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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 1982 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Bengkulu (FEB UNIB) resmi berdiri. Pada awalnya, FEB UNIB hanya 

menawarkan satu program studi, yakni program studi/jurusan Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan (JIESP).Sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan tuntutan pasar tenaga 

kerja yang membutuhkan kemampuan lulusan secara lebih terspesialisasi, pada tahun 1983 

berdasarkan SK Mendikbud nomor 0542/0/1983, FEB UNIB diizinkan membuka Jurusan 

Manajemen yang kemudian diikuti dengan pendirian Program Diploma Akuntansi pada tahun 

1996. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan minat masyarakat yang semakin tinggi 

akan kualifikasi Pendidikan Tinggi (PT), pada tahun 2005 berdasarkan izin pendirian nomor 

1417/D/T/2005 FEB UNIB membuka Jurusan Akuntansi. 

Peningkatan sumber daya manusia berkualitas merupakan pemenuhan kebutuhan yang 

penting yang ditunjukkan oleh FEB UNIB melalui pendirian program studi Pascasarjana. 

Program Studi Pascasarjana yang didirikan di FEB UNIB secara berturut-turut dimulai dari 

S2 Magister Manajemen yang dibuka pada tahun 1999, S2 Magister Perencanaan 

Pembangunan yang dibuka pada tahun 2006, dan yang terakhir S2 Magister Akuntansi yang 

dibuka pada tahun 2010. Upaya FEB UNIB untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dengan pembukaan Program Studi Doktor 

Ilmu Manajemen pada tahun 2013 dan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi pada Tahun 

2015. FEB UNIB telah memiliki satu program studi diploma, tiga program studi sarjana, dan 

tiga program studi pascasarjana di level Magister, dan dua program studi pascasarjana di 

level Doktor. Nama Fakultas Ekonomi diubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

sejak tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas 

Bengkulu. 

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) ke jenjang lebih tinggi juga ditunjukkan 

oleh FEB UNIB melalui pendirian Program Doktor. Adapun Program Doktor yang didirikan 

FEB UNIB secara berturut-turut dari S3 Doktor Ilmu Manajemen yang dibuka tahun 2013 

dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi 2014 dan diharapkan akan menjadi pioneer dalam 

pengembangan akademik yang bermutu tinggi bagi Program Studi lainnya di Universitas 

Bengkulu. 
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Pimpinan FEB UNIB menyadari bahwa keberhasilan FEB UNIB di masa mendatang 

membutuhkan peran serta dari semua pihak yang berkepentingan. Keterlibatan para 

pemangku kepentingan berperan penting dalam menghasilkan rumusan visi, misi, tujuan, dan 

sasaran FEB UNIB yang memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterukuran. Peran serta dari 

para pemangku kepentingan memiliki andil dalam menumbuh kembangkan komitmen 

bersama melaksanakan perannya masing-masing untuk mencapai masa depan (visi) yang 

telah disepakati bersama. Perumusan visi, misi, dan tujuan FEB UNIB dimulai dengan 

penunjukan task force oleh pimpinan FEB UNIB Perumusan visi, misi, dan tujuan pada tahap 

awal dilakukan oleh task force melalui sharing ide atau gagasan (brainstorming) dengan para 

pemangku kepentingan. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, task force membentuk rumusan rancangan 

visi, misi, dan tujuan FEB UNIB. Pada tahap selanjutnya, task force melakukan serangkaian 

lokakarya dalam bentuk beberapa kali workshop yang melibatkan berbagai pihak baik 

internal maupun eksternal. Lokakarya penyusunan visi, misi, dan tujuan FEB UNIB 

melibatkan berbagai stakeholders, yakni pihak-pihak yang terlibat secara langsung seperti 

dosen, mahasiswa, birokrat, pengusaha, alumni dan pimpinan Fakultas. Selain itu, dalam 

penyusunan visi dan misi, FEB UNIB juga meminta input dari pengguna jasa pendidikan 

(stakeholders eksternal). Visi dan misi tersebut selanjutnya diwujudkan dan diimplementasi 

kedalam penetapan kurikulum, mata kuliah, dan PBM. Selanjutnya, input dari pihak 

stakeholder secara berkesinambungan terus di tindaklanjuti guna melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan. 

 

1.2. Visi Unit Pengelola Program Doktor  

Visi dan misi FEB UNIB telah dibangun berdasarkan visi dan misi Universitas Bengkulu. 

Selain itu, visi dan misi juga dibangun berdasarkan Rencana Strategik Universitas dan 

Fakultas. Visi dan misi ini telah dikaji dari berbagai aspek dan kebutuhan stakeholders. Visi 

tersebut adalah:“ Penyedia jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berdaya saing tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan stakeholders di tingkat ASEAN pada tahun 2025” 

 

1.3. Misi Unit Pengelola Program Doktor  

Membangun dan menciptakan atmosfir akademik yang harmonis dalam suatu sistem yang 

aspiratif intelektual. 
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1. Menyelenggarakan Program Studi yang menunjang kegiatan pembangunan dalam bidang 

ekonomi sesuai dengan tuntutan kawasan ASEAN dan perkembangan zaman. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan program-program akademik unggulan serta 

menjalin kemitraan dengan stakeholders. 

3. Meningkatkan daya saing lulusan Fakultas Ekonomi UNIB melalui pengembangan, peningkatan, 

dan pemantapan program akademik yang strategis, efektif, komprehensif dan relevan dengan 

perkembangan era globalisasi. 

4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

lingkungan. 

 

1.4. Tujuan Unit Pengelola Program Doktor  

1. Fakultas Ekonomi UNIB dengan standar mutu tinggi dan mampu bersaing. 

2. Meningkatkan mutu dan kegiatan ekstra kurikuler melalui wadah senat mahasiswa agar 

lulusan Fakultas Ekonomi menguasai dasar-dasar ilmiah dan mampu menghadapi 

permasalahan yang ada sesuai dengan bidang keahliannya. 

3. Meningkatkan kegiatan dan mutu penelitian yang bermanfaat bagi dunia usaha, 

pemerintah dan masyarakat. 

4. Meningkatkan daya tampung untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi 

masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. 

5. Meningkatkan efektifitas, efesiensi dan produktifitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

 

1.5. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

Sasaran dan strategi pencapaian yang ingin dicapai oleh FEB UNIB untuk menuangkan visi 

dan misi ke dalam target dan sasaran yang ingin dituju, diproyeksikan dapat diwujudkan 

dalam rentang waktu lima tahun. Dalam pengembangan jangka panjang, FEB UNIB 

mempunyai empat sasaran utama yang harus diprioritaskan, yaitu:  

1. Meningkatkan profesionalisme stakeholders internal dan eksternal. 

2. Meningkatkan kualitas manajemen proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat. 

3. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi. 

4. Meningkatkan daya saing lulusan.  

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, FEB UNIB mengembangkan Rencana Strategik 

(RENSTRA) dalam empat bidang, yaitu: (1) akademik, (2) akses dan jaringan, (3)organisasi, 

administrasi, dan SDM, dan (4) kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dikembangkan 
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dalam bentuk fokus-fokus kegiatan dan isu-isu strategis yang muncul. RENSTRA tersebut 

telah dibahas di tingkat fakultas dan telah diwujudkan dalam bentuk Rencana Operasional 

(RENOP) selama lima (5) tahun yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan 

langkah-langkah operasional. 

Prioritas pengembangan Institusi FEB UNIB terletak pada unit-unit yang ada di bawahnya. 

Oleh karena itu FEB UNIB senantiasa memberikan dukungan dan pengarahan pada unit-unit 

di bawahnya untuk terus meningkatkan kualitas akademik. Dalam upaya pengembangan 

institusi secara berkesinambungan, dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FEB UNIB, 

pihak fakultas melakukan evaluasi dan monitoring (monev) terhadap penyelenggaraan proses 

pendidikan dengan melibatkan pihak eksternal dan internal (hal ini dilakukan setiap tahun). 

Untuk memelihara dan meningkatkan mutu layanan akademik yang konsisten dan 

berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan stakeholders dalam memperoleh pelayanan 

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, telah dibentuk Lembaga Unit Penjaminan Mutu (UPM) di 

tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Melalui penjaminan mutu (akreditasi) yang dilakukan oleh BAN-PT, Program Studi 

Manajemen memperoleh akreditasi A tiga periode berturut-turut, Program Studi Ekonomi 

Pembangunan memperoleh akreditasi A, Program Studi D3 Akuntansi memperoleh akreditasi 

A, sedangkan Program Studi Akuntansi di tahun 2014 baru memperoleh akreditasi A dari 

BAN-PT. Selain penjaminan mutu dalam bentuk akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

(BAN) PT, setiap Prodi telah melakukan tracer study dengan melibatkan pihak alumni dan 

user (pengguna lulusan) untuk memberikan pendapat dan penilaian tentang proses pendidikan 

di FEB UNIB.  

Program Doktor Ilmu Manajemen saat ini telah melakukan tracer study merupakan salah 

satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh gambaran umum mengenai para 

alumni Program DIM Universitas Bengkulu. Adapun tujuan melakukan pelacakan 

alumni adalah diharapkan mampu memetakan kondisi terkini alumni antara lain yang 

berkenaan kualitas pelayanan akademik, design kurikulum, kepuasan alumni serta upaya 

yang perlu dilakukan berkenaan dengan perbaikan proses belajar mengajar agar dapat 

menghasilkan peningkatan output yang dapat menambah value added melalui 

mengevaluasi tingkat kesesuaian antara metode pengajaran  dengan kebutuhan dunia 

kerja yang berkompetensi baik dalam aspek penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan 

keahlian kerja dari relevan dengan kondisi pasar saat ini. 
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BAB 2 

LAPORAN HASIL STUDI PELACAKAN 

 

2.1. Studi Pelacakan 

Tracer study (studi pelacakan) bagi lulusan Doktor Ilmu Manajemen UNIB ini telah 

dilakukan untuk mendapatkan input mengenai kualitas layanan Program DIM Tahun 2020 

dan juga untuk mengakomodir kebutuhan evaluasi dan meng update informasi yang 

diperoleh dari pihak lulusan. Studi pelacakan tahun 2020 ini dilaksanakan selama periode 

satu bulan, yaitu 10 Juni - 10 Juli 2020.  

 

2.2. Metode 

Adapun metode yang digunakan adalah metode survey yang menggunakan kuesioner sebagai 

alat untuk pengambil data. Upaya untuk mendapatkan data dalam tracer study ini melalui 

kuesioner yang diberikan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

meliputi informasi alumni, informasi pekerjaan alumni, kualitas pelayanan dan kepuasaan 

alumni, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, suasana akademik, desain kurikulum, visi 

misi.   

 

2.3. Mekanisme 

Proses kegiatan survei tracer study bagi lulusan ini dilakukan oleh PDIM FEB UNIB dengan 

meyediakan google form dengan link https://forms.gle/AWGAstDvj9xs4cG56 yang telah 

disebarkan melalui mailing list (milis) alumni, serta data base alumni lainnya. PDIM bekerja 

sama dengan alumni untuk meminta kesediaan mereka mengisi kuesioner yang dilakukan 

secara online dengan membuat suatu instrumen pertanyaan yang dapat digunakan sebagai 

dasar pengisian portofolio PDIM FEB UNIB. Adapun informasi yang diperoleh melalui 

tracer study adalah untuk mengumpulkan informasi dari alumni dari hasil survey ataupun 

evaluasi terhadap PDIM yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran untuk menyiapkan 

alumni dalam karier profesional atau studi lanjut. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk 

mendapatkan masukan dari alumni mengenai hal-hal yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran guna meningkatkan mutu output dari penyelenggaraan layanan PDIM. Adapun 

jumlah yang diperoleh adalah sebanyak 29 kuesioner mulai dari angkatan mahasiswa 

tingkatan pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan berbagai latar pekerjaan seperti 

pegawai negeri pusat, pegawai negeri daerah, pegawai swasta atau jasa.  

https://forms.gle/AWGAstDvj9xs4cG56


6  

2.4. Profil Responden Lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen 

2.4.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu 19 orang atau 66%, sedangkan 

responden perempuan berjumlah  10 orang atau 34%. 

 

 

Gambar 1. Profil Lulusan Bedasarkan Jenis Kelamin 

 

 

2.4.2. Berdasarkan Angkatan Mahasiswa 

Responden dalam tracer study ini yamg memberikan informasi terdiri dari 4 angkatan yaitu 

tahun pertama 15 orang sebesar 52%, tahun kedua 6 orang sebesar 21%, tahun ketiga 

sebesar 3 orang sebesar 10% dan tahun keempat 5 orang dengan persentase sebesar 17%. 

 
 

 
 

Gambar 2. Responden Berdasarkan Angkatan Mahasiswa 
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2.4.3. Berdasarkan  Instansi Tempat Bekerja dan Tingkat Kepuasaan Terhadap Pekerjaan 
 
Responden lulusan bekerja di berbagai instansi seperti Pegawai Negeri Pusat sebanyak 4 

orang, pegawai negeri daerah 7 orang  dan sisanya pegawai swasta/jasa sebesar 13 orang.  

dengan tingkat kepuasaan terhadap pekerjaan saat ini yang bervariasi yaitu sangat puas 

sebesar 14 orang, puas sebesar 13 orang dan kurang puas sebesar 2 orang. 

 
Gambar 3. Responden Berdasarkan Instansi Tempat Bekerja 

 
 

 

2.4.4. Berdasarkan Tingkat Kepuasaan Pekerjaan, Kesesuaian  Bidang Ilmu dan           

Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris 
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Gambar 4. Tingkat Kepuasan Pekerjaan  

 
 

Pada gambar 4 menunjukkan tingkat kepuasan pekerjaan sebesar 14 orang (48%) mengatakan sangat 

puas, 13  orang (45%) mengatakan puas dan hanya 2 orang yang mengatakan tidak puas dengan 

pekerjaan mereka. Dari hasil tanggapan responden sebesar 26 orang dengan tingkat persentase sebesar 

90 persen mengatakan terdapat  kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan profesi pekerjaannya dan 

hanya 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 10 persen yang mengatakan tidak terdapat 

sesuai dengan ilmu yang didapat setelah lulusan dalam program DIM. Selanjutnya, peran Program 

DIM terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa dapat dikatakan baik 



8  

karena sebesar 38 persen mengatakan sangat berperan dan 34 persen berperan dan sisanya 28 persen 

cukup berperan. Hal ini didukung dalam proses belajar mengajar di PDIM yang relatif membutuhkan 

penguasaan bahasa asing untuk memahami literatur asing maupun untuk mempresentasikan gagasan 

melalui tulisan ataupun aktivitas perkuliahan. 
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Gambar 5. Tingkat Kesesuaian Bidang Keilmuan 
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Gambar 6. Peran DIM terhadap Peningkatan Bahasa Inggris Mahasiswa 

 
  

2.4.5. Berdasarkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Alumni 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan alumni 

meliputi aspek perkuliahan ini sangat baik sebesar 23 orang dan  baik sebesar 6 orang. 

(gambar 7). Selanjutnya, mengenai fasilitas fisik dapat dikatakan sudah memenuhi harapan 

mahasiswa, dimana sebesar 96 persen mahasiswa menilai 41 persen sangat baik dan 55 

persen baik dan hanya 4 persen yang mengatakan tidak baik (gambar 8).  Penilaian 
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mahasiswa terhadap kondisi fasilitas belajar mengajar memiliki peranan penting. Hal ini 

dikarenakan kondisi ruangan yang nyaman menjadi salah satu atribut penting  dalam physical 

evidence untuk proses layanan pendidikan. PDIM juga mengakomodir berbagai sarana dan 

prasarana seperti menyediakan ruang kuliah yang memungkinkan terlaksananya proses 

pembelajaran yang berkualitas, meenyediakan library room yang nyaman dengan koleksi 

bahan bacaan yang relatif lengkap dan menyediakan ruang dosen yang nyaman serta 

mensupport fasilitas internet untuk memudahkan acesses to information. 

 

Pada gambar 9 menunjukkan bahwa alumni PDIM akan memberikan rekomendasi kepada orang lain 

untuk melanjutkan program DIM  ini relatif masih rendah sebesar 34 persen sebanyak 10 responden 

dan yang tidak memberikan rekomendasi sebesar 19 orang sebesar 66 persen. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan dan motivasi yang baik bagi orang lain untuk melanjutkan studi di PDIM FEB UNIB. 

Selanjutnya, pada gambar 10 adalah manfaat perkuliahan bagi mahasiswa. Hasil tracer study 

mendeskripsikan bahwa responden memberikan penilaian sangat bermanfaat selama mengikuti 

perkuliahan diperoleh nilai sebesar 66 persen sebanyak 19 responden sangat bermanfaat dan  yang 

mengatakan  bermanfaat sebanyak 10 orang dengan 34 persen (gambar 10). Hal ini dapat dikatakan 

selama menjadi mahasiswa memiliki peluang untuk mengembangkan knowlegde dan skill yang 

diharapkan  dapat memberikan benefit di tempat kerja mereka. Ketika menjalani proses perkuliahan 

mahasiswa PDIM dituntut untuk berpikir kreatif dan mandiri. Hal yang sama juga dilakukan dalam 

proses pembimbingan Disertasi, mahasiswa didorong untuk mampu menghasilkan tulisan yang 

memenuhi standar akademik melalui mekanisme dari good quality control. 

 

Baik; 6

Sangat Baik; 23

Penilaian Mahasiswa Terhadap 
Aspek Perkuliahan

Baik

Sangat Baik

 
Gambar 7. Penilaian Mahasiswa Terhadap Aspek Perkuliahan 
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Gambar 8. Penilaian Mahasiswa terhadap Fasilitas Fisik 
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Gambar 9. Rekomendasi   
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Gambar 10. Manfaat Perkuliahan Bagi Mahasiswa 

 

 
 

2.4.6. Berdasarkan Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian, Suasana Akademik dan Design 

Kurikulum. 

Dalam proses belajar mengajar keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam PBM memang diperlukan 

baik dalam penelitian, suasana akademik dan design kurikulum. 

 

Tidak 
Terlibat; 19

Terlibat;
10

Keterlibatan mahasiswa PBM

 

Gambar 11. Keterlibatan mahasiswa dalam PBM 

 

Berdasarkan hasil pelacakan alumni dilihat terdapat 10 responden mengatakan pernah ikut dilibatkan 

dalam peneltian berupa peningkatan kualitas penulisan, publikasi ilmiah dan collaboration 

research.dan  19 orang mengatakan tidak pernah ikut terlibat dalam  kegiatan penelitian selama 

menjadi mahasiswa di program Doktor Ilmu Manajemen. Adapun terdapat beberapa manfaat yang 

dirasakan oleh mahasiswa ketika ikut terlibat dalam penelitian diantaranya menambah ilmu 

pengetahuan, menambah pengalaman sebagai peneliti, meningkatkan kemampuan menganalisa objek 
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penelitian dan juga meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengolahan data. Suasana akademik 

ini diciptakan melalui iklim yang kondusif dari kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan 

mahasiswa serta antar sesama mahasiswa agar dapat mengoptimalkan proses penyelenggaraan 

kualitas pendidikan.Upaya untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif dilakukan oleh 

PDIM seperti mendorong dosen melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian pada 

jurnal yang terakreditasi nasional dan jurnal yang bereputasi internasional. Interaksi antar sesama 

dosen dan mahasiswa ini terjadi seperti forum diskusi, seminar. Selanjutnya, design kurikulum yang 

ada harus di rancang berdasarkan tingkat relevansi yang dapat mengakomodir cakupan, tujuan yang 

nantinya dapat diimplementasikan dalam situasi sekarang. PDIM FEB dalam menerapkan 

kurikulumnya ini dirancang berdasarkan relevansi dan tujuan dengan menggunakan strategi capaian 

yang diharapkan mampu mendorong mahasiswa bereksplorasi dan creative thinking.  

Berdasarkan hasil tracer study dapat digambarkan bahwa tingkat kepercayaan diri setelah 

menjadi alumni PDIM FEB mengalami peningkatan seperti yang terlihat dalam gambar 12. 

Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam dalam menjalani 

proses perkuliahan ini, diikarenakan kepercayaan diri, seseorang yang tinggi akan berdampak positif 

dan akan mampu mengaktualisasikan segala potensi dirinya. 
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Gambar 12. Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa  
 

Selanjutnya, penilaian responden mengenai suasana akademik seperti pernah mengikuti kegiatan 

diluar kegiatan pembelajaran terstruktur seperti kuliah umum, seminar nasional, seminar internasional 

terdapat 22 orang dan sisanya 7 orang mengatakan sebaliknya.   
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Berdasarkan hasil tanggapan alumni mengenai penilaian monitoring dan evaluasi dan proses belajar 

mengajar sebanyak 22 orang (76%) mengatakan pernah memberikan penilaian monev dan sisanya 7 

orang (24%) mengatakan tidak pernah. (gambar 13). 

 

 
 

Gambar 13. Penilaian Monitoring dan Evaluasi PBM 

 

Pihak fakultas mengambil peran besar untuk melakukan Monev PBM dan hal ini dilakukan 

untuk mendorong aktivitas pembelajaran yang lebih kondusif sehingga peserta didik 

mendapatkan proses pengajaran yang lebih bermutu. Adapun aspek yang dinilai terdiri dari 

beberapa komponen yang berawal dari merencanakan dan mengevaluasi kelengkapan GBPP 

dan SAP dari setiap matakuliah yang ditawarkan. Disisi lain, fakultas juga memonitor dan 

mengevaluasi keterkinian materi dan buku teks yang digunakan pada setiap matakuliah. 

Kegiatan ini dilakukan melalui evaluasi perbaikan GBPP dan SAP pada setiap mata kuliah. 

Dalam hal ini, silabus dari setiap matakuliah dituntut untuk diperbaharui setiap 2 tahun. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh fakultas juga dilakukan melalui absensi 

kehadiran mahasiswa, dosen dan materi yang disampaikan pada setiap pertemuan. Dalam hal 

ini, pihak fakultas menugaskan seorang karyawan untuk mengedarkan daftar kehadiran dosen 

yang wajib diisi oleh dosen pada saat kuliah berakhir di setiap pertemuan. Dosen juga wajib 

menuliskan pokok-pokok materi yang diajarkan kepada mahasiswa pada setiap pertemuan.  

Evaluasi lain yang telah dilakukan oleh fakultas berkenaan dengan proses pembelajaran 

adalah melalui kuesioner kepada mahasiswa pada setiap mata kuliah. Dalam hal ini, 

mahasiswa diminta untuk menilai proses pembelajaran selama satu semester. Penilaian 
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dilakukan berkenaan dengan materi PBM, proses PBM, cara pengajaran dosen, ketepatan 

dosen masuk dan mengakhiri perkuliahan, dan wawasan pengetahuan dosen dalam 

pembelajaran. Kegiatan  ini dilakukan pada pertemuan terakhir dari setiap mata kuliah yang 

dilakukan oleh petugas khusus tanpa intervensi dosen yang bersangkutan.  

Aktivitas monitoring dan evaluasi yang sedemikian ini, pihak fakultas memberikan hasil 

evaluasi kepada setiap dosen yang bersangkutan sebagai feedback  melalui masing masing 

Program Doktor. Berdasarkan hasil pelacakan alumni terdapat beberapa tanggapan mengenai 

upaya yang harus dilakukan oleh PDIM FEB Unib dalam meningkatkan kemampuan, 

keterampilan  dan kemandirian alumni. Adapun deskripsi responden mengenai upaya tersebut 

adalah sebagai berikut: memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola dan manajerial 

melalui kerjasama, magang, workshop, dan penguasaan teknologi informasi, Meningkatkan 

mutu dosen, sarana prasarana seperti fasilitas komputer internet, ruang baca dan 

perpustakaan, ruang kuliah dan ruang diskusi dan publikasi dosen bersama mahasiswa, 

kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dalam dunia pendidikan dan 

kebutuhan global, memperbanyak kegiatan yang dapat meningkatkan soft skill mahasiswa 

berupa kegiatan training, workshop, intership, aktivitas forum diskusi, mengundang dosen 

tamu yang kompeten di bidangnya. meningkatkan pembelajaran berbasis actual issue agar 

mampu di diskusikan dan dicarikan jalan keluar terbaik dalam menghadapi issue 

tersebut.membuat analisa kasus, melakukan FGD dalam kurun waktu tertentu dan melakukan 

pengembangan kurikulum  bagi pengembangan keilmuan manajemen.  

Selanjutnya, penilaian responden mengenai perubahan kualitas Proses Belajar Mengajar 

(PBM) selama menjadi mahasiswa PDIM FEB Unib dan setelah lulus dari PDIM FEB Unib 

berupa peningkatan sarana dan prasarana, good governance menjadi lebih baik,  peningkatan 

kualitas PBM terutama pada penguasaan materi, teknik pengajaran, dan interaksi antara 

mahasiswa dan tenaga pengajar. Peningkatan kemandirian mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas serta terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi model pembelajaran, diskusi, tugas 

jurnal, studi kasus sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik dari setiap angkatan 

lulusan.  
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Gambar 14. Visi Misi  

 

Berdasarkan  hasil tanggapan responden mengenai rumusan visi misi PDIM (gambar 13). 

memperlihatkan jumlah lulusan yang pernah membaca visi dan misi adalah sebesar 26 orang dengan 

persentase sebesar 90% dan  sisanya sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar  10 persen belum 

pernah membaca visi misi tersebut. 14 orang responden mengatakan visi misi relevan  dengan 

perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

lingkungan teknologi dan 7 orang mengatakan bahwa visi misi program DIM Universitas Bengkulu 

ini sangat relevan. Selanjutnya, berbagi input yang telah diperoleh ini menjadi perhatian dalam 

merumuskan visi misi agar menjadi realistik dan terukur dalam upaya untuk mengembangkan den 

meningkatkan service bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Bengkulu. 
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BAB  III. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

3.1.  Kesimpulan 

Adapun hasil tracer study terhadap alumni Doktor Ilmu Manajemen FEB UNIB ini memiliki 

kesimpulan meliputi: lulusan PDIM ini telah bekerja di berbagai instansi seperti pegawai 

negeri pusat sebanyak 4 orang, pegawai negeri daerah 7 orang  dan sisanya pegawai 

swasta/jasa, suasana akademik dan design kurikulum juga relatif sudah baik.  Tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan juga relatif sudah baik namun tetap 

melakukan upaya peningkatan hasil pembelajaran dengan  melakukan penyesuaian kurikulum 

dan mata kuliah peminatan yang ditawarkan oleh PDIM, hal ini merupakan tindak lanjut hasil 

feedback  dalam proses belajar mengajar yang telah diperoleh melalui pelacakan alumni. 

 

3.2. Saran 

Pemanfaatan lulusan/alumni dalam peningkatan proses pembelajaran salah satunya dilakukan 

melalui kegiatan tracer study yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari lulusan dan 

pihak pengguna lulusan berkenaan dengan profil dan potensi alumni. Berdasarkan hasil 

tracer study fasilitas yang mendukung proses perkuliahan perlu dtingkatkan seperti 

peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas PBM terutama pada penguasaan 

materi, teknik pengajaran, dan interaksi antara mahasiswa dan tenaga pengajar. Keterlibatan 

mahasiswa dalam riset selama menjadi mahasiswa sudah lakukan namun belum optimal 

seperti publikasi ilmiah. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


