh unit kerja di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melakukan dan memberikan pelayanan yang sesuai
dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.
Di lain sisi, ada indikator memiliki rata-rata poin terendah dengan indeks B. Hal ini
menunjukkan bahwa seluruh unit kerja yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih
memiliki kekurangan. Sehingga, dengan demikian, indikator ini lah yang perlu diperhatikan dan
ditindak lanjuti agar nantinya dapat diminimalisir dan diperbaiki.

C. Keluhan Pelanggan
Keluhan pelanggan yang disampaikan kepada unit kerja, paling banyak adalah terkait dengan
kondisi infrastruktur seperti Wi-Fi, AC, LCD dan CPU di kelas. Kecepatan Wi-Fi dirasa masih
kurang cepat dan terkadang aksesnya sulit di beberapa titik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan
jumlah pengguna fasilitas Wi-Fi di FEB UB sudah melebihi kuota dari masing-masing Access
Point (AP) internet di FEB UB ketika jam perkuliahan pagi-sore berlangsung, karena terjadi
akses internet secara bersamaan melalui berbagai macam perangkat (laptop, HP, tablet)
sekaligus; namun hal tersebut tidak akan terjadi pada waktu sore atau malam dan koneksinya
sangat lancar.
Hal lain, yang dikeluhkan pelanggan adalah keterbatasan luas parkir khususnya untuk
pengguna sepeda motor yang berada di dekat unit kerja (FEB UB). Kebijakan yang dilakukan
pihak dekanat untuk masalah parkir di sekitar FEB UB adalah pemberlakuan waktu parkir
untuk mobil dan sepeda motor. Waktu pagi hingga sore tempat parkir yang ada di beberapa
titik FEB UB hanya digunakan untuk parkir mobil dosen dan karyawan dan sebagian untuk
mahasiwa. Sementara itu, di malam hari pengguna sepeda motor dapat menggunakan tempat
parkir di FEB UB sampai jam yang telah ditentukan.
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Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi S1 Ekonomi Islam 2018

Permasalahan parkir kendaraan di UB ini masih menjadi hal yang terus untuk dicarikan solusi
terbaiknya, agar dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Saat ini, kebijakan
universitas terkait masalah parkir kendaraan mahasiswa adalah dengan menyediakan lokasilokasi parkir terpusat di beberapa titik UB. Dan juga, mahasiswa baru tidak diperbolehkan
untuk membawa kendaraan ke dalam kampus.
Keluhan tersebut sesungguhnya adalah perihal infrastruktur yang menjadi wewenang
Universitas maupun Fakultas. Adapun selama tahun 2018, Program Studi Ekonomi Ekonomi
Islam tidak mendapat keluhan apapun yang ditujukan melalui E-Complaint

Keluhan Umum Pengguna di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB

No.

Jenis/Aspek/
Bidang/
Layanan yang
dikeluhkan

Uraian Keluhan

Tindaklanjut
(atau rencana)

Status
Akhir

1.

Sarana dan
Prasarana

Kecepatan dan
ketersediaan
koneksi internet di
seluruh area UB

Telah dilakukan
penambahan jumlah
Access Point (AP) untuk
meningkatkan koneksi
internet

Closed

2.

Sarana dan
Prasarana

Luasan parkir
yang kurang;
tempat parkir
dekat dengan unit
kerja

Kebijakan UB adalah
menyediakan lokasi
parkir terpusat pada
tempat parkir yang telah
ditentukan

Closed

3.

Sarana dan
Prasarana

Kondisi AC, CPU
dan LCD di kelas
sering bermasalah

Sudah dilakukan
perbaikan pada CPU
atau komputer, AC dan
LCD

Closed

4.

Akademik

Informasi
pelayanan
akademik pada
SIAM seperti
informasi nilai,
pembukaan kelas,
status keaktifan
mahasiswa dan
besaran nominal
UKT

Perbaikan sistem
informasi akademik
dengan selalu
berkoordinasi dengan
WD 1, Rekording dan
juga PPTI UB

Closed

Keluhan pelanggan, di Universitas Brawijaya dapat dilakukan secara langsung dengan
mengisi form isian on-line pada laman https://e-complaint.ub.ac.id/ dan secara real time dapat
diketahui komponen keluhan yang paling banyak pada lingkup apa saja pada https://ecomplaint.ub.ac.id/statistik.html.
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4.

Kinerja dan Evaluasi Proses

Secara umum, kinerja proses unit kerja dapat diukur dari capaian program kerja dan
capaian sasaran mutu atau indikator kinerjanya. Program kerja PS Ekis tahun 2018 mengacu
pada Program Kerja PS Ekis periode tahun 2014 – 2021 yang disusun mengacu pada visi,
misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta penyusunan program kerja
PS Ekis mengacu kepada Program Kerja Rektor Universitas Brawijaya yang merujuk kepada
Rencana Strategis Depdiknas 2006-2011, secara umum program kerja Rektor Universitas
Brawijaya ditetapkan menjadi tiga pilar. Program kerja PS EP tahun 2015 berfokus pada 3
pilar besar, yaitu: 1) Pemerataandan perluasan akses; 2) Peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing; dan 3)Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Secara garis besar, program kerja PS Ekis tahun 2018 telah tercapai sebesar 100%. PS
Ekis berhasil mencapai target untuk melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah
dan non pemerintah di dalam maupun luar negeri untuk bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian. Kegiatan kerja sama ini ditujukan untuk Pemantapan Networking antara PS Ekis
dan stakeholder dalam upaya penguatan lembaga. Selain itu, untuk meningkatkan perluasan
dan pemerataan akses sesuai pilar pertama. Program kerja berikutnya mengenai pemenuhan
pilar kedua yakni Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing. Sesuai pilar kedua PS Ekis
melakukan penyesuai jumlah mata kuliah yang berstandar international. Hal ini dilakukan
untuk mengembangkan mutu dan kualitas lulusan sesuai dinamikan global. Selain itu, PS Ekis
melakukan program pengembangan kualitas tugas akhir/karya ilmiah mahasiswa yang
berstandar nasional.
Selain implementasi penjaminan mutu, PS Ekis juga terus berupaya memperbaiki kondisi
internal lembaga. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan PS Ekis,
PS Ekis juga berupaya melakukan penjaminan mutu eksternal hal ini sesuai pilar ketiga yakni
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Hasil capaian program kerja
Jurusan Ilmu Ekonomi disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.1 Capaian Program Kerja Jurusan Ilmu Ekonomi Tahun 2014-2015 dan Tahun
2015-2016
No.
Program Kerja
Skor Capaian
A.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal
1. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan
PS EKIS
B.
Peningkatan kurikulum yang sesuai kebutuhan stakeholder
1. Penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pengguna
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2. Peningkatan jumlah kerjasama pendidikan dan pengajaran
antara PS EKIS dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah
C.
Peningkatan kualitas
artikel
ilmiah
Dosen
yang
dipresentasikan di seminar internasional dan jumlah artikel
ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional
1. Peningkatan
kualitas
artikel
ilmiah
dosen
yang
dipresentasikan di seminar internasional
2. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal ilmiah
internasional
No.
Program Kerja
Penguatan aktivitas penelitian bersama antara dosen dan
mahasiswa
1. Program peningkatan penelitian bersama antara dosen dan
mahasiswa melalui pemberdayaan peran pusat-pusat kajian
di lingkungan PS EKIS
E.
Peningkatan jumlah kerjasama penelitian dan pengabdian
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
1. Peningkatan jumlah kerjasama penelitian antara PS EKIS
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
2. Peningkatan jumlah kerjasama pengabdian antara PS EKIS
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah

100 %

100 %
100 %
Skor Capaian

D.

F.

100 %

100 %
100 %

Penguatan Program Specification
1. Tracer Study untuk mendapatkan umpan balik mengenai

100%

kurikulum
G.

Penguatan Teaching and Learning Strategy
1. Desain Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mengacu

100%

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
H.

Penguatan Student Asessment
1. Revitalisasi RPS yang memasukan system penilaian dan

100%

bobot penilaian pada setiap perkuliahan
I.

Penguatan Academic Staf Quality
1. Pelatihan Tenaga Pengajar (GIS, Maqosid Syariah, Strategi

100%

Penulisan Jurnal Ilmiah Bereputasi, Statistik Multivariat,
Microdata dengan Stata)
2. Pengiriman Dosen pada Seminar Internasional (IRSA,

100%

Seminar asosiasi profesi)
J.

Quality Penguatan Student Quality
1. Kuliah Tamu (kerjasama dengan stakeholder)
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2. Tutorial Metodologi Penelitian
K.

100%

Peningkatan kepuasan Pelanggan (Student Advice and
Support, infrastructure)
1. Membahas Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa sebagai poin

100%

pengembangan aspek pendidikan dan pengajaran

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian program kerja PS EKIS salah satunya
adalah masih terbatasnya jumlah sumber daya yang berkompeten di bidang ekonomi Islam,
sehingga program studi harus menyiapkan lebih banyak sumber daya yang berkompeten di
bidang ekonomi Islam. Pada program peningkatan kurikulum PS EKIS sedang dan akan
mengadakan kerjasama dan FGD dengan beberapa universitas lain yang juga menawarkan
Program Studi Ekonomi Islam sehingga akan terciptanya kompetensi lulusan yang sama di
antara Program Studi Ekonomi Islam yang ada di Indonesia.
Dalam rangka Peningkatan kualitas artikel ilmiah dosen bertaraf internasional PS EKIS
memotivasi dan mendukung dosen tetap PS EKIS untuk mempublikasikan karya ilmiahnya ke
jurnal internasional. Masih sedikitnya kerjasama dengan lembaga lain dikarenakan PS EKIS
adalah program studi yang relatif baru sehingga belum begitu dikenal oleh lembaga
pemerintah maupun non pemerintah dibandingkan dengan PS Ekonomi Islam yang sudah
cukup lama dan dikenal banyak lembaga. Untuk meningkatkan kerjasama di bidang penelitian
dan pengabdian PS EKIS akan dan sedang mengadakan FGD bersama lembaga seperti
BAZNAS mengenai program kerja yang dimungkinkan diadakannya kerjasama dalam
peningkatan ekonomi Islam.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran PS Ekis Tahun 201
Capaia
Baseline
Target
Capaia
Capaian Sasaran Mutu/ Indikator Kinerja
n Th.
2014/2015 Th. 2018
n
2018
Lulusan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja internasional dan
mempunyai kemampuan kerja mandiri yang berbasis pada kompetensinya
1. Jumlah lulusan dengan masa studi tepat waktu (≤
60%
75%
60%
75%
4 tahun)
2. Jumlah lulusan yang memiliki IPK ≥ 3.00
82%
100%
84%
84%
3. Jumlah Prestasi Mahasiswa tingkat nasional

12

15

15

100%

4. Jumlah Prestasi Mahasiswa tingkat internasional

3

5

5

100%

5. Skor TOEFL lulusan ≥ 450

65%

85%

85%

100%

6. Lulusan bekerja atau berwirausaha dalam 7 bulan
pertama setelah waktu kelulusannya

66%

70%

70%
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Baseline
2014/2015

Capaian Sasaran Mutu/ Indikator Kinerja
7. Jumlah dosen yang memiliki publikasi ilmiah
internasional (prosentase dari seluruh dosen tetap PS
Ekis)
8. Pencapaian kepatuhan terhadap setiap Audit
Internal Mutu
9. Terakreditasi Internasional

Target
Th. 2018

12%

15%

Capaia
n Th.
2018
15%

Capaia
n
100%

97%

99%

99%

100%

1

1

0

0%

Terciptanya jaringan kerja yang efektif antara lembaga pendidikan dengan stakeholder/pasar
kerja
1. Jumlah kerjasama pendidikan dan pengajaran
3
4
4
100%
yang terjalin dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah (dalam maupun luar negeri)
2. Jumlah kerjasama penelitian yang terjalin dengan
11
12
12
100%
lembaga pemerintah dan non pemerintah (dalam
maupun luar negeri)
3. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat
5
6
6
100%
yang terjalin dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah (dalam maupun luar negeri)
Berikutnya akan dijelaskan hambatan yang dialami PS Ekis dalam memenuhi
pencapaiaan indikator kinerja. Hambatan yang dialami oleh PS Ekis dalam melaksanakan
pencapaian indikator kinerja adalah pada masih rendahnya publikasi ilmiah dosen yang
terindeks internasional. Hambatan yang terjadi adalah masih lemahnya rata-rata kemampuan
dosen didalam mempublikasikan hasil penelitannya di jurnal-jurnal bereputasi internasional.
Hal ini terkait dengan informasi yang masih kurang. Selain itu, besarnya beban kerja dosen
(load) dalam mengajar di kelas banyak menyita waktu untuk melalukan penelitian ilmiah.
Tindakan selanjutnya dari PS Ekis untuk mengatasi hambatan dalam capaian sasaran mutu
adalah meningkatkan kemampuan dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal
ilmiah bereputasi internasional, seperti melakukan pelatihan, melakukan kerjasama penelitian
antara dosen senior dan junior, melakukan pendampingan pembuatan karya ilmiah dari hasil
penelitian dan memperbanyak akses informasi terhadap publikasi jurnal internasional.
5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan
No
.
A.
1.

42

Masukan

Status
(Open/
Closed)

Tindakan
Pencegaha
n

Closed

Melakukan
pertukaran
pelajar (in-

Tindakan
Perbaikan

Keluhan
Perlunya ditingkatkan
kerjasama dengan
Universitas

Fakultas selalu
melakukan
kerjasama dengan
universitas lain
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No
.

Masukan

Tindakan
Perbaikan

Status
(Open/
Closed)

Tindakan
Pencegaha
n
bound dan
out-bound)

2.

B.

Kelengkapan Proses
Pembelajaran

Mengupdate
materi
pembelajaran

Closed

Melakukan
monitoring
secara
berkala
untuk
memastikan
keberlanjuta
n kurikulum

Mendorong
mahasiswa aktif
dalam kegiatan
kemahasiswaan;
melakukan
supervisi secara
intensif pada saat
pelaksanaan
presentasi di kelas

closed

Melakukan
monitoring
secara
berkala
untuk
memastikan
kualitas
lulusan

Closed

Memperbes
ar dana
penelitian

closed

Digitalisasi
pelayanan

Evaluasi Kepuasan

1.

C.

User menginginkan
kemampuan presentasi dan
komunikasi yang lebih baik
pada lulusan

Temuan Audit
(termasuk yang eksternal)
1

Disarankan untuk
meningkatkan jumlah
publikasi ilmiah pada jurnal
internasional bereputasi

2

Kemudahan Prosedur
pelayanan dan penyediaan
informasi (seperti RPKPS
online)

1.
Memberika
n dana insentif
penelitian
(contoh insentif
percepatan guru
besar)
2.
Program
Doktor ilmu
Ekonomi
melakukan
sosialisasi terkait
strategi publikasi
jurnal
internasional
bereputasi
Melakukan
penyederhanaan
prosedur
pelayanan salah
satunya melalui
online service
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No
.
3

Status
(Open/
Closed)

Tindakan
Pencegaha
n

closed

Merencanak
an program
perkembang
an staf
tenaga
kependidika
n dan
diusulkan
pada rapat
pimpinan

Tindakan
Perbaikan

Masukan
Perlu adanya pelatihan
untuk staf tenaga
kependidikan

Memberikan
pelatihan secara
berkala pada SDM
khsuusnya tenaga
kependidikan

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya
Tindak lanjut terhadap manajemen sebelumnya dilakukan berdasarkan saran-saran, dan
masukan yang diberikan pimpinan fakultas, hasil umpan balik audit, beberapa dokumen
terpisah, hasil FGD, serta kegiatan evaluasi diri mandiri yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk
PS Ekis. Adapun gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.

1.
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Rekomendasi
Tinjauan
Manajemen
Sebelumnya
Membuat
dokumen
monitoring
proses
pelaksanaan
PkM (Publikasi
hasil PkM wajib
dilakukan melalui
jurnal dan buku
dan dapat
ditambahkan
dalam bentuk (1)
makalah
seminar, baik
dalam bentuk
oral atau poster,
(2) pengajuan
paten, (3) karya
tulis ilmiah
populer, (4)

Aspek

Standar
Proses
Pengabdian
kepada
Masyarakat

Tindak
Lanjut
yang
sudah
dilakukan
PS
membuat
draft SOP
untuk
menjamin
kualitas
laporan
PkM

Kendala
yang
dihadapi

Selama ini
PkM
dirancang
hanya
sebatas
pada
implementasi
kegiatan
(seperti
pelatihan
dan
workshop)
sehingga
outputnya
adalah
laporan
kegiatan
yang tidak
perlu di cek
plagiasi dan
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Rencana
selanjutnya

PS akan
menetapkan
kebijakan
melalui draft
MP PkM
dengan
penambahan
butir dimana
sebelum
desk
evaluation
PkM perlu
menetapkan
jurnal yang
dituju terlebih
dahulu

...
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No.

Rekomendasi
Tinjauan
Manajemen
Sebelumnya

Aspek

Tindak
Lanjut
yang
sudah
dilakukan

HAKI, (5) produk/
prototipe/formula,
desain.)

7.

Kendala
yang
dihadapi

Rencana
selanjutnya

tidak dapat
di
publikasikan
dalam
bentuk jurnal

Perubahan yang Mempengaruhi SMM
Penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh PS Ekis mengikuti penjaminan mutu yang

dilaksanakan di tingkat jurusan dikarenakan secara kelembagaan penjaminan mutu pada
tingkat terendah berada di tingkat jurusan. Pelaksanaan penjaminan mutu PS Ekis
dilaksanakan berdasarkan aturan sistem penjaminan mutu universitas yang diberlakukan oleh
Pusat Jaminan Mutu (PJM). Kepanjangan tangan dari fungsi PJM di tingkat fakultas adalah
Gugus jaminan Mutu (GJM) yang bertugas untuk memonitor pelaksanaan jaminan mutu yang
berada di tingkat fakultas, sedangkan pengawasan penjaminan mutu di tingkat jurusan dan
program studi diselenggarakan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) yang berada di bawah naungan
Jurusan Imu Ekonomi.
Unit Jaminan Mutu (UJM) bertugas sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh
universitas maupun fakultas.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) di jurusan Ilmu Ekonomi

menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan terusmenerus meningkatkan efektivitasnya sesuai dengan persyaratan standar internasional ISO
9001: 2008. Keberadaan Penjaminan Mutu di jurusan Ilmu Ekonomi diatur berdasarkan SK
Dekan No.428/C10.1.12/SK/2009.
Ruang lingkup Manual Mutu ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang
diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi. Kegiatan di bidang pendidikan, meliputi seluruh
aktivitas pendidikan yang meliputi jenjang pendidikan studi pada strata 1 (S1) yang dimiliki
oleh Jurusan Ilmu Ekonomi; jenjang pendidikan studi pada strata 2 (S2), yaitu: Program
Magister Ilmu Ekonomi dan jenjang pendidikan studi pada strata 3 (S3), yaitu: Program Doktor
Ilmu Ekonomi. Kegiatan penelitian meliputi penelitian yang didanai oleh DPP, hibah, dan
kerjasama lembaga dengan pihak ketiga. Kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat
meliputi layanan pelatihan, workshop dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya.
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Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM di PS Ekis terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan
internal dan lingkungan eksternal yang dapat dijelaskan sebegai berikut:
A. Lingkungan Internal
1. Perubahan Kurikulum
Perubahan SMM dimungkinkan terjadi ketika terjadi perubahan kurikulum sebagai
bentuk perbaikan dalam proses belajar mengajar baik di tingkat Program Studi, Jurusan,
Fakultas maupun Universitas.
2. Perubahan kepemimpinan
Perubahan SMM dimungkinkan terjadi ketika ada perubahan kepemimpinan di
lingkungan Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas maupun Universitas.
3. Saran dari stakeholder (pimpinan, staff)
Secara rutin, PS Ekis melaksanakan rapat evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan
di lingkungan Jurusan Ilmu Ekonomi. hasil evaluasi baik terhadap pelaksanaan proses
belajar mengajar, maupun pencapaian sasaran mutu akan menghasilkan masukan yang
digunakan untuk memperbaiki SMM yang ada.

B. Lingkungan Eksternal
a. Saran dari stakeholder (alumni dan pengguna)
Masukan dari stakeholder sangat membantu dalam perbaikan SMM di jurusan Ilmu
Ekonomi. dengan memperhatikan hasil evaluasi dan saran dari stakeholder eksternal,
diharapkan dapat meningkatkan kepuasan para stakeholder. Masukan ini diterima
melalui kuesioner evaluasi proses belajar mengajar, tracer study, maupun rapat dengan
alumni dan pengguna yang dilaksanakan secara rutin oleh Jurusan Ilmu Ekonomi.
b. Hasil Audit Internal dan Eksternal
Evaluasi dan masukan yang didapatkan dari hasil audit baik internal dan eksternal dapat
digunakan untuk memperbaiki Sistem Manajemen Mutu di Jurusan Ilmu Ekonomi,
khususnya PS EKIS.
c. Perubahan Pasar Global
Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan oleh jurusan Ilmu Ekonomi memperhatikan
perubahan global yang bergerak cepat dan dinamis. Perubahan yang tidak dapat
dielakkan lagi oleh seluruh perguruan tinggi, dimana tuntutan pasar global telah
membawa pengaruh yang begitu besar bagi dunia pendidikan. Hal ini tercermin dari
langkah-langkah

yang

diambil

oleh

jurusan

Ilmu

Ekonomi

terkait

dengan

keikutsertaannya dalam beberapa akreditasi internasional misalnya Asean University
Network (AUN). Dengan tercapainya akreditasi AUN, telah membuktikan bahwa jurusan
Ilmu Ekonomi telah sejajar dengan negara lain di ASEAN dalam hal mutu pendidikan.
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8.

Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM
Saran dan masukan untuk perbaikan SMM diperoleh dari saran dan masukan yang

didapat dari umpan balik setiap kegiatan. Saran dan masukan juga diperoleh dari hasil hasil
audit, tracer study, ikm, dan juga dan keluhan pelanggan melalui http://ecomplaint.feb.ub.ac.id/
atau dapat melalui social media whatsup dengan 0813-3355-5047. Evaluasi dan pengumpulan
saran perbaikan juga dilakukan di lingkungan internal melalui rapat Jurusan Ilmu Ekonomi
yang melibatkan seluruh program studi di lingkungan Jurusan Ilmu Ekonomi (seperti umpan
balik terhadap kinerja dosen, penilaian dosen terhadap mahasiswa, rapat monitoring penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat). Masukan yang didapatkan dari rapat tersebut
digunakan untuk meningkatkan SMM di lingkungan jurusan Ilmu Ekonomi. Saran dan
masukan untuk perbaikan SMM di PS EKIS dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal
sebagai berikut:

a.

Internal
1. Dosen dan Pimpinan Jurusan
- Perlu ditingkatkannya kualitas publikasi ilmiah (penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat para dosen berkaitan dengan MP penelitian dan pengabdian.
- Perlu melakukan berbagai kegiatan pelatihan bagi dosen (targeting international
journal) dan workshop-workshop pengembangan keilmuan
- Perlunya melakukan perbaikan kurikulum secara berkala sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja
2. Mahasiswa
- Perlunya adanya laboratorium pembelajaran khusus program studi Ekonomi Islam
- Fasilitas Lahan Parkir yang kurang memadai dan jauh
3. Tenaga Kependidikan
-

Perlunya melakukan berbagai pelatihan IT dan juga peningkatan kemampuan
bahasa Asing

b.

Eksternal
1. Alumni dan Pengguna Alumni
- Diperlukannya peningkatan soft skill pada mahasiswa yang diberikan di kelas,
sehingga dibutuhkan dosen yang memiliki kompetensi memadai sesuai dengan
bidang pada tiap Program Studi
- Pengoptimalan RPKPS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi S1 Ekonomi Islam 2018

V. PENUTUP
Tinjauan manajemen telah dilaksanakan secara berkala oleh PS Ekis untuk menjaga
keberlangsungan aktivitas bisnis yang dijalankan. Melalui hasil dari tinjauan ini selanjutnya
menjadi masukan tidak hanya bagi internal PS tetapi juga menjadi masukan bagi eksternal PS
seperti Fakultas dan Universitas untuk meningkatkan mutu layanan. Tinjauan dari kolaborasi
berbagai perspektif pada laporan ini selanjutnya akan menjadi pertimbangan penting dalam
rangka menetapkan strategi dan kebijakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas
pengelolaan organisasi.
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