
 
 

i 
 



 
 

i 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

LAPORAN EVALUASI DIRI 

 

 

 

AKREDITASI PROGRAM STUDI 

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 

 

KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

TAHUN 2021 

 



 
 

ii 
 

LAPORAN EVALUASI DIRI 

IDENTITAS PROGRAM STUDI 

 

Perguruan Tinggi  : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

Unit Pengelola Program Studi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

Jenis Program : Sarjana 

Nama Prodi : Akuntansi 

Alamat  : Jl. Bunga Kamboja No. 79, Kelurahan Lahundape  

  Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Kode Pos 93121  

Nomor Telpon  : 0853-4383-4767/0852-5543-3627    

E-mail dan Website  : prodiakuntansi66@gmail.com  

  akuntansi@stie-66.ac.id  

  info@stie-66.ac.id / http://stie-66.ac.id   

Nomor SK Pendirian PT   : 092/D/O/1994      

Tanggal SK Pendirian PT1)  : 11 Oktober 1994 

Pejabat Penandatangan SK : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Direktur  

  Jenderal Pendidikan Tinggi (Bambang Suhendro) 

Pendirian PT : Indonesia 

Nomor SK Pembukaan PS2) : 369/E/O/2013 

Taggal SK Pembukaan PS : 10 September 2013 

Pejabat Penandatangan SK 

Pembukaan PS : Djoko Santoso (A.N. Menteri Pendidikan dan  

  Kebudayaan R.I Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) 

  Pengesahan Oleh Ani Nurdiani A. (Kepala Bagian  

  Hukum dan Kepegawaian) 

Tahun Pertama Kali Menerima  

Mahasiswa : 2013 

Peringkat Terbaru Akreditasi PS: B   

Nomor SK BAN-PT3)  : 2083/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017  

Tanggal SK : 20 Juni 2017 

Tanggal Kadaluarsa SK  : 20 Juni 2022 

Jumlah Mahasiswa saat TS : 667 

mailto:prodiakuntansi66@gmail.com
mailto:akuntansi@stie-66.ac.id
mailto:info@stie-66.ac.id
http://stie-66.ac.id/
https://drive.google.com/file/d/1vzelCdyW2PUAlZBvoJKk_xU2K8BQGfRS/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-pembukaan-prodi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-akreditasi-prodi-akuntansi/


 
 

iii 
 

Daftar Program Studi di STIE Enam Enam Kendari  

No. 
Jenis 

Program 

Nama 

Program 

Studi 

Akreditasi Program Studi Jumlah 

mahasiswa 

saat TS 
Status/ Peringkat No. dan Tgl. SK 

Tgl. 

Kadaluarsa 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Magister Manajemen 
Terakreditasi BAN-

PT Peringkat B 

10712/SK/BAN-

PT/Ak-PPJ/M/IX/2021 
3 Juni 2026 236 

2 Sarjana Manajemen 
Terakreditasi BAN-

PT Peringkat B 

5977/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/S/VI/2021 
3 Juni 2026 1.823 

3 Sarjana Akuntansi 
Terakreditasi BAN-

PT Peringkat B 

2083/SK/BAN-

PT/Akred/S/VI/2017 
20 Juni 2022 667 

 

Keterangan: 
1) Lampirkan Salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi  
2) Lampirkan Salinan Surat Keputusan Pembukaan Prodi  
3) Lampirkan Salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir  
4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS 

 

   

https://www.stie-66.ac.id/sertifikat-akreditasi/
https://www.stie-66.ac.id/sertifikat-akreditasi/
https://www.stie-66.ac.id/sertifikat-akreditasi/
https://www.stie-66.ac.id/sertifikat-akreditasi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-akreditasi-prodi-akuntansi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-akreditasi-prodi-akuntansi/
https://drive.google.com/file/d/1vzelCdyW2PUAlZBvoJKk_xU2K8BQGfRS/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-pembukaan-prodi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-akreditasi-prodi-akuntansi/


 
 

iv 
 

IDENTITAS TIM PENYUSUNAN 

LAPORAN EVALUASI DIRI 

 
 
 

Nama   :  La Ode Almana. SE.,ME 

NIDN    :  0931038301 

Jabatan   :  Ketua Program Studi Akuntansi/Ketua Tim Penyusun 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

    

 

 

 

Nama   :  Nita Hasnita. S.A.k.,ME. 

NIDN    :  0913029302 

Jabatan   :  Sekretaris Prodi Akuntansi/Sekretaris Tim Penyusun 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

 

 

 

 

Nama   :  Dr. Abdul Razak. SE.,M.S. 

NIDN    :  0010116902 

Jabatan   :  Ketua P2MIA/Koordinator C.1 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan       

  

 

 

 

Nama   :  Bucek Jalu Prasetyo Arjuna, S.E.,M.A 

NIDN    :  0915039402 

Jabatan   :  Dosen /Koordinator C.2 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

     

 

 

 

Nama   :  Muhammad Nuzul Qadri, S.SI.,MM 

NIDN    :  0926058603 

Jabatan   :  Kepala BAAK/Koordinator C.3 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

    



 
 

v 
 

Nama   :  Dr. Muh. Nur, S.E., M.Si.  

NIDN    :  0912037604 

Jabatan   :  Dosen/Koordinator C.4 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan   

 

     

 

 

Nama   :  Rachmawati, SE.,M.AK 

NIDN    :  0919119301 

Jabatan   :  Dosen /Koordinator C.5 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan   

 

 

 

 

Nama   :  Dr. Nofal Supriaddin, SE., M.M.. 

NIDN    :  0917118801 

Jabatan   :  Dosen/Koordinator C.6 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan   

 

 

 

 

Nama   :  Dr. H. Mahmudin A. Sabilalo. S.E., M.Si. 

NIDN    :  0923036902 

Jabatan   :  Ketua P3MK/Koordinator C.7 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

     

 

 

 

Nama   :  Jusbair Baheri, SE.,MSA.,Ak 

NIDN    :  0925078601 

Jabatan   :  Dosen/Koordinator C.8 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

     
 
 
 

 

 



 
 

vi 
 

Nama   :  Fahmi Sahlan, S.Ak.,M.Ak. 

NIDN    :  0901059401 

Jabatan   :  Dosen/Koordinator C.9 

Tanggal Pengisian  :  28 Maret 2022 

Tanda Tangan  

     
  
 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, atas rahmat dan 

hidayah serta petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Evaluasi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Enam Enam 

Kendari. Laporan Evaluasi Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari ini disusun 

berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN PT) No. 5 

Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (Lampiran 3: Laporan Evaluasi 

Diri). Tujuan utama dari Laporan Evaluasi Diri (LED) ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan pengajuan akreditas Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari. LED 

ini juga memberikan informasi kinerja yang direfleksikan dalam 9 (Sembilan) Kriteria       

BAN-PT, yaitu: 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 

2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

3. Mahasiswa 

4. Sumber Daya Manusia 

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana 

6. Pendidikan 

7. Penelitian 

8. Pengabdian kepada Masyarakat 

9. Luaran Capaian Tridharma 

Penyusunan LED Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari ini tidak lepas dari 

bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, kami 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas komitmen, segenap pikiran, tenaga, 

dan waktu yang tercurahkan dengan tulus ikhlas dalam penyelesaian penyusunan LED ini. 

Kesempurnaan LED ini merupakan suatu hal yang tidak dipungkiri adalah pengikutsertaan 

borang dan portofolio akreditasi sebagai bahan untuk evaluasi UPPS. 

Akhir kata, kami sadar bahwa LED Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari ini 

tentu masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Tim mengharapkan semoga LED ini, 

setelah diupayakan sedemikan rupa dapat memberikan informasi dan gambaran secara 

komprehensif sebagai bahan evaluasi. 

Kendari,  28  Maret  2022 

 

 

Tim Penyusun 

Program Studi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Program Studi Akuntansi menyelenggarakan perkuliahan dengan izin 

penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 369/E/O/2013. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

dinamika masyarakat, maka Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari berikhtiar 

menciptakan generasi unggul, mandiri, kreatif, dan berdaya saing dalam upaya memenuhi 

pasar kerja yang semakin kompetitif. Falsafah tersebut diharapkan dapat mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan terpercaya, serta berorientasi kepada 

kemampuan akuntansi yang memiliki pribadi independen, teliti dan akurat. 

Berdasarkan isi dan susunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi maka disusunlah 

borang akreditasi Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari yang mencakup: 1) 

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; 3) 

Mahasiswa; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; 6) 

Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan 9) Luaran dan Capaian 

Tridharma. Sebagai landasan filosofis, maka disusunlah visi Program Studi Akuntansi yaitu 

“Menjadi Program Studi Unggul, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Menghasilkan Luusan 

Kreatif dan Berkarakter di Bidang Akuntansi dalam Upaya Memenuhi Pasar Kerja Pada 

Tahun 2027”. Visi yang ditetapkan ini melalui serangkaian proses dan melibatkan segenap 

stakeholders dan akan menjadi motivasi, passion, komitmen serta menggerakan seluruh 

civitas akademika lingkup STIE Enam Enam Kendari, sehingga tonggak capaian dalam 

bentuk strategi dan program ke arah pencapaian visi dan misinya tercapai secara 

berkesinambungan.  

Menyadari bahwa tata pamong merupakan salah satu elemen esensial penentu 

keberhasilan penyelengaraan pendidikan, Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari telah 

mengembangkan dan menetapkan sistem tata pamong secara lengkap dan kredibel 

dengan menekankan pengorganisasian dalam aspek fungsional, terintegrasi, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, mulai dari penetapan kelembagaan, penyusunan 

dan penetapan serta pelaksanaan sampai evaluasi atas seluruh instrumen yang menjadi 

perangkat pendukung sistem tata pamong seperti kebijakan-kebijakan, dan pelaksanaan 

peraturan.  

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari berasal dari berbagai daerah 

di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun provinsi lain di Indonesia. Program Studi Akuntansi 

berusaha memberikan fasilitas untuk mahasiswa dalam mendukung kegiatan tridharma 

perguruan tinggi yang menjadi kebutuhan dalam keberlangsungan kegiatan akademik 

mahasiswa agar dapat unggul, mandiri, berdaya saing, kreatif dan berkarakter dalam 

menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Menyadari bahwa sumber 

daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan, Prodi Akuntansi 

sejak awal sudah menentukan standar pengelolaan yang lengkap baik untuk tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan mulai tahap pengelolaan, rekruitmen, penempatan 

dan pengangkatan serta pengembangan karir bagi tenaga kependidikan dan kompetensi 

keilmuan bagi pendidik melalui pendidikan formal dan informal, yang keseluruhannya 

dilakukan secara terbuka dan berlaku untuk semua. Upaya memotivasi sumber daya 

manusia di Prodi Akuntansi melakukan evaluasi seperti survey kepuasan, salah satu 

hasilnya selain dipergunakan untuk pengembagan juga untuk pemberian penghargaan bagi 



 
 

ix 
 

yang berprestasi bahkan sanksi bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang melanggar 

kewajiban dan standar-standar kepatutan.  

Pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sistem informasi telah menjadi aspek 

penunjang yang dirasa penting. Oleh karena itu, sejak lama Prodi Akuntansi telah membuat 

mekanisme dalam penetapan dan pengelolaan mulai perencanaan, pengalokasian dan 

pengelolaannya, pelaporan, audit serta monitoring dan pertanggungjawaban. Untuk 

mengawasi pelaksanaan aspek ini, Prodi Akuntansi tidak hanya mendasarkan diri pada 

evaluasi dan audit yang dilakukan secara internal saja, tetapi juga pihak eksternal seperti 

akuntan publik yang kompeten yang perlakuannya masuk dalam evaluasi institusi.  

Pendidikan di Prodi Akuntansi pada dasarnya merupakan proses perubahan suatu 

raw-input menjadi luaran yang memiliki nilai lebih tinggi. Untuk mencapai keberhasilan 

dalam pendidikan, Prodi Akuntansi menetapkan standar pada setiap tahapan proses mulai 

tahapan penerimaan Mahasiswa dengan memperhatikan aksesibilitas untuk setiap warga 

negara, pemerataan, dan ekuitas. Dalam tahap pelaksanaan, penentuan standar juga 

dilakukan yaitu melalui penerapan standar atas akademik dan non akademik seperti dalam 

bidang pembelajaran, bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, 

pengembangan softskills, hardskills serta beasiswa bagi mahasiswa.  

Sebagai konsekuensi dari proses pelaksanaan yang berlandas pada standar adalah 

luaran dalam bentuk prestasi yang dicapai Mahasiswa baik di bidang akademik dalam 

bentuk IPK, minimnya angka drop-out, kelulusan tepat waktu, maupun non-akademik 

seperti prestasi nasional dan internasional. Penelitian, pengabdian masyarakat merupakan 

aspek dari tridharma perguruan tinggi, oleh karenanya pedoman pelaksanaan, agenda, 

pembinaan jejaring pendanaan penelitian, merupakan rencana pengembangan Prodi 

Akuntansi melalui Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan 

Kerjasama (P3MK) STIE Enam Enam Kendari. Mempertimbangkan hal tersebut, Prodi 

Akuntansi berkomitmen untuk meningkatkan jumlah penelitian baik dari judul maupun biaya 

dari tahun ke tahun. Hasil dari penelitian dan pengabdian telah dipublikasikan pada jurnal-

jurnal ilmiah elektronik dan non-elektronik di tingkat nasional, bahkan seluruh hasil 

penelitian dan pengabdian Prodi Akuntansi di publikasikan dalam jurnal internal maupun 

eksternal baik terakreditasi maupun tidak terkareditasi. 
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Laporan Evaluasi Diri (LED), Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Dasar Penyusunan 

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah suatu upaya sistematik dalam 

menghimpun dan mengolah fakta dan informasi berupa data yang handal dan sahih 

untuk kemudian disimpulkan yang selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan 

manajemen dalam mengelola kelangsungan Prodi. Pembuatan LED juga bertujuan 

untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja, keadaan diri melalui pengkajian dan 

analisis yang dilakukan oleh STIE Enam Enam Kendari dan Prodi Akuntansi secara 

komprehensif, terstruktur dan sistematis. Sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai 

landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan.  

LED ini juga disusun untuk melengkapi pengusulan Laporan Kinerja Program Studi 

(LKPS) Akuntansi. STIE Enam Enam Kendari sebagai Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) mengacu pada struktur organisasi STIE Enam Enam Kendari. 

Pertanggungjawaban untuk manajemen pengelolaan Prodi salah satu diantaranya 

berada di bawah UPPS dan Prodi Akuntansi. Melalui LED ini, UPPS melakukan evaluasi 

secara komprehensif serta melakukan evaluasi diri dengan mekanisme sistemik secara 

berkelanjutan untuk menjadi kebijakan dalam merencanakan, melakukan, 

mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan mutu. 

Selain tujuan yang telah diuraikan di atas, LED Prodi Akuntasi STIE Enam Enam 

Kendari disusun untuk memberikan gambaran kesesuaian dan ketercapaian standar 

nasional pendidikan yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan mengacu kepada PerBAN PT Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS). 

B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya 

UPPS dan Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari melibatkan pemangku 

kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tendik) dan eksternal 

(pengguna dan mitra) serta selanjutnya lulusan juga dalam penyusunan LED. Tim 

penyusun LED ditetapkan melalui SK Ketua STIE Enam Enam Kendari Nomor 

156/A.01/K/STIE-66/2022. Adapun susunan panitia sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tim Penyusun Akreditasi Program Studi Akuntansi 

No Nama Jabatan 

Tugas & 

Tanggung 

Jawab 

Bukti 

Keterlibatan 

1. 

Irma Nurjannah, S.T., M.T. 

Sudarmanto, S.E., M.Si. 

Dr. Bakhtiar Abbas, S.E., M.Si 

Prof. Dr. H. Abd. Asis Muthalib, SE., M.S 

Prof. Dr. H. Ibnu Hajar., SE,. M.Si 

Ketua Yayasan 

Ketua Dewan Penyantun 

Ketua STIE Enam Enam Kendari 

Wakil Ketua 1 

Wakil Ketua 2 

Pengarah 
SK 

Daftar Hadir 

2. 

Prof. Dr. H. Arifuddin Mas’ud, S.E., M.Si., Ak., 

CA. 

Dr. Asrif Putera, S.E., M.Si. 

Ismail Suardi Wekke, Ph.D. 

Ikhsanuddin Akbar, S.T. 

Narasumber/Pendamping 
Memberi 

saran 

SK 

Daftar Hadir 

3. La Ode Almana, S.E., M.E. Ketua Tim Ketua SK 
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No Nama Jabatan 

Tugas & 

Tanggung 

Jawab 

Bukti 

Keterlibatan 

Daftar Hadir 

4. Nita Hasnita, S.Ak., M.E. Sekretaris Sekretaris 
SK 

Daftar Hadir 

5. 

Dr. Abdul Razak, S.E., M.S. 

Marsuddin Musa, S.Si., M.Stat. 

Dwi Zulkifar Mulyadi, S.Ak., M.M. 

Ketua P2MIA 

Dosen 

Dosen 

Koor. C.1 

Anggota  

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

6. 

Bucek Jalu Prasetro, S.E., M.A. 

Dr. Asraf, S.E., M.M. 

Arfin Bagea, S.Pd., M.Pd. 

Dosen 

Sekretaris P2MIA 

Dosen 

Koor. C.2 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

7. 

Muh. Nuzul Qadri, S.Si., M.M. 

Diamond Limbong, S.Ak., M.M. 

Abdul Syaban, S.Pd., M.Pd. 

Kepala BAAK 

Dosen 

Dosen 

Koor. C.3 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

8. 

Dr. Muh. Nur, S.E., M.Si. 

Nuzul Ibnu Hajar, S.Ak., M.Acc. 

Arifin, S.E., M.M. 

Sekretaris Prodi MM 

Dosen 

Sekretaris BAAK 

Koor. C.4 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

9. 

Rachmawati, S.E., M.Ak. 

Wahyuni Rahma, S.E., M.M. 

Yuni Maimuna, S.Ak., M.Ak. 

Dosen 

Dosen 

Dosen 

Koor. C.5 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

10. 

Dr. Nofal Supriaddi, S.E., M.M. 

Sriayu Pracita, S.Akun., M.A. 

Jamaluddin Dahlan, S.E., M.M. 

Ketua Prodi Manajemen 

Anggota 

Anggota 

Koor. C.6 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

11. 

Dr. H. Mahmuddin A.S., S.E., M.Si. 

Andi Runis Makkulau, S.E., M.M. 

Indira Yuana, S.E., M.M. 

Ketua P3MK 

Sekretaris P3MK 

Dosen 

Koor. C.7 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

12. 

Jusbair Baheri, S.E., M.SA., Ak. 

Supriyadi, S.Ak., M.E. 

La Ode Hamida, S.E., M.M. 

Dosen 

Dosen 

Kepala Perpustakaan 

Koor. C.8 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

13. 

Fahmi Sahlan, S.Ak., M.Ak 

Yuditra Parmana, S.Pd., M.Pd. 

Riez Kifli Kolewora, S.H., M.H. 

Dosen 

Dosen 

Dosen 

Koor. C.9 

Anggota 

Anggota 

SK 

Daftar Hadir 

14. 

Sherley Valentina, S.E. 

Fitrianingsih, S.TP., M.M. 

Debby Natalia Christie Lao, S.E. 

Tenaga Kependidikan Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED  

Penyusunan LED Prodi Akuntansi mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi data yang dibutuhkan dan sumbernya oleh Tim 

Penyusun LED. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang yang sudah 

ditetapkan berdasarkan kriteria. 

2. Validasi data dan informasi 

Data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber kemudian divalidasi karena 

merupakan suatu kemutlakan dengan cara melakukan trianggulasi sumber dan 

metode. Trianggulasi merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan cek 

silang antara dokumen, hasil wawancara, dan pengamatan. Data dan informasi yang 

dikemukakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3. Pengelompokkan data dan informasi 

Dalam memproleh data dan informasi telah diyakini kebenarannya kemudian 

dikelompokkan dalam file, catatan, dan tabel-tabel yang menggunakan format tabel 
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LKPS agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, data dan 

informasi tersebut dikumpulkan dalam satu file dan diupload ke google drive prodi 

agar mudah ditelusuri secara online. Setiap kriteria yang telah ditetapkan harus 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab anggota tim penyusun. 

4. Pengecekkan konsistensi data dan informasi 

Konsistensi data diperlukan agar didapatkan data yang sesuai satu sama lain, 

sehingga data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian bisa dicek silang. 

5. Analisis awal dan atau interpretasi tabel 

Data dan informasi kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data profil 

dan data kinerja. Data yang diambil saat itu merupakan data profil, sedangkan data 

kinerja adalah data yang diambil dalam kurun waktu tertentu. Kemudian data profil 

diinterpretasikan dengan cara membandingkan antara data tersebut dengan standar 

dan indeks kinerja utama yang sudah ditetapkan. Kesimpulannya adalah gradasi 

buruk sampai dengan baik. Dikategorikan baik, jika data profil sesuai atau melebihi 

standar yang dijadikan rujukan, demikian juga sebaliknya. Pada data kinerja, yang 

dicermati adalah kecenderungan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Analisis 

yang bermanfaat untuk menggambarkan perkembangan kemajuan yang akan 

tercapai.  

Intreprestasi dilakukan dengan analisis situasi, yaitu analisis data dan informasi 

menggunakan metode SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, dan Threat). 

Kegiatan ini dilakukan setelah penetapan indikator kinerja, karena indikator kinerja 

diperlukan untuk melakukan analisis kesenjangan antara kondisi yang ada pada saat 

ini dengan kondisi yang akan datang. 
Tabel 2. Jadwal Kerja Tim 

No Kegiatan 

Bulan & Tahun 

Februari 2022 Maret 2022 

Minggu Ke- Minggu Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Rapat & Pembagian Job Tim 

Penyusun LKPS & LED 

        

2 Pengisian LKPS & LED         

3 
Koordinasi dengan Pimpinan, P2MIA & 

Unit Terkait Lainnya 

        

4 Penggabungan Data & Informasi         

5 Rapat Evaluasi & Revisi         

6 Pengisian Ulang LKPS & LED         

7 Pendampingan         

8 Finalisasi Borang         

9 Persiapan Submit         

10 Submit ke Sapto BAN PT         
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BAB II 

LAPORAN EVALUASI DIRI 

A. Kondisi Eksternal 

Penyelenggaraan pendidikan pada Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

dipengaruhi oleh lingkungan makro dan mikro yang menyebabkan adanya perubahan, 

penyesuaian, dan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan informasi, serta 

kebijakan dalam lingkup lokal, nasional, bahkan internasional. Berikut tersaji hasil 

analisis SWOT. 
Tabel 3. Analisis SWOT Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari  

Strength  

(Kekuatan) 

Weakness  

(Kelemahan) 

o Memiliki dosen yang berkualifikasi pendidikan S2 
dan S3 di bidang akuntansi 

o Dosen Tetap Prodi belum memiliki kualifikasi S3 

dan masih memerlukan peningkatan kompetensi 

dan pelatihan sesuai dengan keahlian pada 

setiap mata kuliah yang diampu 

o Biaya pendidikan yang terjangkau bagi setiap 

lapisan masyarakat 

o Kurikulum Prodi masih memerlukan penyesuaian 

untuk memenuhi tuntutan regulasi pendidikan 

tinggi dan perkembangan isu-isu global di bidang 

akuntansi 

o Semua data mahasiswa yang berada pada Prodi 

Akuntansi per 2020 sudah 100% terlaporkan 

pada Forlap Dikti  

o Belum memiliki laboratorium khusus akuntansi, 

software, dan minimnya buku referensi akuntansi 

ter-update pada perpustakan  

o Memiliki ruang perkuliahan yang memadai sesuai 

standar pendidikan tinggi 

 

o Memiliki sistem informasi dan website yang 

representatif 

 

o Memiliki dosen praktisi untuk mata kuliah Prodi  

o Dosen Tetap memiliki publikasi ilmiah baik dalam 

jurnal nasional, nasional terakreditasi, maupun 

internasional yang terintegrasi dengan bahan 

ajar  

 

Opportunity 

(Peluang) 

Threat  

(Ancaman) 

o Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan 

industri di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota 

Kendari dan sekitarnya cukup tinggi 

o Persaingan Prodi Akuntansi yang sama dari 

perguruan tinggi lain yang ada di Sulawesi 

Tenggara khususnya di Kota Kendari dan 

sekitarnya 

o Lulusan Prodi memiliki peluang tinggi pada pasar 

tenaga kerja yang luas 

o Animo masyarakat terhadap bidang keilmuan 

akuntansi cukup tinggi  

o Perkembangan teknologi informasi mendukung 

sosialisasi Prodi menjadi lebih luas 

o Waktu tunggu kerja lulusan yang cepat terserap 

dalam duni kerja 

o Memiliki kerjasama mitra yang siap menampung 

lulusan prodi 

 

A.1  Kondisi Lingkungan Makro 

Kondisi Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dalam lingkungan makro 

tidak terlepas dari aspek politik, ekonomi, kebijakan, soaial, budaya, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang tergambarkan dalam uraian table berikut. 
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Tabel 4. Lingkungan Makro yang Mempengaruhi Prodi Akuntansi 

Aspek 
Tingkat 

Lokal Nasional Internasional 

Politik Politik pendidikan yang 

dipengaruhi oleh pola 

hubungan pemerintah pusat 

dan daerah serta kebijakan 

pemerintah lokal 

Kebijakan politik pendidikan 

akibat perubahan struktur 

jabatan dan peraturan 

bidang pendidikan dalam 

perguruan tinggi 

Politik inovasi pendidikan 

tinggi dan kebijakan World 

University Ranking  

Ekonomi Perluasan akses 

transportasi melalui gerakan 

pembangunan terpadu 

wilayah daratan dan 

lautan/kepulauan di Sultra 

salah satunya untuk 

pengembangan kawasan 

industri pada jalan lingkar, 

bandara, pelabuhan, jalan 

wisata yang meningkatkan 

konektivitas dan 

perekonomian  

Kebijakan ekonomi nasional 

melalui APBN dan program 

pemulihan ekonomi  

Kebijakan peningkatan 

transparansi dan 

akuntabilitas untuk 

perusahaan dan pemerintah 

melalui peran profesi 

akuntan 

Kebijakan tujuan 

pembangunan 

berkelanjutan (SDGs) yang 

berimpilkasi pada 

pembangunan ekonomi 

Pengembangan ekonomi 

melalui pusat 

pengembangan ekonomi 

kreatif global dan financial 

technology 

Kebijakan International 

Monetary Fund (IMF) dalam 

proyeksi pertumbuhan 

ekonomi dunia 

Implementasi 17 tujuan 

pembangunan 

berkelanjutan (SDGs) pada 

perguruan tinggi dan isu-isu 

utamanya 

Kebijakan Perubahan kebijakan 

pemerintah daerah dalam 

bidang pendidikan di 

perguruan tinggi 

Program pembangunan 

daerah dan masyarakat 

yang tertuang dalam RPJM 

terutama pada aspek 

pendidikan dan 

pengembangan masyarakat 

Adanya regulasi terbaru 

ataupun perubahannya di 

bidang pendidikan pada 

perguruan tinggi, seperti 

kurikulum, tenaga 

pendidikan, tenaga 

kependidikan, dan lainnya. 

 

Kebijakan SDGs sampai 

tahun 2030 bagi seluruh 

Negara dan 

implementasinya 

Pengembangan riset 

melalui kolaborasi 

internasional dan 

diseminiasinya bagi industri 

Inovasi perguruan tinggi di 

era revolusi industri 4.0 dan 

society 5.0 

Sosial Perubahan sikap, 

pandangan, dan perilaku 

masyarakat diera teknologi 

digital  

Perkembangan praktek 

akuntansi dalam merespon 

lingkungan sosial untuk 

kepentingan stakeholders 

Isu-isu radikalisme dan 

terorisme yang 

mempengaruhi sikap dan 

pandangan masyarakat 

Kebijakan pemerintah 

mengenai aktivitas social 

perusahaan dalam 

penerapan Good 

Governance  

Perubahan masyarakat 

dunia dalam penggunaan 

teknologi digital untuk 

interaksi dan komunikasi 

Diferensiasi masyarakat 

dan multikulturalisme 

Implementasi tujuan 

pembangunan  

Budaya Tantangan budaya lokal 

terhadap pengaruh 

gobalisasi  

Pemanfaatan budaya dan 

warisan sejarah lokal untuk 

pengembangan pariwisata 

 

Tantangan perubahan 

tradisi dan kebiasaan 

masyarakat dalam praktek 

budaya 

Peningkatan budaya 

nasional untuk integrasi 

bangsa 

Peningkatan budaya 

nasional menjadi budaya 

yang diakui secara 

internasional 

Pengembangan pariwisata 

pada situs dan warisan 

budaya nasional 

Pemanfaatan tradisi dan  

Efek budaya global 

terhadap tradisi dan 

kebiasaan masyarakat 

dunia 

Budaya abad 21 yang 

menyebabkan perubahan 

dalam jenis pekerjaan, 

kebiasaan, sikap, dan 

keahlian yang dibutuhkan 

masyarakat dunia 

 

Ilmu 

Pengetahuan 

dan Teknologi 

Teknologi digital yang 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat lokal 

Pengembangan teknologi 

digital dan pemanfaatannya 

dalam sluruh bidang 

Globalisasi dunia dengan 

revolusi industry 4.0 yang 

super cepat 
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Aspek 
Tingkat 

Lokal Nasional Internasional 

Hilangnya beberapa 

pekerjaan yang digantikan 

dengan teknologi dan 

munculnya jenis pekerjaan 

baru 

Adaptasi masyarakat yang 

cepat dalam pemanfaatan 

akses melalui teknologi 

digital 

Perubahan pola komunikasi, 

transaksi, dan lainnya akibat 

teknologi  

Efisiensi dan efektivitas 

pekerjaan melalui 

pemanfaatan TIK 

Akses informasi yang cepat 

melalui teknologi 

Pengembangan dan 

pemanfaatan big data, 

kecerdasan buatan, dan 

sejenisnya dalam 

pengelolaan seluruh bidang 

Impact penggunaan 

teknologi  

 

A.2  Kondisi Lingkungan Mikro 

Kondisi Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dalam lingkungan mikro 

tidak terlepas dari aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, 

sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, kebutuhan dunia 

usaha/industri, masyarakat, mitra/aliansi. Aspek tersebut tergambarkan dalam uraian 

tabel berikut. 

Tabel 5. Lingkungan Mikro yang Mempengaruhi Prodi Akuntansi 

Aspek Deskripsi 

Pesaing Di Sulawesi Tenggara Terdapat 38 Perguruan Tinggi (PT) terdiri dari 4 PTN dan 34 

PTS, dari total jumlah PT, ada 7 PT yang memiliki Jurusan/Prodi Akuntansi. Namun, 

Prodi Akuntansi di STIE Enam Enam Kendari yang merupakan PTS terfavorit di 

Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan dari aspek profil lulusan dan capaian 

pembelajaran.  

Pengguna 

Lulusan 

Lulusan Prodi Akuntansi cepat terserap dalam dunia kerja dan dibutuhkan oleh banyak 

lembaga (lembaga keuangan baik bank/non-bank, perusahaan swasta maupun instansi 

pemerintah) dan mitra kerja sama telah menunggu lulusan Prodi Akuntansi untuk dapat 

dipekerjakan dalam perusahaan/organisasi yang menjadi mitra kerja sama.  

Calon Mahasiswa Sajak Pembukaan Prodi Akuntansi Tahun 2013 hingga saat ini, calon mahasiswa yang 

mendaftar terus meningkat dan telah memiliki banyak alumni. Hal ini tidak terlepas dari 

usaha dan strategi Lembaga untuk meningkatkan branding Kampus diseluruh wilayah 

Sulawesi Tenggara dan menonjolkan keuanggulan setiap Prodi. 

Calon Dosen Saat Pembukaan Prodi Akuntansi memiliki dosen sebanyak 6 orang, dan terus 

bertambah hingga saat ini karena adanya peningkatan jumlah mahasiswa setiap 

tahunnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rasio mahasiswa dan dosen.  

Calon Tenaga 

Kependidikan 

Tenaga Kependidikan yang dimiliki STIE Enam Enam Kendari yang tersebar dalam 

setiap unit kerja memiliki kualifikasi pendidikan S1 bahkan S2. 

Kebutuhan 

Industri dan 

Maysrakat 

Kebijakan pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi di Prov. Sulawesi Tenggara telah 

mendorong kalangan industri, masyarakat, ataupun pengguna lulusan membuka 

lowongan pekerjaan khususnya lulusan akuntansi. Dalam memenuhi tantangan dan 

tuntutan akan kebutuhan akuntansi dalam suatu organisasi, Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari hadir untuk mengambil peran menyediakan sumber daya tenaga kerja yang 

handal dan memiliki kompetensi  

Mitra Peningkatan kerjasama atau kemitraan baik dengan lembaga sektor publik khususnya 

Instansi Pemerintah, maupun sektor swasta dalam hal ini pelaku industri baik ditingkat 

lokal, nasional, maupun internasional  

Aliansi dan 

Asosiasi 

Pelaksanaan pendidikan, pengembangan keilmuan melalui riset dan publikasi serta 

pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan kolaboratif telah dilakukan oleh 

para dosen, teaga kependidikan, dan mahasiswa melalui asosiasi, organisasi social, 

dan lainnya. 
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Untuk mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendukung, kelemahan atau faktor 

penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan 

hasil analisis, selanjutnya disajikan dalam tabel analisis SWOT berikut 

Tabel 6. Analisis SWOT 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

o Memiliki Dosen yang berkualifikasi pendidikan S2 
dan S3 di bidang akuntansi serta memiliki 
pengakuan di masyarakat yang sesuai bidang 
keahlian  

o Kompetensi DTPS dalam mengampu mata kuliah 
masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun 
pendidikan non formal yang sesuai dengan 
keahlian matakuliah yang diharapkan 

o Memiliki Dosen Praktisi sesuai dengan keahlian 
matakuliah 

o Biaya pendidikan yang terjangkau bagi semua 
kalangan masyarakat 

o Kurikulum yang ada belum terupdate secara 
berkala sesuai standar dikti dan masih 
memerlukan inovasi untuk memenuhi tuntutan 
perkembangan global dan tuntutan regulasi di 
bidang akuntansi 

o Data mahasiswa/i semua angkatan telah 
terlaporkan pada Forlap Dikti 

o Memiliki ruang kelas yang memadai dan dilengkapi 
sarana sebagai penunjang proses belajar 
mengajar 

o Kurikulum pendidikan pada program studi yang 
berbasis KKNI dan SN Dikti 

o Laboratorium yang ada masih digunakan secara 
bersama-sama dengan prodi lainnya 

o Adanya perpustakaan yang dapat dimanfaatkan 
oleh mahasiswa dalam mencari sumber referensi 
belajar 

o Memiliki sistem informasi manajemen yang 
mencakup sistem informasi akademik sebagai 
media pembelajaran, website, sistem informasi, 
dan database yang representatif 

o Ruang dosen yang ada memiliki kapasitas 
terbatas untuk semua DTPS 

o DTPS memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal 
nasional, nasional terakreditasi, jural internasional, 
serta aktif menerbitkan tulisan dimedia massa 
nasional dalam 2 tahun terakhir 

 

o DTPS memiliki luaran penelitian/PkM dalam bentuk 
hak kekayaan intelektual (HKI) dan buku ber-ISBN 
dalam 4 tahun terakhir yang terintegrasi dalam 
pembelajaran  serta memiliki produk dalam bentuk 
karya seni dosen dan atau produk tersertifikasi 

 

o Memiliki penelitian maupun PkM yang melibatkan 
mahasiswa  

 

o Mahasiswa memiliki prestasi akademik maupun 
non-akademik di tingkat lokal, nasional dan 
internasional 

 

o Rata-rata lulusan memiliki waktu tunggu dalam 
mendapatkan pekerjaan dibawah 6 bulan (<6 
bulan) dengan memiliki rata-rata tingkat 
kesesuaian bidang kerja yang tiggi 

 

o Tempat kerja lulusan yang terserap dalam dunia 
kerja tersebar baik pada tingkat lokal, nasional 
bahkan multinasional/ internasional 

 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

o Memiliki branding kampus yang baik sehingga 
animo masyarakat sangat positif 

o Adanya persaingan dengan program studi yang 
sama dari perguruan tinggi lainnya di Sulawesi 
Tenggara khususnya di Kota Kendari 

o adanya program studi lain yang memiliki keilmuan 
serumpun yang sudah mempunyai lulusan dan 
terakreditasi 

o Tuntutan dunia kerja akan kualifikasi lulusan yang 
kompeten dan tersertifikasi 

o Banyaknya kerja sama yang terjalin dalam 
pemanfaatan lulusan 

o Perkembangan perekonomian dan industry di 
Wilayah Sulawesi Tenggara cukup tinggi  

o Lulusan akuntansi yang banyak dibutuhkan dan 
memiliki pasar tenaga kerja yang luas 

o Perkembangan teknologi informasi mendukung 
sosialisasi prodi akuntansi menjadi lebih luas  
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B. Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 

B.1  Sejarah UPPS 

STIE Enam Enam Kendari adalah salah satu perguruan tinggi di Kota Kendari, 

Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang didirikan pada tahun 1994. Pendirian STIE 

Enam Enam Kendari di awali dari komitmen yang tinggi dari seorang pemuda Ansor 

bapak Drs. H. SaEka Latiho sebagai pejuang angkatan 66 pada tahun 1966 di wilayah 

Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah Sodooha Kendari yang bernaung di bawah 

Yayasan Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari. Diawal berdirinya, STIE 

Enam Enam Kendari didasarkan pada Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 

092/D/O/1994, tertanggal: 11 Oktober 1994 tentang izin penyelenggaraan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dengan 1 (satu) program studi yakni; 

Program Studi Manajemen yang berlokasi tepatnya di Jalan Bunga Kamboja Nomor 

79 Kendari. 

STIE Enam Enam Kendari terus berkembang ditunjukkan dengan adanya 

penambahan Prodi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam dunia industri. 

Pembukaan Prodi baru tersebut adalah Prodi Akuntansi yang diusulkan pada tahun  

2012 dan disetujui dengan SK Penyelenggaraan Prodi Nomor: 369/E/O/2013 tanggal 

10 September 2013. Kemudian pembukaan Prodi baru, kembali diusulkan pada 

Tahun 2013 yaitu Prodi Magister Manajemen dan disetujui dengan SK 

Penyelenggaraan Prodi Nomor: 109/P/2014 tanggal 10 Maret 2014, sehingga saat ini 

STIE Enam Enam Kendari memiliki 3 (tiga) Prodi yaitu, Prodi Manajemen, Prodi 

Akuntansi, dan Prodi Magister Manajemen. Saat ini STIE Enam Enam Kendari telah 

berumur 27 Tahun sejak berdirinya dan telah memiliki mahasiswa berjumlah 2726 

Mahasiswa. 

B.2 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai 

a. Visi UPPS 

Visi UPPS adalah “Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang Maju, 

Mandiri dan Berbudaya untuk melahirkan SDM berkarakter, kreatif dan inovatif di 

Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2032”. Makna dari rumusan Visi STIE 

Enam Enam Kendari tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Maju, mengandung arti, bahwa seluruh sivitas akademika STIE Enam 

Enam Kendari diharapkan mampu meningkatkan kapasitas institusi sejajar 

dengan perguruan tinggi maju lainnya, baik tingkat regional, nasional, 

maupun internasional melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, tata kelola dan kerjasama. 

2. Mandiri, mengandung arti, bahwa seluruh sivitas akademika STIE Enam 

Enam Kendari mampu mengembangkan sistem organisasi, manajemen 

yang efektif, teknologi informasi dan sumber daya, research serta mampu 

meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi;  

3. Berbudaya, mengandung arti, bahwa seluruh sivitas akademika STIE 

Enam Enam Kendari dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, 

berlandaskan nilai-nilai budaya yang luhur yang sifatnya universal dengan 

memperhatikan kearifan lokal meliputi komitmen, komunikasi, koordinasi, 

kerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan (Budaya 6K); 

4. Berkarakter, mengandung arti, bahwa seluruh sivitas akademika STIE 

Enam Enam Kendari diharapkan mampu membentuk karakter dengan 

melakukan sinergis dengan melibatkan aspek knowing (mengetahui), 
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acting (melatih dan membiasakan diri), dan feeling (perasaan) sehingga 

akan menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter dan menjadi agen-

agen perubahan (agent of change) untuk kemajuan bangsa Indonesia, 

memiliki kepribadian yang tangguh, percaya diri, dan jiwa wirausaha yang 

berdaya saing; 

5. Kreatif, mengandung arti, bahwa seluruh sivitas akademika STIE Enam 

Enam Kendari memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide orisinil 

dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara cerdas dan tepat; 

6. Inovatif, mengandung arti, bahwa seluruh sivitas akademika STIE Enam 

Enam Kendari memiliki kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan 

karya-karya terbaru dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi.  

b. Misi UPPS 

Misi UPPS adalah:  

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset serta 

mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, dan 

terpercaya. 

2. Mengembangkan iklim pembelajaran yang mampu meningkatkan daya 

saing dalam menghadapi lingkungan pluralistik, sehingga menumbuhkan 

kemandirian serta perilaku kreatif dan inovatif. 

3. Melakukan riset bagi pengembangan ilmu manajemen dan akuntansi 

berbasis teknologi informasi. 

4. Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Mengembangkan sistem organisasi dan manajemen yang efektif dan 

efisien. 

6. Memperluas kerjasama untuk mendukung kemandirian STIE Enam Enam 

Kendari pada tingkat regional, nasional dan internasional. 

c. Tujuan 

1. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran berbasis riset serta 

mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, dan 

terpercaya. 

2. Berkembangnya iklim pembelajaran yang mampu meningkatkan daya 

saing dalam menghadapi lingkungan pluralistik, sehingga menumbuhkan 

kemandirian serta perilaku kreatif dan inovatif. 

3. Melakukan riset bagi pengembangan ilmu manajemen dan akuntansi 

berbasis teknologi informasi. 

4. Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Berkembangnya sistem organisasi dan manajemen yang efektif dan 

efisien. 

6. Memperluas kerjasama untuk mendukung kemandirian STIE Enam Enam 

Kendari pada tingkat regional, nasional dan internasional. 

d. Strategi 

Sasaran strategi UPPS meliputi:  
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1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dengan memanfaatkan hasil 

penelitian dan perkembangan teknologi informasi; 

2) Meningkatkan daya saing dan adaptasi lulusan pada kancah global; 

3) Menciptakan kondisi kampus yang aman dan tertib; 

4) Menciptakan kampus yang bersih, indah, dan nyaman berwawasan 

lingkungan; 

5) Menciptakan kesejawatan, toleransi, dan team work dosen dan karyawan 

dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma; 

6) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian unggulan bidang manajemen dan 

akuntansi yang berorientasi publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional bereputasi;  

7) Meningkatkan jumlah perolehan HaKI; 

8) Mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu 

manajemen dan akuntansi; 

9) Tercapainya hasil kegiatan pengabdian yang dijiwai semangat 

kewirausahaan; 

10) Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil 

kegiatan pengabdian yang dilakukan program studi atau dosen; 

11) Tercapainya sistem tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan 

kredibel dalam pengelolaan keuangan; 

12) Tercapainya akreditasi institusi dengan predikat sangat baik; 

13) Tercapainya peningkatan kerjasama lokal, regional, nasional, dan 

internasional. 

e. Tata Nilai 

Penyelenggaraan Pendidikan UPPS didasari oleh nilai-nilai yang disingkat 

dengan 6K yakni: 

1) Komitmen 

2) Komunikasi  

3) Koordinasi 

4) Kerjasama 

5) Kekeluargaan 

6) Kebersamaan 

B.3 Organisasi dan Tata Kerja 

Organisasi dan tata kerja UPPS tertuang dalam dokumen Statuta 

Nomor:105/YAPDIK-66/IX/2018 Bagian kedua tentang Organisasi STIE Enam Enam 

Kendari yang digambarkan melalui kinerja empat organ satuan organisasi:  

1) Unsur Pengelola  

a) Program Studi 

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Selain itu, melaksanakan pembinaan tenaga 

pengajar dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun dan 

menetapkan dosen: penasehat akademik, pembina mata kuliah, 

pembimbing dan penguji ujian skripsi, melaksanakan seminar proposal, 

seminar hasil, ujian serta mengevaluasi proses perkuliahan tiap semester. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
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b) Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama 

(P3MK) 

P3MK mempunyai tugas melaksanakan, mengorganisir, mengatur dan 

menilai, serta mengevaluasi pelaksanaan penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, pelaksanaan urusan tata usaha lembaga, melakukan evaluasi 

terhadap dosen pada setiap semester terkait dengan penelitian dan 

pengabdian, mempersiapkan penyusunan dan menyusun laporan kegiatan 

Tridharma STIE Enam Enam Kendari, menerima dan melaksanakan serta 

mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan atasan, dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban. 

c) Pusat Penjaminan Mutu Internal Dan Akreditasi (P2MIA) 

P2MIA mempunyai tugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal 

secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada 

pemangku kepentingan, mengembangkan instrumen evaluasi internal, 

melakukan evaluasi terhadap pengembangan kurikulum, pengembangan 

inovasi pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, dan 

pengembangan bahan ajar. 

d) Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional 

Pusat kerjasama dan hubungan internasional mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dengan berbagai mitra untuk mencari peluang 

kerjasama, mempersiapkan administrasi kerjasama dan pelaksanaannya, 

melakukan dan menyusun dokumen Memorandum of Understanding (MoU) 

dan Perjanjian Kerjasama (PKS) serta memastikan terselenggaranya 

kegiatan-kegiatan yang termaktub dalam dokumen kerjasama.  

e) Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK). 

BAAK mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bagian dan 

mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja STIE Enam Enam 

Kendari, mengumpul, mengelola dan menganalisis data di bidang akademik 

dan kemahasiswaan, melaksanakan administrasi pendidikan dan 

administrasi kemahasiswaan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

kegiatan akademik dilingkungan   STIE Enam Enam Kendari, mengelola dan 

mengarsipkan administrasi program studi untuk kebutuhan evaluasi diri dan 

melaksanakan serta mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan 

atasan. 

f) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

BAUK mempuyai tugas menyusun rencana dan program kerja bagian, 

mengumpul, mengelola dan menganalisa data di bidang keuangan dan 

kepegawaian, melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, 

pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan, melakukan pembayaran 

gaji, tunjangan, lembur, perjalanan dinas, pembelian, mempersiapkan 

usulan mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai, mempersiapkan 

usulan pengangkatan dosen luar biasa, melakukan urusan pemberian cuti 

dan berbagai tugas lainnya yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi 

pegawai.  

g) Kepala Perpustakaan 

Kepala perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan jasa 

perpustakaan baik terhadap dosen, karyawan maupun kepada mahasiswa 
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STIE Enam Enam Kendari, mengajukan usul pengadaan buku, fasilitas 

internet dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya 

pelayanan jasa perpustakaan, melakukan inventarisasi fasilitas milik 

perpustakaan, membuat usulan kebutuhan buku dan fasilitas perpustakaan, 

membuat kebijakan teknis berkenaan dengan peningkatan pelayanan 

perpustakaan, bertanggung jawab terhadap tugas lainnya yang diberikan 

oleh pimpinan. 

h) Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) 

Kepala sarana dan prasarana mempunyai tugas menerima, mencatat dan 

menginventarisir laporan penerimaan dan kerusakan Sarana dan prasarana 

kampus, memeriksa keamanan dan ketertiban terlaksananya proses 

pembelajaran, memberikan pelayanan kepada dosen yang membutuhkan 

alat pembelajaran, melakukan absensi dosen dalam ruang kelas, dan 

memberikan bantuan kepada seluruh dosen yang mengalami kendala dalam 

proses pembelajaran.  

i) Unit Bisnis dan UKM Center 

Kepala unit bisnis dan UKM center mempunyai tugas menyusun kebijakan 

teknis menyangkut pengelolaan, pengembangan, pengendalian dan 

pembinaan unit-unit usaha di dalam kampus, menyusun konsep dan 

pelaksanaan kemitraan bisnis, mengelola usaha sesuai dengan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance, mengurus pembentukan badan hukum 

pengelolaan usaha, menyusun laporan pertanggungjawaban Unit Unit 

Bisnis.  

j) Unsur Senat STIE Enam Enam Kendari 

Senat STIE Enam Enam Kendari sebagai lembaga normatif tertinggi di 

tingkat sekolah tinggi yang menjalankan   fungsi   memberi   pertimbangan, 

pengawasan   dan evaluasi kinerja Ketua dalam bidang akademik. 

k) Dewan Penyantun 

Ketua Dewan Penyantun merupakan organ STIE Enam Enam Kendari yang 

menjalankan fungsi pertimbangan kebijakan kepada ketua dibidang non 

akademik, merumuskan saran dan pendapat kebijakan ketua, dan 

memberikan pertimbangan kepada ketua dalam pengelolaan keuangan 

STIE Enam Enam Kendari.  

l) Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Satuan Pengawasan Internal merupakan organ STIE Enam Enam Kendari 

yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik dan non-akademik 

untuk dan atas nama Ketua. 

B.4 Mahasiswa dan Lulusan 

Jumlah pendaftar, mahasiswa yang diterima, jumlah lulusan dan rata-rata IPK 

Lulusan Program Studi Akuntansi selama kurun waktu 2018-2020 yang tersebar pada 

3 (tiga) Prodi dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 6. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Tahun 2018-2020 

Tahun Akademik Pendaftar Diterima lulusan 
Rata-Rata 

IPK Lulusan 

2018 489 184 93 3,47 

2019 481 160 80 3,49 

2020 479 115 149 3,54 

Jumlah 1449 459 322 3,50 

Sumber: Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (2020) 

Khusus untuk Prodi Akuntansi dari sejak 2018 hingga 2020, jumlah mahasiswa 

sebanyak 459 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 322 orang. Rata-rata IPK 

lulusan Prodi Akuntansi selama kurun waktu Tahun 2018 s/d Tahun 2020 adalah  

3,50, waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan rata-rata <6 bulan, dan 

bidang kerja lulusan memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan lulusan. Lulusan 

yang telah bekerja tersebar baik tingkat lokal, nasional, maupun multinasional.  

Prestasi monumental yang dicapai oleh mahasiswa Prodi Akuntansi baik 

prestasi akademik maupun non akademik yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Bidang Akademik 

a) Tingkat Lokal  

1. Lomba Penyusunan Pelaporan Keuangan Berbasis Aplikasi yang 

Diselenggarakan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari 

2. Lomba Penyusunan Laporan Pajak Penghasilan dan Badan yang 

Diselenggarakan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari 

3. Lomba Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Antar 

Angkatan Yang Diselenggarakan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari 

4. Lomba Penyusunan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Badan Yang 

Diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

5. Lomba Analisis Data Dengan Aplikasi E-Views dan SPSS yang 

diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

6. Lomba Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi  Yang 

Diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

7. Lomba Penyusunan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Badan Yang 

Diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

8. Lomba Aplikasi Spreadsheet Antar Perguruan Tinggi yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari Kerjasama FEB UHO 

9. Lomba Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Antar 

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi STIE 

Enam Enam Kendari Kerjasama dengan FEB Universitas Halu Oleo 

Kendari 

10. Lomba Penyusunan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Antar Perguruan Tinggi yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari Kerjasama dengan FEB UHO. 

b) Tingkat Nasional  

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/prestasi-akademik-mahasiswa/
https://www.stie-66.ac.id/prestasi-non-akademik-mahasiswa/
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1. Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional tema "Cinta Yang Terpendam" 

Diselenggarakan oleh T-Zone Publisher dan Lintang Indonesia 

2. Nominasi Perguruan Tinggi Swasta Dengan Kinerja Kemahasiswaan 

Terbaik Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah IX 

3. Lomba Cipta puisi tingkat Nasional Yang di Selenggarakan Sideris 

Indonesia 

4. Lomba Debat Nasional Pada Kegiatan Micro macro Competition (MMC) 

Nasional 2019 Yang Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo 

Tarakan (HIMAJEB UBT) 

5. Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pena 

Artas dan Lintang Indonesia 

6. Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh 

Tasikzone.com dan Lintang Indonesia Cabang Sulawesi 

7. Lomba Esai Tingkat Nasional Bertema"Berkarya Untuk Berdampak" 

yang diselenggarakan oleh UKM KI Al-Qolam UPI 

8. National Virtual Trading Competition 2021 yang diselenggarakan di 

Kalbis Institute oleh UKM Investasi dan Pajak Pada Tanggal 12 April-9 

Mei 2021 

b. Bidang Non Akademik 

a) Tingkat Lokal  

1. Pekan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tenggara XIII Tahun 2018 

2. Lomba Seni Budaya Liturgi Gereja Katolik Se-SULTRA 

3. Kejuaraan Daerah Tenis Meja Se-SULTRA  

4. Pemilihan Duta Putra Putri Kampus Indonesia Tingkat SULTRA  

b) Tingkat Nasional  

1. Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL) IV NTB Tahun 2018 

2. Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua 2021 

c) Tingkat Internasional  

1. The 7th Bali International Choir Festival 2018 

2. Indonesia 2018 Asian Para Games dalam Acara Festival Pemuda 2018. 

B.5 Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Prodi Akuntansi memiliki dosen tetap sebanyak 23 orang dan dosen tidak tetap 

sebanyak 2 orang atau 8% dari dosen tetap, sedangkan tenaga kependidikan di Prodi 

Akuntansi berjumlah 6 orang. Dosen Tetap Prodi Akuntansi (DTPS) yang berjenjang 

pendidikan doktor sebanyak 8 orang dari 23 DTPS atau 35%, dan sisanya sebanyak 

15 orang atau 65% bergelar magister, sedangkan untuk tenaga kependidikan 

sebanyak 5 orang bergelar magister dan 1 orang sedang dalam proses studi 

magister.  

Jabatan akademik DTPS dari 8 orang bergelar doktor sebanyak 7 orang 

memiliki jabatan akademik lektor dan 1 orang asisten ahli (sedang dalam proses 

pengajuan ke lektor), dan dari 15 orang bergelar magister sebanyak 5 orang memiliki 

jabatan asisten ahli, sedangkan sisanya sedang dalam proses pengajuan, sehingga 

persentase yang memiliki jabatan akademik lektor sebesar 30,4% (7 orang),  

persentase yang memiliki jabatan akademik asisten ahli sebesar 26,1% (6 orang), 
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dan sisanya sebesar 43,5% (10 orang) belum memiliki jabatan akademik atau dengan 

kata lain DTPS yang memiliki jabatan akademik sebesar 57% (13 orang) dan DTPS 

yang belum memiliki jabatan akademik sebesar 43% (10 orang). Untuk dosen tidak 

tetap (DTT) yang berjumlah 2 orang memiliki jabatan akademik 1 orang Guru besar 

dan 1 orang Lektor Kepala. Berikut grafik informasi dosen dan tenaga kependidikan 

Prodi Akuntansi. 

 
Gambar 1. Informasi Jumlah dan Persentase Dosen-Tendik Prodi Akuntansi 

Prestasi monumental yang dicapai oleh DTPS Akuntansi diantaranya: 

1. Presenter in the International Conference on Business and Banking Innovations 

(ICOBBI) " Nurturing Business and Banking Sustainability" on 14 & 15 August 

2020; 

2. Ketua II Badan Pengurus Harian, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 1440-1443 H Nomor: 004/SK/MES-

PST/I/2019; 

3. Wakil Ketua 3 Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang 

Kendari Periode 2018-2021, SK Nomor S-12/PP-ISEI/SK/XI/2018;  

4.  Pemakalah dalam International Conference On Business And Banking 

Innovations; 

5. Tenaga Ahli/Narasumber Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi. SK Nomor 129.A Tahun 2021; 

6. Narasumber Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Dak 

Non Fisik Tahun Anggaran 2021 Yang Diselenggarakan Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kota Kendari, Surat Permohonan 556/622/2021, Surat Tugas Nomor: 

1397/A.01/K/STIE-66/2021; 

7. Narasumber dalam BIMTEK Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, Surat Tugas Kantor Jasa Penilai Publik 

KJPP kusno Raharjo & Rekan Nomor 018/KRR-TGS/XII/19; 

8. Pemakalah dalam Kegiatan International Conference on Economics, Social, 

Management, and Business, Berdasarkan surat undangan Nomor 

580/II.3.AU/B/2018; 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/prestasi-monumental-dtps/
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9. Sekretaris Program Talent Hub Regional Kota Kendari Berdasarkan SK Direktur 

Program Innovation Room-Talent Hub Kementerian Ketenagakerjaan R.I Nomor 

KEP 001/DP/2020. 

B.6 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Jumlah mahasiswa aktif Prodi Akuntansi selama tiga tahun terakhir sebanyak 

667. Alokasi penggunaan dana Prodi Akuntansi sebesar 32% dari total penggunaan 

dana UPPS (STIE Enam Enam Kendari) dalam tiga tahun terakhir. Alokasi dana untuk 

operasional Pendidikan dan Kemahasiswaan selama 3 tahun terakhir sebesar 

Rp16.404.022.537, sehingga rata-rata dana operasional untuk pembelajaran adalah 

sebesar Rp5.468.007.512  per tahunnya.  

Untuk kegiatan penelitian dan PkM selama 3 tahun terakhir, Prodi Akuntansi 

memperoleh dana penelitian sebesar Rp3.809.000.000 sehingga rata-rata pertahun 

dana penelitian yang di kelola prodi sebesar Rp1.269.666.667 sedangkan untuk 

kegiatan PkM selama 3 tahun terakhir diperoleh dana Rp2.140.000.000 dengan rata-

rata dana PkM sebesar Rp.713.333.333 per tahunya. 

UPPS juga mengalokasikan biaya investasi SDM untuk dosen dan tenaga 

kependidikan Prodi Akuntansi dalam bentuk biaya studi lanjut dan pelatihan 

pengembangan sumberdaya manusia. Dana investasi SDM program Studi Akuntansi 

selama 3 tahun terakhir sebesar Rp500.000.000 dengan rata-rata investasi 

pengembangan SDM sebesar Rp166.666.667. Alokasi investasi untuk 

pengembangan sarana pada Prodi Akuntansi selama 3 tahun terakhir sebanyak 

Rp998.018.730, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp332.672.910. Alokasi dana 

investasi untuk pengembangan prasarana pada Prodi Akuntansi sebanyak 

Rp1.326.685.960 dengan rata-rata alokasi dana pertahun sebesar Rp442.228.653. 

Peningkatan dana operasional, investasi SDM pengembangan sarana dan prasarana 

menunjukan tingginya komitmen Yayasan dan STIE Enam Enam Kendari dalam 

mengembangkan Program Studi Akuntansi sebagai upaya pencapaian VMTS 

Program Studi. 

B.7 Sistem Penjaminan Mutu 

Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan UPPS didasarkan pada surat 

keputusan ketua yaitu SK SPMI Nomor 084/A.01/K/STIE-66/2018. Implementasi 

pelaksanaan tugas SPMI di lingkungan UPPS, dilengkapi dengan dokumen yang 

terdiri dari Buku 1 (Kebijakan Mutu), Buku 2 (Manual Mutu), Buku 3 (Standar Mutu), 

dan Buku 4 (Formulir SPMI), SOP, sasaran mutu, dan rencana mutu. Pusat 

penjaminan mutu di UPPS dan Prodi meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat yang diimplementasikan pada setiap unit dan semua level 

manajemen yang didukung dengan Sistem Audit Mutu Internal (AMI), dimana 

pelaksanaannya pada semua unit tim jaminan mutu dengan melibatkan auditor mutu 

internal yang memiliki kualifikasi dalam bidang sistem penjaminan mutu. AMI 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang dijadwalkan setiap bulan November setiap 

tahunnya, setelah itu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk 

membahas hasil temuan dari pelaksanaan AMI dengan melibatkan semua level 

manajemen dan rekomendasi RTM selanjutnya akan menjadi landasan dalam 

pengambilan kebijakan pengembangan UPPS dan Prodi. Penetapan implementasi 

SPMI pada UPPS dan Prodi berpedoman pada siklus PPEPP (penetapan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) sebagai berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1kO46I_3qOxaYZLrSYGTf-vUfU--vLbeG/view?usp=sharing
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1. Penetapan standar: dalam tahapan ini, dilaksanakan penetapan standar mutu 

yang diturunkan dari UPPS. 

2. Pelaksanaan standar: dalam tahapan ini, dilaksanakan pemenuhan standar mutu 

pada prodi yang ada di lingkungan UPPS dan menjadi tanggung jawab semua 

pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3. Evaluasi: dalam tahapan ini, dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan pemenuhan standar, mencakup kesesuaian hasil kerja dengan 

rencana pada setiap unit. 

4. Pengendalian: dalam tahapan ini, dilakukan pengendalian terhadap evaluasi hasil 

untuk membandingkan luaran kegiatan (output) terhadap pemenuhan standar 

yang telah ditetapkan. 

5. Peningkatan: dalam tahapan ini, dilakukan kegiatan penyempurnaan dan 

perbaikan untuk peningkatan standar.  

B.8 Kinerja Program Studi 

Kinerja UPPS dan Prodi Akuntansi luaran dan capaian yang menjadi unggulan 

adalah sebagai berikut: 

1) Bidang Pendidikan 

a. Terpenuhinya RPS pada semua matakuliah; 

b. Rata-rata ekuivalen waktu mengajar dosen 14,3 SKS per semester; 

c. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensinya; 

d. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah <6 bulan; 

e. Rata-rata IPK lulusan 3,50 dengan masa studi 4 tahun; 

f. Daya serap lulusan di dunia kerja sangat tinggi; 

g. Sebagai penyelenggara kegiatan International Conference; 

h. Meningkatnya keterlibatan dosen pada seminar internasional sebagai 

presenter; dan 

i. Meningkatnya prestasi mahasiswa yang diraih ditingkat nasional dan 

internasional; 

2) Bidang Penelitian  

a. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa; 

b. Meningkatnya jumlah sitasi penelitian dosen; 

c. Meningkatnya luaran penelitian dosen yang memperoleh HaKI; 

d. Bertambahnya jumlah penerbitan buku yang ber-ISBN; dan 

e. Besarnya sumber pembiayaan penelitian dosen dari pihak eksternal selama 

3 tahun terakhir Rp 3.809.000.000. 

3) Bidang PkM 

a. Meningkatnya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa; 

b. Besarnya sumber pembiayaan PkM dosen dari pihak eksternal selama 3 

tahun terakhir Rp2.140.000.000; dan 

c. Tingginya minat dosen dan mahasiswa untuk melakukan PkM. 

4) Banyaknya dokumen dan implementasi kerjasama yang dilaksanakan oleh Prodi 

Akuntansi baik tingkat nasional maupun internasional. 
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C. KRITERIA 

C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 

1. Latar Belakang 

Visi dan misi merupakan suatu instrumen yang selalu melekat dalam suatu 

organisasi maupun institusi, baik dalam institusi perusahaan maupun pendidikan. 

Dalam institusi pendidikan, visi dan misi menjadi roh berjalannya suatu perguruan 

tinggi karena memuat keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai serta bagaimana 

cara mewujudkan keinginan dan/atau cita-cita tersebut.  

Tujuan dari penyusunan VMTS menjadi acuan dasar serta pedoman bagi 

civitas akademik Program Studi Akuntansi yang merupakan turunan atau tindak 

lanjut dari VMTS Perguruan Tinggi STIE Enam Enam Kendari sebagaimana yang 

terdapat dalam Statuta STIE Enam Enam Kendari. 

Berdasarkan Visi STIE Enam Enam Kendari, Maka Visi Program Studi 

Akuntansi dirumuskan sebagai berikut: 

“Menjadi Program Studi Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing yang Menghasilkan 

Lulusan Kreatif dan Berkarakter Di Bidang Akuntansi Dalam Upaya  Memenuhi  

Pasar Kerja Pada Tahun 2027”.  

Untuk lebih memperjelas makna dari rumusan Visi tersebut, maka dipaparkan 

tentang pengertian dari beberapa kata kunci sebagai berikut: 

1. Unggul, berarti Program Studi Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan proses 

pembelajaran dituntut untuk membentuk pribadi Independen, teliti dan akurat, 

sehingga melahirkan sumber daya yang memiliki daya saing tinggi. 

2. Mandiri berarti, Program Studi Akuntansi diharapkan mampu menghasilkan  

sumber daya manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh, percaya diri 

dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengembangkan diri secara 

mandiri. 

3. Berdaya Saing, berarti Program Studi Akuntansi melaksanakan proses 

pembelajaran dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta 

ditunjang oleh tenaga pengajar yang profesional dibidangnya dan kurikulum 

pembelajaran yang berbasis kompetensi sehingga mampu menghasilkan 

lulusan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan siap bersaing dipasar kerja. 

4. Kreatif, berarti bahwa Lulusan Program Studi Akuntansi memiliki kemampuan 

untuk menciptakan kreativitas dan mampu mengembangkan keterampilan 

dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta mampu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi secara mudah dan tepat. 

5. Berkarakter, berarti bahwa Lulusan Program Studi Akuntansi diharapkan 

mampu menjalin interaksi yang baik, mampu membentuk kepribadian yang 

positif serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 

Untuk mewujudkan visinya, Program Studi Akuntansi merumuskan sejumlah 

misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang akuntansi, serta 

mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi tuntutan 

masyarakat pengguna lulusan akuntansi. 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang akuntansi yang mampu berkontribusi 

bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta bagi pengembangan keilmuan akuntansi. 
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3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pembelajaran 

dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi komunitas akademik, pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis baik pemerintah maupun 

swasta. 

5. Membentuk sivitas akademika yang berintegritas dan berdaya saing secara 

global. 

Berdasarkan pada visi dan misi sebagamaina disebutkan di atas, maka 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari bertujuan untuk: 

1. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pembelajaran bidang akuntansi yang 

bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang 

akuntansi yang mampu bersaing dalam level lokal, nasional, regional maupun 

global. Serta telaksanannya pengelolaan program studi akuntansi yang 

bermutu, profesional, dan akuntabel. 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada isu-

isu dalam lingkup lokal, nasional dan internasional, baik sebagai pengembangan 

keilmuan studi akuntansi maupun untuk berkontribusi pada pemecahan 

masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu akuntansi serta pemberdayaan 

bagi komunitas akademik, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

4. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi dalam dan luar negeri 

sebagai mitra strategi program studi akuntansi untuk kepentingan penyediaan 

kesempatan magang dan praktikum pembelajaran, promosi bersama, peluang 

melakukan kerjasama tridharma dan pendanaan riset serta beasiswa bagi 

mahasiswa. 

5. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam penyusunan VMTS Program Studi terdapat mekanisme yang 

ditempuh melalui beberapa tahapan: 

1. Membentuk tim pengkaji untuk melakukan kajian ulang dalam proses 

perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian berdasarkan 

Surat Keputusan Ketua STIE Nomor: 488/A.01/K/STIE-66/2017  

2. Mengkaji visi dan misi STIE Enam Enam, sebagai acuan menyusun visi dan misi 

Program Studi Akuntansi. 

3. Menganalisis dan mendiagnosis lingkungan internal dan eksternal, untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Program Studi 

Akuntansi STIE Enam Enam. Dalam proses analisis dan diagnosis lingkungan 

ini, tim pengkaji dibantu oleh pengelola Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam. 

4. Melakukan lokakarya penyusunan visi dan misi program studi Akuntansi dalam 

melibatkan unsur pimpinan program studi, dosen, alumni, pengguna lulusan, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan sehingga tersusun visi dan misi Program 

Studi Akuntansi  

(Dok. Visi dan Misi, Tujuan, serta Strategi)  

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/vmts/
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Penyusunan VMTS Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Enam Enam Kendari melibatkan semua stakeholders yang terdiri: 

1. Pihak Internal (civitas akademika) yang terdiri dari: 

a. Yayasan STIE Enam Enam Kendari 

b. Dewan Penyantun 

c. Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi 

d. Unsur Pimpinan Program Studi Akuntansi 

e. Dosen 

f. Tenaga Kependidikan 

g. Mahasiswa 

2. Pihak Eksternal terdiri dari: 

a. Tenaga ahli (pakar) di bidang Akuntansi 

b. Praktisi  

c. Pengguna lulusan  

Dalam proses penyusunannya dimulai pada tanggal 26 Agustus 2017 

dengan diadakannya rapat senat STIE Enam Enam Kendari dengan agenda 

pembahasan untuk memberikan pertimbangan terhadap rumusan/formulasi visi, 

misi, tujuan dan strategi. Kemudian pada tanggal 25 September 2017 Diterbitkan 

Surat Keputusan Ketua STIE Enam Enam Nomor: 985/A.01/K/STIE-66/2017 

tentang visi, misi, tujuan dan strategi program studi Akuntansi. 

2. Kebijakan 

Landasan penyusunan VMTS Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari yang sekaligus menjadi pola pengembangan Program Studi didasarkan 

Pada VMTS Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam Statuta STIE Enam Enam 

Kendari. Mengenai peraturan-perturan yang mendasari penyusunan VMTS 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5) Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

6) Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

7) Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 

8) Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi; 

9) Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

10) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 
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14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 

2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, 

dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

16) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Enam Enam Kendari; 

17) Dokumen STATUTA STIE Enam Enam Kendari; 

18) Dokumen Rencana Strategi STIE Enam Enam Kendari; 

19) Dokumen Rencana Strategi Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari 

3. Strategi Pencapaian VMTS 

Strategi, sumber daya yang dibutuhkan, dan mekanisme kontrol pencapaian 

VMTS Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pembelajaran bidang akuntansi yang 

bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang 

akuntansi yang mampu bersaing dalam level lokal, nasional, regional maupun 

global. Serta telaksanannya pengelolaan program studi akuntansi yang 

bermutu, profesional, dan akuntabel. Ketua Program Studi bersama tim dosen 

menyusun dokumen kurikulum, bahan ajar, dan RPS. Mekanisme kontrol 

melalui monitoring dan evaluasi (monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). 

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada isu-

isu dalam lingkup lokal, nasional dan internasional, baik sebagai 

pengembangan keilmuan studi akuntansi maupun untuk berkontribusi pada 

pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu dosen dan tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa. Untuk mewujudkan keterlibatan sumber daya 

tersebut maka Program Studi berkoordinasi dengan Pusat Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama (P3MK) dalam menyusun 

pedoman penelitian. Mekanisme kontrol melalui monitoring dan evaluasi 

(monev) dan audit mutu internal (AMI). 

c) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan studi akuntansi serta 

pemberdayaan bagi komunitas akademik, pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu dosen dan tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa. Untuk mewujudkan keterlibatan sumber daya 

tersebut maka Program Studi berkoordinasi dengan Pusat Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama (P3MK) dalam menyusun 

pedoman pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme kontrol melalui 

monitoring dan evaluasi (monev) dan audit mutu internal (AMI). 

d) Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi dalam dan luar negeri 

sebagai mitra strategi program studi akuntansi untuk kepentingan penyediaan 

kesempatan magang dan praktikum pembelajaran, promosi bersama, peluang 

melakukan kerjasama tridharma dan pendanaan riset serta beasiswa bagi 

mahasiswa. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu Ketua, Wakil Ketua Bidang 
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Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, Program Studi, Pusat Penjaminan 

Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) dan Mitra Kerjasama. Mekanisme kontrol 

melalui monitoring dan evaluasi (monev) dan audit mutu internal (AMI). 

e) Terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan 

yaitu Program Studi berkoordinasi dengan P2MIA untuk menyusun standar 

suasana akademik dan standar sarana prasarana. Mekanisme kontrol melalui 

monitoring dan evaluasi (monev) dan audit mutu internal (AMI). 

4. Indikator Kinerja Utama 

Pengembangan Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari jangka 

menengah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari Tahun 2018-2022.  

Kebijakan strategis Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

sebagai bentuk operasional dari VMTS diantaranya: 

1) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang akuntansi, serta 

mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi tuntutan 

masyarakat pengguna lulusan akuntansi. Maka dalam hal ini Program Studi 

Akuntasi memberikan penguatan kurikulum berbasis KKNI, menyelenggarakan 

dan mendukung dosen dalam melaksanakan pelatihan untuk pengembangan 

kompetensi dosen. 

2) Melaksanakan penelitian dalam bidang akuntansi yang mampu berkontribusi 

bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta bagi pengembangan keilmuan akuntansi. Dalam hal ini 

Outcome penelitian berupa publikasi ilmiah dosen sebagai indikator 

peningkatan mutu penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun 

internasional yang bereputasi. 

3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pembelajaran 

dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi komunitas akademik, pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen dapat memberikan manfaat bagi 

komunitas akademik, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai bentuk 

dari pelaksanaan pengabdian masyarakat. 

4) Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis baik pemerintah maupun 

swasta. Bentuk kerja sama dengan mitra strategis dengan lembaga sektor 

pemerintah dan swasta guna meningkatkan kualitas kelembagaan dalam bidang 

pendidikan, penelitan dan pengabdian kepada masyarakat 

5) Membentuk sivitas akademika yang berintegritas dan berdaya saing secara 

global. Memberikan ruang dan fasilitas kepada setiap dosen untuk megikuti 

pertemuan ilmiah berskala nasional maupun internasional. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dalam rangka 

mewujudkan VMTS, disamping memiliki indikator kinerja utama juga memiliki 

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yaitu berupa: 

a. Tersusunnya buku standar visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi acuan 

bagi setiap mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari  
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b. Terlaksananya Kuliah Kerja Lapangan di beberapa lembaga pemerintah 

maupun swasta, seperti kantor pemerintah baik wilayah maupun daerah yang 

ada di Sulawesi Tenggara, bank BUMN, bank Syariah, serta beberapa 

perusahaan swasta di Sulawesi Tenggara. 

c. Menjadikan pemahaman visi dan misi Program Studi kepada setiap mahasiswa 

sebagai syarat untuk lulus ujian akhir. 

6. Evaluasi Capaian VMTS 

Analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian VMTS Program 

Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari diukur dengan menggunakan 

persentase capaian (realisasi) tahun 2020 yang dibandingkan dengan target tahun 

2020. Hasil capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 

Hasil Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator 

Kinerja Tamabahan (IKT) Tahun 2018-2022 untuk Tahun 2020 

Kode Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

2020 
Capaian 

Persentase 

Ketercapaian 

Tahun 2020 

Tujuan 1:  Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pembelajaran bidang akuntansi yang bermutu 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang mampu bersaing 

dalam level lokal, nasional, regional maupun global. Serta telaksanannya pengelolaan program studi 

akuntansi yang bermutu, profesional, dan akuntabel. 

1.1.1 

Menetapkan beban mengajar 

(SKS) dosen sesuai bidang 

keilmuan pada program studi 

12 14.2 118.3% 

1.1.2 

Banyaknya koordinasi Materi 

Kuliah antar dosen per 

semester 

1 1 100.0% 

1.1.3 

Jumlah dosen pengguna e-

learning sebagai pendukung 

pembelajaran 

23 23 100.0% 

1.1.4 

Jumlah Monitoring dan 

Evaluasi Perkuliahan per 

semester  

2 2 100.0% 

1.1.5 

Frekuensi Penilaian Proses 

Perkuliahan oleh mahasiswa 

per semester 

1 1 100.0% 

1.2.1 
Me-Review Kurikulum 

Program Studi 
      

1.2.1a 

Persentase Sinkronisasi 

Bahan Ajar (Referensi Buku 

Ajar) 

35 35 100.0% 

1.2.1b 
Mata Kuliah yang memiliki 

RPS 
56 56 100.0% 

1.2.1c Penyusunan Modul Praktikum 3 2 66.7% 

1.2.1d Jumlah Bahan Ajar 56 56 100.0% 

1.2.1e 
Penyusunan Buku Ajar Mata 

Kuliah 
2 1 50.0% 

1.2.1f 
Sinkronisasi RPS dengan 

Bahan Ajar 
2 2 100.0% 
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Kode Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

2020 
Capaian 

Persentase 

Ketercapaian 

Tahun 2020 

1.2.2 

Mengupdate Buku 

Laboratorium 

Komputer/Akuntansi/Statistik 

2 2 100.0% 

1.3.1 
Mengevaluasi Buku Pedoman 

Penulisan Sksipsi 
1 1 100.0% 

1.3.2 

Jumlah maksimum 

pembimbingan Skirpsi oleh 

setiap Dosen per semester 

6 6 100.0% 

1.3.3 

Jumlah minimum pertemuan 

konsultasi mahasiswa dengan 

dosen pembimbing 

6 6 100.0% 

1.3.4 

Jumlah melakukan Monitoring, 

Evaluasi, dan tindak lanjut 

pembimbingan mahasiswa 

oleh dosen pembimbing per 

semester 

2 2 100.0% 

1.4.1 
Meningkatkan rata-rata IPK 

Lulusan 
3.5 3.54 101.1% 

1.4.2 
Mempercepat masa studi 

lulusan (tahun) 
4 4 100.0% 

Tujuan 2: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada isu-isu dalam 

lingkup lokal, nasional dan internasional, baik sebagai pengembangan keilmuan studi akuntansi 

maupun untuk berkontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

2.1.1 
Jumlah Penelitian Dosen 

(Mandiri) 
7 7 100.0% 

2.1.2 
Jumlah Penelitian Dosen 

(Kelompok) 
6 6 100.0% 

2.1.3 Mendorong dosen melakukan penelitian dengan dana Hibah Dikti  

2.1.3a 
Jumlah peneitian Dosen 

Pemula 
5 2 40.0% 

2.1.3b 
Jumlah penelitian Hibah 

Bersaing 
2 0 0.0% 

2.1.3c 
Jumlah penelitian 

Fundamental 
1 0 0.0% 

2.1.3d 
Jumlah penelitian hibah 

Pascasarjana 
2 0 0.0% 

2.1.4 
Jumlah penelitian Dosen yang 

melibatkan mahasiswa 
8 12 150.0% 

2.2.1 

Banyaknya dosen yang 

diikutsertakan pada Training or 

Trainer (ToT) Metodologi 

Penelitian 

4 4 100.0% 

2.2.2 

Banyaknya Pelatihan 

Metodologi Penelitian dan 

Analisis Data 

1  1 100.0% 

2.2.3 

Banyaknya Kegiatan 

Pendampingan Penyusunan 

Proposal Penelitian 

2  2 100.0% 
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Kode Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

2020 
Capaian 

Persentase 

Ketercapaian 

Tahun 2020 

2.2.4 

Me-review Buku Pedoman 

Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

1 1  100.0% 

2.3.1 

Banyaknya penelitian 

unggulan dosen yang diajukan 

untuk memperoleh Paten dan 

HaKI 

4 1 25.0% 

Tujuan 3: Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menopang 

pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan studi akuntansi serta pemberdayaan bagi komunitas 

akademik, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

3.1.1 Jumlah PkM dosen mandiri 1 1 100.0% 

3.1.2 Jumlah kegiatan PkM mandiri 10 12  120%  

3.1.3 Jumlah PkM dosen Kelompok 7  5 71,43%  

3.2.1 

Jumlah keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan 

PkM 

15  17  113,33% 

3.3.1 

Jumlah kegiatan 

pendampingan penyusunan 

PkM 

1 2   200% 

Tujuan 4: Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi dalam dan luar negeri sebagai mitra 

strategi program studi akuntansi untuk kepentingan penyediaan kesempatan magang dan praktikum 

pembelajaran, promosi bersama, peluang melakukan kerjasama tridharma dan pendanaan riset 

serta beasiswa bagi mahasiswa. 

4.1.1 

Jumlah Kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi Dalam 

Negeri (DN) 

4 4 100.0% 

4.1.2 

Jumlah Kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi Luar Negeri 

(LN) 

3 4 133.3% 

4.2.1 

Jumlah Kerjasama Kemitraan 

dengan Institusi/Lembaga 

Pemerintah 

10 13 130%% 

4.2.2 

Jumlah Kerjasama Kemitraan 

dengan Badan usaha Milik 

Negara 

2 2 100.0% 

4.2.3 

Jumlah Kerjasama Kemitraan 

dengan Badan Usaha Milik 

Swasta 

20 21 105% 

4.2.4 

Jumlah Kerjasama Kemitraan 

dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat 

1 1 100.0% 

4.2.5 
Jumlah Kerjasama Kemitraan 

dengan Organisasi Profesi 
1 1 100.0% 

Tujuan 5: Terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

5.1.1 

Melakukan sosialisasi visi,misi, 

tujuan dan sasaran Program 

Studi Akuntansi kepada sivitas 

√ √ 100.0%  
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Kode Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

2020 
Capaian 

Persentase 

Ketercapaian 

Tahun 2020 

akademika dan stakeholder 

(IKT) 

5.1.2 

Menetapkan secara tepat 

reward system untuk dosen 

dan tenaga kependidikan 

berprestasi. 

√ √ 100.0%  

5.1.3 

Frekuensi melakukan 

penilaian kinerja dosen dan 

tenaga kependidikan dengan 

peer review 

2 2 100.0% 

5.2.1 

Frekuensi kegiatan diskusi 

seminar rutin berkaitan 

dengan perkembangan 

IPTEKS 

2 2 100.0% 

5.2.2a 

Banyaknya penulisan dan 

presentasi karya ilmiah Dosen 

pada seminar/simposium 

nasional 

6 6 100.0% 

5.2.2b 

Banyaknya penulisan dan 

presentasi karya ilmiah 

Mahasiswa pada 

seminar/simposium nasional 

2 0 0.0% 

5.2.3a 

Banyaknya penulisan dan 

presentasi karya ilmiah Dosen 

pada seminar/simposium 

internasional 

3 2 66.7% 

5.2.3b 

Banyaknya penulisan dan 

presentasi karya ilmiah 

Mahasiswa pada 

seminar/simposium 

internasional 

2 0 0.0% 

5.2.4 

Banyaknya dosen yang 

diikutsertakan pada seminar, 

simposium 

nasional/internasional 

4 4 100.0% 

5.3.1a 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah Dosen 

pada Jurnal Nasional 

23 20 87% 

5.3.1b 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah 

Mahasiswa pada Jurnal 

Nasional 

20 20 100% 

5.3.2a 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah Dosen 

pada Jurnal Nasional 

Terakreditasi 

3 3 100.0% 

5.3.2b 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah 

Mahasiswa pada Jurnal 

Nasional Terakreditasi 

2 0 0.0% 
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Kode Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

2020 
Capaian 

Persentase 

Ketercapaian 

Tahun 2020 

5.3.3a 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah Dosen 

pada Jurnal Internasional 

8 10 125.0% 

5.3.3b 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah 

Mahasiswa pada Jurnal 

Internasional 

2 0 0.0% 

5.3.4a 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah Dosen 

pada Jurnal Internasional 

Bereputasi 

4 2 50.0% 

5.3.4b 

Jumlah penulisan dan 

publikasi Karya ilmiah 

Mahasiswa pada Jurnal 

Internasional Bereputasi 

1 0 0.0% 

5.3.5 

Banyaknya dosen yang 

diikutsertakan pada Pelatihan 

penulisan artikel jurnal ilmiah 

4 4 100.0% 

5.4.1a 
Kesiapan online Jurnal 

Akuntansi Sektor Publik 
√ √ 100.0% 

5.4.1b 
Kesiapan online Jurnal 

Akuntansi Perpajakan 
√ √ 100.0% 

5.4.1c 

Kesiapan online Jurnal 

Akuntansi Keuangan dan Riset 

Perbankan  

√ √ 
 

100.0% 

5.4.2 

Mendaftarkan Portal Jurnal 

online ke LIPI untuk 

memperoleh ISSN 

√ √ 100.0% 

5.4.3 

Jumlah kerjasama 

pengelolaan jurnal dan 

publikasi ilmiah dengan 

perguruan tinggi lain 

1 2 200.0% 

5.4.4 

Tersusunnya buku standar visi, 

misi, tujuan dan strategi yang 

menjadi acuan bagi setiap 

mahasiswa Program Studi 

Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari (IKT) 

 

√ √ 100.0% 

 

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja 

Tambahan (IKT) selanjutnya dievaluasi berkaitan dengan akar masalah, faktor 

pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian VMTS dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Identifikasi Akar Masalah dan Faktor Pendukung/Penghambat 

Ketercapaian VMTS 

No Sasaran 
Akar 

Permasalahan 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

1. Terlaksananya kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran 

Minimnya 

pengalaman dosen 

Tersedianya buku 

pedoman 

1. Kesiapan 

dosen dalam 
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No Sasaran 
Akar 

Permasalahan 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

bidang akuntansi yang 

bermutu untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki 

kompetensi di bidang 

akuntansi yang mampu 

bersaing dalam level lokal, 

nasional, regional maupun 

global. Serta telaksanannya 

pengelolaan program studi 

akuntansi yang bermutu, 

profesional, dan akuntabel 

dalam menyusun 

modul praktikum 

dan buku ajar. 

penulisan modul 

praktikum dan 

buku ajar 

 

mengikuti 

Latihan. 

2. Kemampuan 

dosen dalam 

menyusun 

modul 

praktikum dan 

buku ajar. 

 

 

2. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas penelitian yang 

menitikberatkan kepada isu-

isu dalam lingkup lokal, 

nasional dan internasional, 

baik sebagai pengembangan 

keilmuan studi akuntansi 

maupun untuk berkontribusi 

pada pemecahan masalah 

dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

Ketatnya 

persaingan 

memperoleh hibah 

penelitian dari Dikti 

Adanya Pusat 

Penelitian, 

pengabdian 

masyarakat dan 

kerjasama 

 

Belum 

terstrukturnya 

rodmap penelitian 

3. Terlaksananya kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang mampu 

menopang pembelajaran dan 

kemajuan ilmu pengetahuan 

studi akuntansi serta 

pemberdayaan bagi 

komunitas akademik, 

pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat 

Masih rendahnya 

keterlibatan 

kelompok dosen 

dalam 

pelaksanaan 

pengabdian 

masyarakat 

Ketersediaan 

dana dari Dikti 

dan Yayasan 

terhadap 

pengabdian yang 

dilakukan dosen 

Prodi Akuntansi 

Komitmen dosen 

yang masih kurag 

dalam 

implementasi 

pelaksanaan 

pengabdian 

4. Terwujudnya kemitraan 

dengan berbagai organisasi 

dalam dan luar negeri 

sebagai mitra strategi 

program studi akuntansi 

untuk kepentingan 

penyediaan kesempatan 

magang dan praktikum 

pembelajaran, promosi 

bersama, peluang melakukan 

kerjasama tridharma dan 

pendanaan riset serta 

beasiswa bagi mahasiswa 

Komitmen 

pengelola untuk 

mengimplentasikan 

kerjasama yang 

telah tertuang 

dalam MoU 

Adanya 

hubungan 

kerjasama 

perguruan tinggi 

luar negeri, 

Adanya 

kerjasama antara 

STIE Enam Enam 

kendari dengan 

beberapa Instansi 

pemerintahan, 

BUMN, BUMD 

dan swasta skala 

nasional maupun 

internasional 

 

Meningkatkan 

implementasi 

kerjasama 

terhadap mitra 

dalam kegiatan 

kerjasama 

5. Terbangunnya iklim akademik 

yang kondusif dalam 

pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Kurangnya 

partisipasi dosen 

dalam symposium 

dan penerbitan 

jurna nasional 

Adanya Reward 

dari Yayasan 

terhadap dosen 

yang mengikuti 

symposium dan 

Kurangnya 

ketersediaan 

penelitian dosen 

yang akan 

dipublikasikan 
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No Sasaran 
Akar 

Permasalahan 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

maupun 

internasional yang 

bereputasi 

penerbitan jurnal 

bereputasi 

 

7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut 

 Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian VTMS dan tindak lanjut dapat dijabarkan 

sebagai beriku: 

 Standar terlaksananya kegiatan pendidikan dan pembelajaran bidang akuntansi yang 

bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang 

mampu bersaing dalam level lokal, nasional, regional maupun global. Serta telaksanannya 

pengelolaan program studi akuntansi yang bermutu, profesional, dan akuntabel. Secara 

umum telah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari banyaknya indikator yang telah 

tercapai. Akar masalah dari standar ini adalah Minimnya pengalaman dosen dalam 

menyusun modul praktikum dan buku ajar sehingga tindak lanjut yang dilakukan Prodi 

Akuntansi adalah secara rutin setiap tahunya melakukan pelatihan penyusunan modul 

praktikum dan buku ajar dengan mengundang Tenaga Ahli (pakar) dan praktisi sesuai 

dengan kebutuhan Prodi Akuntansi. 

 Standar Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada 

isu-isu dalam lingkup lokal, nasional dan internasional, baik sebagai pengembangan 

keilmuan studi akuntansi maupun untuk berkontribusi pada pemecahan masalah dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara umum telah berjalan dengan 

baik. Akar masalah pada standar ini adalah Ketatnya persaingan memperoleh hibah 

penelitian dari Dikti. Upaya tindak lanjut yang dilakukan Prodi Akuntansi adalah dengan 

melakukan pelatihan penyususnan proposal hibah penelitian. 

 Standar Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan studi akuntansi serta 

pemberdayaan bagi komunitas akademik, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, 

secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diamati dari banyakanya indikator 

pengabdian yang tercapai. Akar masalah pada standar ini adalah masih rendahnya 

keterlibatan kelompok dosen dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, sehingga tindak 

lanjut yang dilakukan Prodi Akuntansi adalah membentuk tim dosen yang akan terlibat 

dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat setiap semesternya. 

 Standar terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Akar masalah dalam standar ini adalah 

kurangnya partisipasi dosen dalam simposium dan penerbitan jurnal nasional maupun 

internasional yang bereputasi. Tindak lanjut yang dilakukan Prodi Akuntansi adalah 

pemberian reward dari yayasan terhadap dosen yang mengikuti simposium dan penerbitan 

jurnal bereputasi. 
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C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama  

1. Latar Belakang 

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 369/E/O/2013 Tanggal 10 September 2013 Tentang Izin 

Penyelenggaraan Program Studi. Berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani 

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I oleh Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Joko Santoso dan Pengesahan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Ani 

Nurdiani A. Tata pamong program Studi Akuntansi mengacu tata pamong institusi 

yang memiliki komitmen terhadap Good University Governance.  

Tata pamong program studi mencerminkan pelaksanaan good university 

governance dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan 

aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi secara 

efektif akan memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, 

melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang 

dikembangkan. 

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui berjalannya mekanisme 

yang disepakati bersama, serta kemampuannya dalam memelihara dan 

mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong 

didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan  dengan  ada  dan  tegaknya  

aturan, tata cara  pemilihan pimpinan, etika  dosen, etika mahasiswa, etika tenaga 

kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur 

pelayanan (administrasi, perpustakaan, dan laboratorium). Sistem tata pamong 

(input, proses, output, dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin 

terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, 

dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 

Pelaksanaan tata pamong yang  mencerminkan good university governance 

(kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil) dalam mewujudkan 

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian sasaran pada Program Studi Akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

Tujuan strategi tata pamong, tata kelola dan kerjasama yaitu Program Studi 

Akuntansi telah menerapkan strategi pencapaian standar mutu agar setiap standar 

mutu dapat tercapai dan bahkan terlampaui. Dengan tercapainya standar mutu maka 

Program Studi tersebut dapat meningkatkan standar mutu yang sudah ada sehingga 

terjadi peningkatan mutu serta berkelanjutan.  

Rasional strategi tata pamong, tata kelola dan kerjasama yaitu terdapat aspek 

yang memengaruhi dalam penentuan strategi tersebut diantaranya adalah faktor 

kekuatan dan faktor kelemahan Program Studi Akuntansi. Adapun faktor kekuatan 

Program studi tersebut seperti a) Program studi telah memiliki visi, misi yang spesifik 

dan realistis, b) Minat masyarakat belajar di Program Studi Akuntansi terus 

meningkat, c) Rasio dosen dan mahasiswa masih ideal, d) Program Studi Akuntansi 

telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan 

Akuntansi.  

2. Kebijakan  

Penyusunan pengelolaan Tata Pamong, Tata kelola, dan Kerja sama Program Studi 

Akuntansi merujuk kepada dokumen statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari, Ortaker Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Renstra 

https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://drive.google.com/file/d/1zI-I81yvf-DMiQtM1Np3Fw_YeH1tUXxV/view
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Renstra Program Studi 

Akuntansi, RIP STIE Enam Enam Kendari, dan Renop Program Studi Akuntansi. 

Berikut ini, merupakan turunan dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan di 

atas. 

1. Buku Pedoman dan Peraturan Akademik STIE Enam Enam Kendari tahun 2020. 

2. Standar Mutu Program Studi Akuntansi mengacu pada Standar Mutu Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari tahun 2020 

3. Manual Mutu Program Studi Akuntansi mengacu pada Manual Mutu Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari tahun 2020 

4. Kebijakan Mutu Program Studi Akuntansi mengacu pada Kebijakan Mutu 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan tahun 2020 

5. Pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi mengacu 

pada SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari Nomor 079 

/A.01/K/ STIE-66/2016 tentang Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Ketua 

dan Sekretaris Program Studi. 

6. Kode Etik Dosen dan Tendik dengan SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari Nomor 1022/A.01/K/STIE-66/2019 tentang Penetapan 

Kode Etik Dosen dan Tendik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

7. Tersedianya Pedoman dan Prosedur Pelayanan (Administrasi, perpustakaan, 

dan Laboratorium) yang sesuai dengan Ortaker dan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari serta SOP Sistem Akademik dan Non Akademiki 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

3. Strategi Pencapaian Standar    

Standar tata pamong mengacu pada Standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari:  

1. Program Studi Akuntansi memiliki kelengkapan dan keefektifan struktur 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan 

pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.  

2. Program Studi Akuntansi memiliki lima pilar sistem tata pamong, yang 

mencakup: Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil  

3. Program Studi Akuntansi menjalankan sistem penjaminan mutu internal yang 

didukung dengan adanya bukti-bukti: 1) dokumen legal pembentukan unsur 

pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu, dan 3) 

terlaksananya siklus PPEPP  

Standar Kerja sama mengacu pada Standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari: 

1. Ketua Program Studi Akuntansi menjalin dan mengembangkan hubungan kerja 

sama baik dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, alumni, maupun 

masyarakat pada umumnya dengan persetujuan Ketua;  

2. Ketua Program Studi Akuntansi wajib menjalin kerja sama yang mencakup 

bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

3. Ketua Program Studi Akuntansi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi 

kerja sama yang telah  dilaksanakan ditingkat prodi. 

Strategi pencapaian standar terkait Sistem Tata Pamong: 

1. Melaksanakan perkuliahan secara sistematis dan terintegrasi; perkuliahan yang 

dimonitor melalui kurikulum, RPS, absensi dan pemberian tugas. Perkuliahan 

https://drive.google.com/file/d/1zI-I81yvf-DMiQtM1Np3Fw_YeH1tUXxV/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renstra/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renstra/
https://drive.google.com/file/d/1X5hZ8MPK30_Wq85Xuae4_gGEWrQWLuN_/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renop/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/buku-pedoman-dan-peraturan-akademik/
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1BAfRXg6tFKCSRrfETgvQiWanOx7D-O1J/view
https://drive.google.com/file/d/1BAfRXg6tFKCSRrfETgvQiWanOx7D-O1J/view
https://drive.google.com/file/d/19imyo26Jl2R2sdTJi7oZGRcwbVqYNr1B/view
https://drive.google.com/file/d/19imyo26Jl2R2sdTJi7oZGRcwbVqYNr1B/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kriteria-dan-pesyaratan-pengangkatan-kaprodi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kriteria-dan-pesyaratan-pengangkatan-kaprodi/
https://drive.google.com/file/d/10ga1EhCaQnqc25-wSGHpiCP1fNWgg_fB/view
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dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan/semester, dosen memberi ujian 

tengah semester dan akhir semester, dan memenuhi 75% kehadiran.  

2. Program studi menyiapkan jadwal perkuliahan setiap semester sesuai dengan 

kurikulum yang digunakan.  

3. Program Studi menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang proses 

perkuliahan (LCD, bahan praktikum, dan sarana penunjang lainnya).  

4. Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan program studi setiap akhir 

semester yakni; menyebarkan angket/kuesioner yang diisi mahasiswa untuk 

memberi tanggapan kinerja dosen.  

5. Program studi mengumumkan nilai mahasiswa melalui portal akademik yang 

dapat diakses mahasiswa.  

6. Jumlah MoU bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dunia 

industri meningkat setiap tahun.  

7. Ketua Program Studi Akuntansi menegakkan kode etik dosen dan etika 

akademik serta kode etik mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan 

Program studi; 

8. Ketua Program Studi Akuntansi mengusulkan penghargaan kepada Ketua bagi 

pihak-pihak yang dianggap berjasa terhadap Prodi; 

9. Ketua Program Studi Akuntansi mengusulkan sanksi bagi dosen, mahasiswa, 

dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi yang dianggap melanggar 

aturan dan/atau kode etik yang berlaku kepada Ketua;  

10. Ketua Program Studi Akuntansi merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tingkat Program Studi untuk diusulkan kepada 

Ketua; 

11. Ketua Program Studi Akuntansi menyampaikan laporan tahunan baik akademik 

maupun non akademik serta laporan akhir masa jabatan kepada Ketua  

12. Ketua Program Studi Akuntansi melakukan evaluasi kepuasan layanan 

manajemen terhadap para pemangku kepentingan. 

4. Indikator Kinerja Utama  

a) Sistem Tata Pamong 

Program Studi (Prodi) Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memiliki 

dokumen formal tata pamong yang dijabarkan secara rinci dan komprehensif ke 

dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, 

efektif, dan efisien. Dalam melaksanakan tata pamong dan tata kerja, Prodi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memiliki struktur organisasi beserta tugas 

dan jabatan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi Prodi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari 

Pengelola Program Studi Akuntansi terdiri atas:  

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Staf Akademik 

Ketua Prodi bertugas dalam mengorganisasikan dan mengadministrasi 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Studi. Bersama Sekretarisnya, Ketua 

Program Studi bertugas: 

1. Membuat rancangan dan melaksanakan program kerja Program Studi  

2. Membagi tugas dan membuat jadwal proses belajar mengajar 

3. Bersama P2MIA melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan 

program kerja Prodi. 

Sekretaris Prodi berkoordinasi dengan staf Administrasi dalam mengelola 

kegiatan akademik di lingkungan Prodi. Sekretaris Prodi bertugas membantu 

Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya. 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memiliki bukti yang sahih terkait 

praktik baik sebagai perwujudan Good University Governance (GUG) 

mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 

keadilan secara konsisten, efektif, dan efisien.  

a. Kredibel 

Untuk menjamin kredibilitas tata pamong, pemilihan Ketua Prodi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari mengacu pada sejumlah ketentuan 

yang tertuang dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam 

Kendari Tahun 2018 mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua 

dan Sekretaris Prodi yang dipilih secara paket melalui rapat dosen. 

 

https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
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b. Transparan 

Transparansi Prodi Akuntansi ditunjukkan adanya berbagai upaya 

yang dilakukan dalam menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan 

mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Penerapan tata pamong 

yang transparan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a) Sosialisasi setiap kebijakan akademik maupun non akademik yang 

berasal dari Pimpinan STIE Enam Enam Kendari yang ditindaklanjuti oleh 

Ketua Program Studi Akuntansi. 

b) Budaya transparan juga ditunjukkan melalui forum rapat yang dilakukan 

setiap awal semester, untuk melakukan sinkronisasi mata kuliah dan 

bahan ajar serta mempersiapkan pelaksanaan kuliah semester yang akan 

datang. Pimpinan Prodi selalu terbuka untuk saran dan kritikan yang 

diberikan dalam forum rapat baik itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan 

akademik dan kemahasiswaan maupun yang terkait dengan pelayanan 

administratif.  

c) Menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan yang relevan kepada dosen, mahasiswa, dan lembaga 

kemahasiswaan. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media, 

seperti surat atau pengumuman, pemberitahuan via media sosial, dan 

papan informasi. 

c. Akuntabel  

Implementasi penyelenggaraan akademik Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari mengacu pada Buku Pedoman dan Peraturan Akademik 

STIE Enam Enam Kendari dan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa.  

Sementara itu akuntabilitas pengelolaan Prodi dihasilkan dari evaluasi 

dan pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal dan 

Akreditasi (P2MIA) melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang 

diselenggarakan setiap tahun akademik. Temuan dari AMI selanjutnya 

dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 

Akuntabilitas pendanaan Program Studi Akuntansi mengacu pada 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang mencakup 

pendanaan, pencatatan, penggunaan, dan pelaporan keuangan yang 

akuntabel dan transparan. Laporan keuangan STIE Enam Enam diaudit oleh 

Auditor Eksternal Independen. 

d. Bertanggung Jawab 

Implementasi tata pamong yang bertanggung jawab dilaksanakan 

melalui sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh P2MIA. 

Sementara itu sistem pengawasan Program Studi Akuntnasi juga dilakukan 

melalui rapat evaluasi rutin yang diadakan setiap semester. Dalam rapat 

tersebut setiap Ketua Program Studi Akuntansi melakukan evaluasi atas 

kegiatan yang telah berlangsung serta perbaikan untuk kedepannya. 

e. Adil 

Semua dosen memiliki kesempatan untuk memperoleh dana penelitian. 

Pengajuan proposal penelitian dinilai oleh tim yang kredibel dan sudah 

sesuai dengan Pedoman Penelitian STIE Enam Enam Kendari. Hasil dari 

pengajuan proposal tersebut juga diumumkan secara transparan. Selain itu, 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/buku-pedoman-dan-peraturan-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/buku-pedoman-dan-peraturan-akademik/
https://drive.google.com/file/d/10ga1EhCaQnqc25-wSGHpiCP1fNWgg_fB/view
https://drive.google.com/file/d/10ga1EhCaQnqc25-wSGHpiCP1fNWgg_fB/view
https://drive.google.com/file/d/1zOHA5JgydUzpPoCEVF6rZAyLEqSxnEod/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/rkat/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/laporan-keuangan-stie-66-kendari/
https://drive.google.com/file/d/1SV9XnzXsYJfqcW7Ct4WmnbyQYy7yb8fS/view
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Prodi Akuntansi memberikan penghargaan terhadap mahasiswa yang 

berprestasi, serta memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar 

aturan akademik. Hal ini mengacu pada Statuta STIE Enam-Enam Kendari 

Pasal 78 Ayat (4) yaitu setiap mahasiswa yang tidak melaksanakan 

kewajibannya akan mendapatkan sanksi. 

Selain terhadap mahasiswa, sanksi juga berlaku pada dosen dan tenaga 

kependidikan yang melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku, hal ini 

tercantum dalam Statuta STIE Enam-Enam Kendari Pasal 77 Ayat (4) yaitu 

dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin 

mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan 

perundang-undangan. 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penempatan 

Personil (Staffing), Pengarahan (Leading), Pengawasan (Controlling) telah 

diterapkan dalam tata kelola Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari yang tertuang dalam Buku Tata Pamong Program Studi Akuntansi. 

Fungsi pengelolaan tersebut tertuang dalam Statuta STIE Enam Enam 

Kendari Nomor: 105/YAPDIK-66/IX/2018 tertanggal 1 September 2018.   

1) Perencanaan (Planning) 

Kegiatan perencanaan dalam Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

mengacu pada dokumen kebijakan Rencana Induk Pengembangan 

(RIP), Rencana Operasional (Renop) STIE Enam Enam Kendari, dan 

Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Akuntansi. Pelaksanaan 

kegiatan perencanaan dalam pengelolaan Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari dapat tergambar dari aktivitas bidang kerja diantaranya 

bidang pendidikan yang terdiri atas penyusunan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS), penyusunan jadwal perkuliahan dan rencana ujian akhir 

semester. Secara lengkap pelaksanaan fungsi perencanaan dalam 

pengelolaan Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari terdapat pada 

Buku Tata Pamong Program Studi Akuntansi dan SOP Layanan 

Akademik STIE Enam Enam Kendari No 096/A.01/K/STIE-66/2020 dan 

SOP Layanan Akademik Program Studi Akuntansi SK Nomor: 

075/A.01/M/STIE-66/2018. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan 

jangka waktu proses pencapaian masing-masing kegiatan yang terbagi 

menjadi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian dilakukan berdasarkan pencapaian tupoksi masing-

masing unit kerja yang langsung dipimpin oleh pimpinan unit kerja terkait. 

Setiap pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dalam Prodi Akuntansi 

mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan untuk pelaksanaan aktivitas tersebut. Terdapat dua kegiatan 

terkait dengan pengorganisasian, kegiatan tersebut terdiri atas bidang 

pendidikan serta pengembangan suasana akademik dan keilmuan. 

Kegiatan bidang pendidikan dilaksanakan melalui pemenuhan metode 

pembelajaran bagi mahasiswa dan pelaksanaan penilaian kemampuan 

kognitif. Sementara itu, pengembangan suasana akademik dan keilmuan 

dilaksanakan melalui penerapan kedisiplinan dosen dan tenaga 

kependidikan, pelaksanaan pembiayaan tenaga kependidikan dalam 

https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/tata-pamong/
https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://drive.google.com/file/d/1X5hZ8MPK30_Wq85Xuae4_gGEWrQWLuN_/view
https://drive.google.com/file/d/1X5hZ8MPK30_Wq85Xuae4_gGEWrQWLuN_/view
https://drive.google.com/file/d/191ULFbwpr7p-MQpjhimOCXTGdKgtp8i8/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renstra/
https://drive.google.com/file/d/1etdmjHnzcOrWMn3zxC1DQaCDAf4TxaGT/view
https://drive.google.com/file/d/1etdmjHnzcOrWMn3zxC1DQaCDAf4TxaGT/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-layanan-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-layanan-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/p2mia/sop/
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pelaksanaan kegiatan Pendidikan. Semua penerapan tersebut telah 

diatur dalam Statuta STIE Enam Enam Kendari dan buku tata pamong 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari pada bagian II, III, V, dan VI.  

3) Penempatan Personil (Staffing) 

Penempatan sumberdaya manusia dalam Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari sudah sesuai dengan kompetensi serta keahlian yang 

dibutuhkan pada unit kerja yang bersangkutan. Hal ini mengacu pada 

Buku Tata Pamong Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari pada 

bagian II yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Ketua Program 

Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Laboratorium, Komisi Seminar 

dan Ujian Akhir, Tim Pelaksana Penjaminan Mutu, Pembina 

Kemahasiswaan, Kelompok Bidang Kajian/Kepakaran, Penasehat 

Akademik, Staf Administrasi, dan Dosen. Selain itu penempatan personil 

juga diatur dalam SOP penempatan Pegawai/Personil. Semua personil 

tersebut ditempatkan atas persetujuan dari Ketua STIE Enam Enam 

Kendari. 

4) Pengarahan (Leading) 

Fungsi pengarahan dilaksanakan sudah diatur dalam Statuta STIE Enam 

Enam Kendari dan SOP pengarahan mengenai prinsip akuntabilitas. 

Prodi Akuntansi menerapkan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang 

baik. Prodi Akuntansi juga menegakkan aturan, motivasi, reward dan 

punishment untuk menegakkan budaya kerja dan mengoptimalkan 

pencapaian kinerja unit kerja yang bersangkutan. Fungsi pengarahan 

diterapkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya 

manusia. Fungsi pendidikan lebih diarahkan kepada pada pencapaian 

kompetensi lulusan Prodi Akuntansi. Seluruh fungsi tersebut dengan 

mengacu pada SOP pengarahan. 

5) Pengawasan (Controlling) 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari melaksanakan fungsi 

pengawasan yang telah diatur dalam Statuta STIE Enam Enam Kendari 

Pasal 72 tentang sistem pengendalian dan pengawasan internal dan SOP 

Pengawasan. Kegiatan pengawasan dibagi ke dalam beberapa bagian: 

a. Akademik dan keilmuan 

Dalam hal akademik pengawasan diterapkan dengan kontrol 

terhadap kehadiran dosen dalam pelaksanaan kegiatan akademik 

melalui absen manual dan absen online. Selain itu fungsi pengawasan 

juga terlihat dengan pemeriksaaan kelengkapan dokumen perkuliahan 

seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak kuliah, serta 

verifikasi terhadap soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). Selain itu, Prodi Akuntansi juga memverifikasi 

kelengkapan dan dokumen-dokumen terkait dengan penyerahan nilai 

pada akhir semester.  

Fungsi pengawasan terhadap bidang keilmuan diterapkan dengan 

pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dosen sesuai dengan 

standar hasil penelitian, kegiatan seminar hasil PkM dosen sesuai 

standar hasil PkM. 

 

https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
https://drive.google.com/file/d/1VoutYs699Ze0AR7ADcm9i7UpoulsHK8N/view
https://drive.google.com/file/d/1ftuRtGq5O4TtFMjiJmkiR2zHLh60hMCP/view
https://drive.google.com/file/d/1kOiL4pL-ylMBlrx58D0udjeFe0trmmbA/view
https://drive.google.com/file/d/1kOiL4pL-ylMBlrx58D0udjeFe0trmmbA/view
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b. Administrasi 

Pada aspek administrasi, Prodi Akuntansi melakukan kontrol 

kehadiran terhadap pimpinan dan staff, selain itu surat menyurat dalam 

Prodi juga mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh STIE Enam 

Enam Kendari. 

b) Kepemimpinan  

Kepemimpinan yang diterapkan oleh Prodi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari memiliki karakteristik yang kuat terhadap kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik.  

1) Kepemimpinan Operasional 

Kepemimpinan operasional Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

terlihat pada SK Pengangkatan Ketua Program Studi dan Sekretaris 

Program Studi. Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan dan memelihara 

kualitas layanan akademik, P2MIA bertugas untuk melaksanakan monitoring 

evaluasi pembelajaran. 

Penerapan kepemimpinan operasional dilakukan oleh Program studi 

Akuntansi diantaranya: penyusunan jadwal perkuliahan, pendistribusian 

pembimbing akademik, alokasi pembimbing skripsi, dan pelayanan 

akademik mahasiswa. Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan P2MIA dalam 

rangka untuk mengendalikan, memantau, dan mengembangkan mutu 

penyelenggraaan kegiatan akademik di Prodi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari. Selain dengan P2MIA, Prodi Akuntansi juga berkoordinasi dengan 

Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama (P3MK) untuk 

menyusun road map penelitian dan pengabdian masyarakat, penugasan 

kepada dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian serta 

bertanggungjawab terhadap kegiatan akademik lainnya, seperti kuliah kerja 

lapangan.  

2) Kepemimpinan Organisasi 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memiliki struktur organisasi 

yang lengkap. Struktur organisasi ini menerapkan mekanisme 

kepemimpinan secara langsung, sehingga terjalin interaksi dan koordinasi 

yang baik. Dalam struktur ini, Prodi memegang kendali atas 

penyelenggaraan dan tanggung jawab kelembagaan. Ketua Prodi bersama 

dengan Sekretaris Prodi mengorganisir dosen, staf, dan mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan akademik maupun 

kegiatan administratif yang mengacu pada struktur organisasi Prodi 

Akuntansi. Selain itu dalam setiap pengambilan keputusan, proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, Prodi akan melakukan 

koordinasi dengan pihak pimpinan STIE Enam Enam Kendari. 

3) Kepemimpinan Publik  

Prodi Akuntansi menerapkan kepemimpinan publik dengan membentuk, 

dan menjalin kerjasama dengan perusahaan, pemerintah, dan perguruan 

tinggi lainnya, baik skala nasional maupun internasional. Keterlibatan Ketua 

program Studi Akuntansi dalam kepemimpinan publik tercermin dalam: (1) 

Pengurus Karang Taruna Prov. Sultra, periode 2017-2022 (2) Pengurus 

Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara 

periode 2017-2021, (3) Tim Pelaksana Swakelola periode 2021, (4) Tenaga 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-pengangkatan-kaprodi-dan-sekprodi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-pengangkatan-kaprodi-dan-sekprodi/
https://drive.google.com/file/d/1hXiVNbUHdTNRERfCExpFuqkxlLZanneE/view
https://drive.google.com/file/d/1hXiVNbUHdTNRERfCExpFuqkxlLZanneE/view
https://drive.google.com/file/d/1AqqPpNQjjn78sqWhfpMPsbdUW_CH_e6c/view
https://drive.google.com/file/d/1zpYoEpaUc4M68N_-Fx66T30bNCOR5IIl/view
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Ahli Revaluasi Aset di kantor KIPP Kusno Raharjo dan Rekan. 

Kepemimpinan publik tertuang dalam dokumen rekognisi (Tabel 3.b.1 LKPS) 

c) Sistem Penjaminan Mutu 

Implementasi sistem penjaminan mutu lingkup Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari dilakukan oleh P2MIA STIE Enam Enam Kendari yang dibentuk 

berdasarkan SK Ketua STIE Enam Enam Kendari Nomor: 978/A.01/K/ STIE-

66/2021.  

Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh P2MIA telah memenuhi 

standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STIE Enam Enam Kendari yang 

terdiri atas kebijakan mutu, dokumen manual mutu, standar mutu, dan formulir 

SPMI.  

P2MIA STIE Enam Enam Kendari telah melaksanakan siklus PPEPP atau 

pentahapan SPMI yang terdiri atas: 

1. Penetapan (P). Dokumen penjaminan mutu (standar) merujuk pada standar 

yang telah ditetapkan pada tingkat perguruan tinggi (PT) sebanyak 30 (tiga 

puluh) yang terdiri 24 standar wajib SN Dikti dan 6 (enam) standar 

tambahan.  

2. Pelaksanaan (P). Bentuk pelaksanaan standar pada STIE Enam Enam 

Kendari dapat diuraikan sebagai berikut:  

a) Standar Pendidikan, pelaksanaan standar pendidikan yaitu pendaftaran 

dan penjadwalan rencana studi mahasiswa (KRS); penginputan nilai 

mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD); data kehadiran 

dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran e-learning, semuanya terekam dalam sistem yang dapat 

di akses secara daring. Pelaksanaan kegiatan yang belum di 

implementasikan secara daring tetap dilakukan secara luring seperti 

pelaksanaan aktivitas perkuliahan, pemantauan dan evaluasi 

pembelajaran.  

b) Standar Penelitian, pelaksanaan standar penelitian dilaksanakan 

berdasarkan sistem yang telah ditetapkan. Kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi terekam dalam suatu sistem yang dapat diakses di 

website STIE Enam Enam Kendari. 

c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaksanaan standar 

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan sistem yang 

telah ditetapkan. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi terekam dalam 

suatu sistem yang dapat diakses di website STIE Enam Enam Kendari. 

d) Standar Tambahan Pelaksanaan, standar tambahan dalam rangka 

meningkatkan mutu layanan baik kepada mahasiswa, dosen, tendik, 

serta mitra kerjasama sudah diimplementasikan dengan baik. Semua 

tercantum dalam SPMI BAB IV tentang standar lainnya. 

3. Evaluasi (E). Evaluasi penjaminan mutu dilaksanakan oleh Tim Penjaminan 

Mutu melalui tim monev yang dilaksanakan setiap semester. Hasil tim monev 

ditindaklanjuti tim Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan setiap tahun. 

Temuan dari AMI di tingkat Prodi ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan. 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/kumpulan-sk/
https://www.stie-66.ac.id/kumpulan-sk/
https://drive.google.com/file/d/18nV5eSTKIUk_hhyJClERQAlkZtH7QO_p/view
https://drive.google.com/file/d/1D1KS65DeriPBIlOEZzMD9h15NrLTanp4/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/12PZIXIFeuEtzmXPHPAScnnN6OBjIKHiI/view
https://drive.google.com/file/d/12PZIXIFeuEtzmXPHPAScnnN6OBjIKHiI/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
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4. Pengendalian (P). Tahapan pengendalian atas hasil evaluasi dan monitoring 

ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan rapat dalam rangka mereview 

dan membahas hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pimpinan STIE Enam 

Enam Kendari maupun hasil Audit Mutu Internal (AMI) melalui rapat pimpinan. 

Rapat tersebut di namakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Peserta RTM 

terdiri dari seluruh unsur pemangku kepentingan yang bertugas merumuskan 

tindaklanjut terhadap temuan AMI.  

5. Peningkatan (P). Program Studi Akuntansi secara bertahap melakukan 

berbagai upaya pengembangan dan peningkatan pelaksanaan SPMI 

berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh P2MIA 

meliputi pembuatan laporan evaluasi integrasi hasil-hasil penelitian dan 

pengabdian dengan materi pembelajaran (Pendidikan dan Pengajaran 

berbasis riset), Renstra Prodi serta formulir mutu. 

d) Kerjasama  

Kerjasama dilakukan untuk mengembangkan Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari, sehingga manfaat kerjasama tersebut dapat dirasakan dengan 

baik dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan 

jejaring kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi 

kepuasan mitra Kerjasama yang mengacu pada Pedoman Kerjasama STIE 

Enam Enam Kendari yang ditetapkan oleh Ketua STIE Enam Enam Kendari 

Nomor: 101/A.01/K/STIE-66/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama 

STIE Enam Enam Kendari Tahun 2020. 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari juga memiliki dokumen 

Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan yang ditetapkan oleh 

Ketua STIE Enam Enam Kendari Nomor: 1099/A.01/M/STIE66/2018. STIE 

Enam Enam Kendari memiliki ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan 

pemanfaatan kerjasama. Beberapa lembaga yang telah menjalin kerjasama 

dengan Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari terdiri atas Lembaga 

Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga Swasta (Perusahaan) 

baik itu di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Berikut ini adalah data 

kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

 

 
Gambar 2.1 Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Kerjasama
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Kerjasama
Penelitian

Kerjasama
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kepada
Masyarakat
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37

Internasional Nasional Wilayah/ Lokal

https://drive.google.com/file/d/1zOHA5JgydUzpPoCEVF6rZAyLEqSxnEod/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
https://drive.google.com/file/d/1cGi7UHHxdLsJ1t3ALEGohC4WetGp1Fem/view
https://drive.google.com/file/d/1cGi7UHHxdLsJ1t3ALEGohC4WetGp1Fem/view
https://drive.google.com/file/d/1AOSC8nn03Ujd-WI18GaiDNrXg6W_8tWM/view
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Berbagai kerjasama yang telah dijalin baik itu oleh Prodi Akuntansi maupun 

UPPS menjadi pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) dan penelitian. Selain itu lembaga mitra yang menjalin 

kerjasama juga mendapat manfaat dan kepuasan. Hal ini dapat dilihat dari 

keberlangsungan kerjasama yang berkelanjutan. Selain itu Prodi Akuntansi 

memiliki bukti sahih kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis 

data terkait manfaat kerjasama bagi program studi (Tabel 1 LKPS)  

5. Indikator Kinerja Tambahan  

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) diperlukan untuk mengembangkan proses 

tata pamong yang telah dibangun. IKT yang diterapkan oleh Prodi Akuntansi STIE 

Enam Enam Kendari telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 

yang berkelanjutan.  

Beberapa IKT yang diterapkan oleh Prodi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari terbagi dalam tiga aspek, antara lain akademik, research quality, dan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersaji pada tabel berikut ini 

 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan 
Target 

2020 
Capaian 

Persentase 

Ketercapaian 

Tahun 2020 

Pemanfaatan e-learning dalam proses pembelajaran 23 23 100% 

Ketersediaan dokumen perencanaan jejaring dan 

kemitraan  
√ √ 100% 

Penanggungjawab mata kuliah minimal memiliki pangkat 

fungsional Lektor 
10 9 90% 

Kerjasama Internasional 8 6 75% 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja  

Berikut di sajikan analisis keberhasilan/ketidakberhasilan kinerja tata pamong, 

tata kelola dan kerjasama STIE Enam Enam Kendari yang diukur berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). 

Tabel 2.3 Ketercapaian indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan 

kerjasama 

Standar  Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Reali

sasi 

Keter 

capaian    

(%) 

Rata-

Rata (%) 

Sistem Tata 

Pamong 

Terlaksananya tata pamong dan tata 

kelola pada program studi Akuntansi  
√ √ 100% 

100% 

Adanya dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kerja pada 

program studi Akuntansi 

√ √ 100% 

Terlaksananya praktik perwujudan 

Good University Governance (GUG) 
√ √ 100% 

Terlaksananya sistem pengelolaan 

fungsional dan operasional 
√ √ 100% 

Pemanfaatan E-Lerning dalam proses 

pembelajaran (IKT) 
23 23 100% 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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Standar  Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Reali

sasi 

Keter 

capaian    

(%) 

Rata-

Rata (%) 

Kepemimpin

an 

Kepemimpinan operasional dalam 

menggerakkan seluruh sumber daya 

internal dalam melaksanakan 

tridharma menuju pencapaian visi 

√ √ 100% 

100% 

Kepemimpinan organisasional dalam 

menggerakkan organisasi dan 

mengharmonisasikan suasana kerja 

yang kondusif dalam menjamin 

pencapaian VMTS 

√ √ 100% 

Kepemimpinan publik dalam menjalin 

kerjasama untuk menjadikan program 

studi menjadi rujukan bagi 

masyarakat di bidang keilmuannya 

√ √ 100% 

Sistem 

Penjaminan 

Mutu 

Adanya organ/fungsi pelaksana 

penjaminan mutu internal  
√ √ 100% 

97,5% 

Terlaksananya penjaminan mutu 

program studi yang sesuai dengan 

standar pendidikan tinggi yang telah 

ditetapkan  

√ √ 100% 

Terlaksananya pelaksanaan 

penjaminan mutu yang sesuai dengan 

siklus PPEPP 

√ √ 100% 

Penanggungjawab mata kuliah 

minimal memiliki pangkat fungsional 

Lektor (IKT) 

10 9 90% 

Kerjasama 

Terjalinnnya kerjasama yang relevan 

dengan program studi Akuntansi yang 

memenuhi aspek peningkatan kinerja 

tridharma, memberikan manfaat dan 

kepuasan kepada mitra serta 

menjamin keberlanjutan kerjasama 

√ √ 100% 

91,7% 

Ketersediaan dokumen perencanaan 

jejaring dan kemitraan (IKT) 
√ √ 100% 

Kerjasama Internasional (IKT) 8 6 75% 

Berdasarkan tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketercapaian IKU 

pada tata pamong, tata kelola dan kerjasama adalah sebesar 100%. Rata-rata 

ketercapaian IKT pada tata pamong, tata kelola dan kerjasama adalah sebesar 

91,2%. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja selanjutnya dilakukan identifikasi akar 

masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian 

standar serta tindak lanjut yang telah disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.4 Identifikasi akar masalah, faktor pendukung/penghambat capaian kinerja tata 

pamong, tata kelola dan kerjasama 

Akar Masalah Faktor  Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Belum optimalnya 

kerjasama terkait 

penelitian di 

tingkat Nasional 

Adanya hubungan 

kerjasama perguruan 

tinggi dalam negeri 

Kurangnya komunikasi 

kepada mitra perguruan 

tinggi dalam negeri untuk 

melaksanakan penelitian 

Perlu meningkatkan 

komunikasi serta 

perencanaan 

bersama mitra, 

dalam melaksanakan 
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Akar Masalah Faktor  Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

penelitian di tingkat 

Nasional  

Belum adanya 

kerjasama terkait 

penelitian dan 

PkM di tingkat 

Internasional 

Adanya hubungan 

kerjasama perguruan 

tinggi luar negeri 

Belum adanya 

perencanaan terhadap 

mitra luar negeri dalam 

pelaksanaan penelitian dan 

PkM 

Perlunya 

perencanaan serta 

kesiapan program 

studi dan mitra, 

dalam melakukan 

penelitian dan PkM di 

tingkat Internasional 

 

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

Penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama dilaksanakan oleh 

Program Studi Akuntansi melalui Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi 

(P2MIA) yang menerapkan sistem sesuai dengan SN-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 

yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 

Tujuan dari penerapan sistem penjaminan mutu adalah untuk mewujudkan budaya 

mutu pada pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan kebijakan, 

pengambilan keputusan serta penyelenggaraan program studi. Berikut penjabaran 

deskripsi implementasi sistem penjaminan mutu: 

a. Penetapan 

Penetapan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama Program Studi 

Akuntansi dilakukan melalui tahap perumusan P2MIA STIE Enam Enam 

Kendari dengan mengundang pimpinan program studi dan unsur pimpinan 

STIE Enam Enam Kendari serta beberapa dosen senior yang mempunyai 

pengalaman dalam tata kelola perguruan tinggi yang selanjutnya Senat STIE 

Enam Enam mengesahkan standar mutu serta dokumen lainnya. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan sistem panjaminan mutu pada Program Studi Akuntansi telah 

dijalankan dengan baik sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh P2MIA STIE 

Enam Enam Kendari. Standar mutu yang digunakan dalam menjamin mutu 

Program Studi Akuntansi terdiri dari empat buku, yakni Buku 1 kebijakan mutu, 

Buku 2 manual mutu, Buku 3 standar mutu, dan Buku 4 formulir SPMI (Dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu Internal)  

c. Evaluasi 

Prose evaluasi dan monitoring Program Studi Akuntansi dilakukan oleh P2MIA 

secara konsisten dan telah sesuai SOP yang berlaku. Pelaksanaan penjaminan 

mutu tersebut dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan 

secara rutin setiap tahunnya.  

d. Pengendalian 

Tahapan pengendalian atas hasil evaluasi dan monitoring ditindaklanjuti 

dengan melaksanakan kegiatan rapat dalam rangka mereview dan membahas 

hasil evaluasi yang telah dilakukan P2MIA STIE Enam Enam Kendari melalui 

Rapat Tinjauan Manajemen. Peserta RTM terdiri dari seluruh unsur pemangku 

kepentingan yang bertugas merumuskan tindaklanjut terhadap temuan AMI. 

 

https://drive.google.com/file/d/19imyo26Jl2R2sdTJi7oZGRcwbVqYNr1B/view
https://drive.google.com/file/d/1BAfRXg6tFKCSRrfETgvQiWanOx7D-O1J/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1CocLgC77QLbqipgOFm4js6Fp87-gnISV/view
https://www.stie-66.ac.id/p2mia/
https://www.stie-66.ac.id/p2mia/
https://drive.google.com/file/d/1zOHA5JgydUzpPoCEVF6rZAyLEqSxnEod/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
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e. Peningkatan 

Program Studi Akuntansi secara bertahap melakukan berbagai upaya 

pengembangan dan peningkatan pelaksanaan SPMI berdasarkan hasil 

evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh P2MIA meliputi pembuatan 

laporan evaluasi integrasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian dengan materi 

pembelajaran (Pendidikan dan Pengajaran berbasis riset), Renstra Prodi serta 

formulir mutu. 

f. Benchmarking 

 Program Studi Akuntansi telah melakukan benchmarking dalam rangka 

peningkatan mutu dengan menghadirkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Halu Oleo Prof DR. H. Arifuddin Mas’ud, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA 

sebagai narasumber sinkronisasi bahan ajar Program Studi Akuntansi.  

8. Kepuasan Pengguna  

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala dalam 

satu tahun sekali dengan cara mengisi kuesioner survei kepuasan. Data survei 

kepuasan dari para stakeholdes akan terekam pada sistem untuk diidentifikasi dan 

diklasifikasi sesuai kategori masing-masing yang kemudian ditabulasi dalam tabel 

dengan format Office Ms.Excel, sehingga memudahkan Program Studi Akuntansi 

dalam mengukur tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan Program Studi 

Akuntansi. Berikut disajikan hasil survei tata pamong, tata Kelola, dan kerjasama 

pengguna. 
 

Tabel 2.5 Hasil Survei Kepuasan Pengguna pada Sistem Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

Program Studi Akuntansi Tahun 2020 

Survei Kepuasan 

Pengguna 

Kurang Puas 

(%) 

Cukup Puas 

(%) 

Puas 

(%) 

Sangat Puas 

(%) 

Dosen dan Tendik 0,34 2,12 45,11 52,43 

Mahasiswa 0,56 0,88 18,96 79,6 

Pengguna  0,00 0,45 38,61 60,94 

Mitra 0,00 0,00 45,19 54,81 

  

Dari tabel di atas menunjukan akumulasi dari hasil survei kepuasan 

stakeholders dalam hal ini dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, pengguna dan mitra 

terhadap layanan Program Studi Akuntansi yang dilakukan pada tahun 2020. Hasil 

dari survei kepuasan terkait tata pamong, tata kelola dan kerjasama Program Studi 

Akuntansi menunjukan bahwa secara umum memiliki tingkat kepuasan yang sangat 

puas terhadap kinerja Program Studi Akuntansi. Berdasarkan hasil survei kepuasan 

pengguna di atas, maka disajikan hasil tindaklanjut pada tabel berikut ini  

 
Tabel 2.6 Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pengguna pada Sistem Tata pamong, Tata 

Kelola dan Kerjasama Program Studi Akuntansi Tahun 2020 

Survei Kepuasan 

Pengguna 
Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Pengguna pada 

Dosen & Tendik 1. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana bagi dosen 

2. Meningkatkan dana penelitian dan pengabdian masyarakat 

bagi dosen 

3. Perbaikan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja 

dosen 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sinkronisasi-bahan-ajar/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-survei-tata-pamong-tata-kelola-kerjasama/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-survei-tata-pamong-tata-kelola-kerjasama/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-survei-tata-pamong-tata-kelola-kerjasama/
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Survei Kepuasan 

Pengguna 
Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Pengguna pada 

Mahasiswa 1. Menambah sarana dan prasarana berupa penambahan dan 

perbaikan ruangan belajar dan perbaikan fasillitas dalam 

proses pembelajaran mahasiswa di kelas 

2. Menambah sarana pelayanan kepada mahasiswa dalam 

mempercepat proses administrasi kepada mahasiswa 

3. Menambah kouta beasiswa bagi mahasiswa 

Pengguna  1. Menjaga transparansi dalam laporan kegiatan dan 

kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi  

2. Memperluas jaringan mitra kerjasama yang dapat 

memfasilitasi Institusi dan Program Studi 

Mitra 1. Meningkatkan bidang kerjasama luar negeri dengan tindak 

lanjut dokumen kerja sama 

2. Meningkatkan tindaklanjut hasil kerjasama guna menjaga 

mutu layanan dan kerjasama kepada mitra 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Hasil evaluasi dapat disimpulkan dengan menyatakan bahwa tata pamong, 

tata kelola dan kerjasama di Program Studi Akuntansi berjalan dengan sangat baik. 

Berikut ringkasan simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut pada Program Studi 

Akuntansi. 

a) Pemosisian: Berdasarkan tata pamong dan tata kelola Program Studi 

Akuntansi telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan STIE Enam Enam 

Kendari, karena adanya kesesuaian antara struktur organisasi dengan 

kebutuhan pengelolaan organisasi. Program Studi Akuntansi telah menerapkan 

planning, organizing, leading, staffing, dan controlling berdasarkan pada 

standar penjaminan mutu yang berlaku. Program Studi Akuntansi juga telah 

menerapkan praktik Good University Governance (GUG) secara konsisten, 

efektif dan efisien yang mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Program Studi Akuntansi menjalin 

hubungan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam tingkat 

wilayah/lokal, Nasional maupun Internasional dalam hal pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

b) Masalah dan akar masalah:  

Kerjasama di tingkat Internasional dalam pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang masih belum tercapai. Hal ini disebabkan 

belum adanya perencanaan terhadap mitra luar negeri dalam pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Kerjasama di tingkat nasional dalam pelaksanaan penelitian yang belum 

optimal. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi kepada mitra perguruan 

tinggi dalam negeri untuk melaksanakan penelitian. 

c) Rencana perbaikan dan pengembangan program studi Akuntansi: 

Perbaikan dan pengembangan dilakukan pada kerjasama Program Studi 

Akuntansi dengan pihak eksternal STIE Enam Enam Kendari. Program Studi 

Akuntansi sebaiknya meningkatkan komunikasi serta perencanaan bersama 

mitra, dalam melaksanakan penelitian di tingkat Nasional serta Perlunya 

perencanaan dan kesiapan program studi dan mitra, dalam melakukan 

penelitian dan PkM di tingkat Internasional. Diharapkan dengan adanya tindak 
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lanjut dari hasil evaluasi, Program Studi Akuntansi dapat memaksimalkan 

capaian target untuk kedepannya. 

C.3 Mahasiswa 

1. Latar Belakang 

Program studi akuntansi sebagai salah satu prodi yang berada dibawah 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari selama ini sudah memberikan 

berbagai layanan yang baik bagi mahasiswa. Program studi melakukan usaha-

usaha untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dimulai dari kualitas input 

mahasiswa dengan melakukan seleksi bagi calon mahasiswa baru yang akan 

melanjutkan studi di Program Studi Akuntansi. Seleksi dilakukan dengan 2 jalur 

yaitu (1) melalui jalur bebas tes, diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki 

prestasi adamik peringkat 10 besar dari sekolah asal yang dibuktikan dengan nilai 

rapor dan prestasi non akademik bidang olah raga, seni serta lainya yang dibuktikan 

dengan sertifikat maupun piagam penghargaan. (2) jalur tes mandiri yang diadakan 

oleh STIE Enam Enam Kendari melalui Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) yang 

dapat diikuti oleh siswa lulusan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan 

sederajat.  

Tes kemampuan akademik dalam proses SPMB yakni kemampuan penalaran 

tingkat tinggi (higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan 

bidang studi dasar dan ilmu pengetahuan umum serta tes kemampuan bahasa 

inggris. Kualitas input yang masuk ke prodi Akuntansi cukup baik hal ini dapat dilihat 

dari hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru prodi Akuntansi. 

Adapun tujuan pelaksanaan SPMB di STIE Enam Enam Kendari adalah:  

1. Menyeleksi calon mahasiswa baru yang diprediksi mampu menyelesaikan studi 

di perguruan tinggi STIE Enam Enam dengan baik dan tepat waktu. 

2. Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa baru untuk memilih program studi 

yang ada di STIE Enam Enam Kendari. 

3. Untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh calon mahasiswa sesuai 

dengan standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh STIE Enam Enam Kendari. 

Rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru Prodi Akuntansi dilaksanakan 

pada awal semester ganjil setiap tahun. Adapun landasan hukum yang mendasarinya 

adalah Surat Keputusan Ketua Nomor: 455/A.01/K/STIE-66/2018 tentang Pedoman 

Penerimaan Mahasiswa Baru. Penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada: 1) 

Kelengkapan persyaratan akademik; 2) Hasil seleksi berdasarkan tes tertulis; dan 3) 

Daya tampung program studi. Persyaratan calon mahasiswa adalah: 

1. Harus memiliki Ijazah SMA/SMK/MA/sederajat semua jurusan dan atau surat 

keterangan lulus bagi calon mahasiswa S1; 

2. Melampirkan pas foto, kartu keluarga, dan KTP; 

3. Melampirkan fotocopy raport bagi yang mengikuti seleksi dengan  jalur prestasi. 

 Syarat penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Membayar uang pendaftaran di Bank Muamalat atau secara langsung pada 

bagian pendaftaran; 

3. Mengisi formulir yang telah disediakan secara online atau datang ke tempat 

pendaftaran untuk melakukan validasi data yang diinputkan, pemotretan untuk 

kartu peserta ujian seleksi; 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/buku-pedoman-penerimaan-mahasiswa-baru/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/buku-pedoman-penerimaan-mahasiswa-baru/
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4. Menunjukkan surat keterangan lulus ujian nasional atau fotocopi ijazah bagi 

yang sudah lulus SMA/SMK/MA atau sederajat; 

5. Syarat-syarat lainnya akan diminta pada saat pendaftaran ulang jika dinyatakan 

lulus seleksi. 

2. Kebijakan 

Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Prodi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari tertuang dalam: 

a. Statuta STIE Enam Enam Kendari (Nomor: 004/A.01/STIE-66/2017) Pasal 98 

tentang penerimaan mahasiswa baru dengan isi kebijakan menganut prinsip: 

memberikan kesempatan yang sama pada calon mahasiswa yang kurang 

mampu secara ekonomi dan memiliki nilai potensi akademik yang baik, tidak 

membeda-bedakan calon mahasiswa.  

b. SK Ketua (Nomor: 46/A.01/STIE-66/2017) tentang Pembinaan Mahasiswa 

STIE Enam Enam Kendari, isi kebijakan pembinaan mahasiswa STIE Enam 

Enam Kendari oleh bagian kemahasiswaan dibawah Wakil Ketua I.  

c. SK Ketua STIE Enam Enam Kendari Nomor: 32/A.01/STIE-66/2017) tentang 

Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan isi kebijakan panitia 

melakukan sistem seleksi sesuai prosedur. 

d. Pedoman Seleksi Penerimaan mahasiswa baru STIE Enam Enam Kendari 

(Nomor: 36/A.01/STIE-66/2017) dengan isi kebijakan sistem seleksi 

berlangsung sesuai prosedur yang berlaku.  

e. SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STIE Enam Enam Kendari (Nomor: 

SOP/P2MIA/01/2021) dengan isi kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa 

baru dilakukan sesuai berdasarkan kesempatan yang sama.  

Kebijakan Layanan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh STIE Enam Enam 

Kendari tertuang dalam: 

a. Statuta STIE Enam Enam Kendari (Nomor: 004/A.01/STIE-66/2017) Pasal 98 

tentang hak Mahasiswa.  

b. SK Ketua Nomor: 56/A.01/STIE-66/2017 tentang Layanan Mahasiswa dengan 

isi kebijakan pemberian layanan bidang akademik dan non akademik.  

c. SOP Nomor No. SOP/P2MIA/01/2021 tentang Layanan Bimbingan Konseling 

dengan isi kebijakan program bimbingan dan konseling dapat melayani seluruh 

mahasiswa dengan mempertimbangkan latar belakang mahasiswa.  

d. SOP No. SOP/P2MIA/01/2021 tentang Prosedur Penerbitan Kartu Mahasiswa.  

e. SOP nomor No. SOP/P2MIA/01/2021 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima 

Beasiswa. SOP nomor No. SOP/P2MIA/01/2021 Prosedur pelaksanaan 

Evaluasi Studi Mahasiswa. 

f. SOP No. SOP/P2MIA/01/2021 Prosedur Peneribitan Surat Keterangan Aktif 

Kuliah. 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Berdasarkan SK Ketua Nomor: 56/A.01/STIE-66/2017 tentang Layanan 

Mahasiswa dengan isi kebijakan pemberian layanan bidang akademik dan non 

akademik. Selanjutnya prodi Akuntansi menyajikan standar dan strategi pencapaian 

standar bidang kemahasiswaan disertai dengan sumberdaya dan mekanisme 

kontrolnya pada  

 

https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-penerimaan-maba/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-penerimaan-maba/
https://drive.google.com/file/d/1sPsgRQNjmxwNDarRICF9-Ve30HXro5kO/view
https://drive.google.com/file/d/1sPsgRQNjmxwNDarRICF9-Ve30HXro5kO/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sk-penerimaan-maba/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
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Tabel 3.1 Strategi Ketercapaian Standar 

No Standar Strategi Pencapaian 

Standar 

Sumberdaya Mekanisme 

Kontrol 

A. Kualitas Input Mahasiswa 

 

 

 

1 

Prodi Akuntansi 

melalui Institusi 

memiliki 

kebijakan Terkait 

Penerimaan 

Mahsiswa  Baru 

prinsip keadilan 

dan transparan 

Adanya buku pedoman 

penerimaan mahasiswa 

baru dengan kriteria 

yang jelas mengacu 

pada prinsip keadilan 

dan transparan. 

Wakil ketua bidang 

akademik dan P2MIA 

bersama tim  

Menyusun pedoman 

penerimaan 

mahasiswa baru yang 

disahkan oleh Ketua 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 

 

 

2 

Prodi Akuntansi 

melalui Institusi 

memiliki 

kebijakan jalur 

masuk 

penerimaan 

mahasiswa baru 

Ketetapan dan kejelasan 

jalur seleksi 

penerimaan mahasiswa 

baru 

Prodi dan bagian 

akademik membentuk 

tim Penyusun 

penetapan jalur 

seleksi penerimaan 

mahasiswa baru 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 

 

3 

Prodi Akuntansi 

menetapkan 

kuota jumlah 

mahasiswa baru  

Penetapan kuota 

mahasiswa baru 

didasarkan pada analisis 

Sumberdaya dan 

kapasitas ruang kuliah 

Prodi Akuntansi 

berkordinasi dengan 

prodi lain terkait 

penggunaan ruang 

perkuliahan 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 

4 Prodi Akuntansi 

memperoleh 

peningkatan 

mahasiswa baru 

setiap tahunya 

 

Melakukan promosi dan 

sosialisasi secara 

langsung ke SLTA dan 

pemanfaatan sosial 

media 

Prodi membentuk tim 

sosialisasi yang terdiri 

dari dosen dan tenaga 

kependidikan 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 

B. Layanan Mahasiswa 

1 Prodi Akuntansi 

memberikan 

layanan 

kemahasiswaan 

pada bidang 

pembinaan dan 

pengembangan 

minat dan bakat 

mahasiswa 

Adanya organisasi 

kemahasiswaan Prodi 

Akuntansi dan unit 

kegiatan mahasiswa 

Prodi dan HMA yang 

setiap tahunya 

menyusun rencana 

kerja melalui Raker 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 

 

 

2 

Prodi Akuntansi 

memberikan 

Layanan 

kemahasiswaan 

di bidang 

peningkatan 

kesejahteraan 

1. membentuk dosen 

Penasehat Akademik 

(PA) 

2. Menyediakan 

beasiswa yang 

bersumber dari 

pendanaan internal 

dan eksternal 

1. Dosen Penasehat 

Akademik 

2. Bag. 

Kemahasiswaan 

yang memberikan 

informasi dan 

persyaratan 

pengurusan 

beasiswa 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 

 

 

3 

Prodi Akuntansi 

memberikan 

layanan 

kemahasiswaan 

Menyediakan  bidang 

kemahasiswaan yang 

mewadahi penyuluhan 

karir dan bimbingan 

kewirausahaan 

mahasiswa serta 

Bidang 

Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

Karir (UPKK) 

mengadakan 

Mekanisme 

kontrol melalui 

monev dan auidit 

oleh P2MIA 

Melalui AMI 
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No Standar Strategi Pencapaian 

Standar 

Sumberdaya Mekanisme 

Kontrol 

di penyuluhan 

karir dan 

bimbingan 

kewirausahaan 

didampingi dengan 

dosen dengan 

program-program rutin 

setiap tahunya 

pembinaan 

penyuluhan 

karir dan bimbingan 

kewirausahaan. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kualitas Input Mahasiswa 

Seleksi dilakukan dengan 2 jalur yaitu melalui jalur bebas tes (prestasi 

akademik10 besar SMA/SMK/Sederajat) dan melalui seleksi mahasiswa baru 

jalur mandiri yang diadakan oleh STIE Enam Enam Kendari. Ujian tulis yang 

terdiri atas UTBC menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai kaidah 

akademik pengembangan tes potensi akademik. Ujian tulis STIE Enam Enam 

Kendari dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh calon 

mahasiswa dan sekaligus mengukur keberhasilan calon mahasiswa untuk 

memasuki program studi yang diminati mahasiswa. Tes kemampuan akademik 

dalam proses SPMB yakni kemampuan penalaran tingkat tinggi (higher order 

thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar dan 

ilmu pengetahuan umum serta tes kemampuan bahasa inggris. Dalam mengikuti 

UTBC, peserta seleksi yang memilih program studi tertentu diwajibkan mengikuti 

ujian kompetensi dasar akademik dan ujian kompetensi dasar bahasa inggris 

dengan skor kelulusan yang sudah distandarisasi oleh kepanitiaan SPMB. 

Sehingga bagi calon mahasiswa peserta tes yang tidak memenuhi standar 

penilaian yang telah ditetapkan, maka calon mahasiswa peserta tes tersebut 

dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi. Hasil analisis data terhadap: 
Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa Baru 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah pendaftar mahasiswa baru 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari mengalami peningkatan. TS-4 

Jumlah pendaftar sebanyak 366 orang dan yang lulus sebanyak 88 orang lulus 

seleksi, TS-3 jumlah pendaftar sebanyak 396 orang dan yang lulus seleksi 

sebanyak 190 orang, TS-2 pendaftar 489 orang dan 184 orang lulus seleksi,               

TS-1 481 orang pendaftar dan 160 orang lulus seleksi dan TS jumlah pendaftar 

479 orang dan lulus seleksi 115 orang. Adanya selisih antara jumlah pendaftar 

dan jumlah lulus seleksi menunjukkan adanya kompetisi yang ketat bagi calon 

mahasiswa untuk kuliah di Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari. 

Tahun 

Akade

mik 

Daya 

Tampun

g 

Jumlah Calon 

Mahasiswa  
Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Mahasiswa Aktif 

Penda

ftar 

Lulus 

Seleksi 
Reguler Transfer*) Reguler Transfer*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-4 94 366 88 88 6 337 6 

TS-3 190 396 190 190 9 495 15 

TS-2 190 489 184 184 6 579 13 

TS-1 190 481 160 160 3 589 10 

TS 190 479 115 115 7 660 7 

Jumlah 2211 737 737 31 667 
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b) Daya Tarik Program Studi 

Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah mahasiswa lulus seleksi di Prodi 

Akuntansi sebanyak 737 orang, dari jumlah tersebut tidak terdapat mahasiswa 

asing. Hal ini dianggap wajar karena Prodi Akuntansi yang retatif masih baru 

sehingga masing perlu banyak melakukan kerjasama khususnya kerjasama 

dengan institusi di Luar Negeri. 

c) Layanan Kemahasiswaan  

Layanan kemahasiswaan yang diberikan oleh Prodi Akuntansi mengacu 

standar mutu layanan mahasiswa yang telah ditetapkan P2MIA dan mengacu 

pada standar mutu layanan kemahasiswaan  

 
No Jenis Pelayanan 

Kepada Mahasiswa 

Bentuk Kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya 

1 Penalaran minat dan 

bakat 

• Bentuk kegiatan: Berbagai bentuk kegiatan yang 

terangkum dalam program kerja Himpunan Mahasiswa 

Akuntansi (HMA) Akuntansi STIE Enam-Enam Kendari, 

dimana HMA Akuntansi  merupakan suatu wadah untuk 

menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Prodi Akuntansi 

• Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan berkaitan 

dengan kegiatan ilmiah, olah raga dan seni, serta 

pengabdian masyarakat. Seluruh kegiatan yang 

terangkum dalam program kerja HMJ Akuntansi STIE 

Enam-Enam Kendari didukung sepenuhnya oleh pihak 

Prodi Akuntansi STIE Enam-Enam Kendari.  

• Hasil: Mahasiswa dapat menyalurkan minat dan bakat 

dalam berorganisasi, seni, dan olah raga. Dari berbagai 

kegiatan ini mahasiswa banyak memperoleh pengalaman, 

semakin disiplin, dapat meningkatkan pengalaman kerja 

dengan tim, dan mampu meraih prestasi baik di bidang 

akademik maupun non akademik 

2 Kesejahteraan 

(bimbingan dan 

konseling, layanan 

beasiswa,  

dan layanan 

kesehatan) 

• Bentuk kegiatan: Bimbingan akademik bersama  

Pembimbing Akademik (PA) yang ditugaskan oleh Ketua 

Prodi Akuntansi.  

• Hasil: Mahasiswa dapat menyusun Kartu Rencana Studi 

(KRS) untuk semester berikutnya dengan baik serta 

memiliki motivasi yang tinggi untuk kuliah. Proses pengisian 

KRS dan administrasi akademik yg berjalan baik dan tingkat 

lulusan tepat waktu diatas 85%. Harapannya dosen 

pembimbing mampu memberikan motivasi yang baik 

sehingga mahasiswa memiliki semangat yang tinggi untuk 

berkuliah. 

- Bentuk kegiatan: Bimbingan KKL dan skripsi (Tugas 

Akhir).  

- Hasil: Mahasiswa dapat menyusun laporan KKLdan 

skripsi (tugas akhir) sebagai syarat kelulusan tepat 

waktu dan memperoleh nilai akhir yang memuaskan. 

- Bentuk kegiatan: Pemberian beasiswa kepada 

mahasiswa yang tidak mampu, berprestasi, ataupun yang 

berminat. 

- Hasil: Beasiswa ini mampu meningkatkan motivasi 

belajar mahasiswa. Dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir (2016 s/d 2020)  

- Bentuk kegiatan: Mahasiswa juga mendapatkan layanan 

kesehatan.  
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No Jenis Pelayanan 

Kepada Mahasiswa 

Bentuk Kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya 

- Pelaksanaan: pelaksanaan kesehatan diantaranya 

pemeriksaan kesehatan gratis, vaksinasi gratis dan donor 

darah.  

- Hasil: kesehatan civitas akademika menjadi terjaga 

sehingga memudahkan proses belajar mengajar. 

3 bimbingan karir dan 

kewirausahaan 

- Bentuk kegiatan: Berbagai bentuk kegiatan pembinaan 

bimbingan karir dan kewirausahaan telah dilakukan 

seperti misalnya peningkatan public-speaking skills, 

networking skills, dan teamworking skills. Strategi 

Branding 

- Hasil: Mahasiswa memiliki nilai lebih dan daya saing yang 

baik di masyarakat dan dunia kerja, yang ditunjukkan 

dalam berbagai keterlibatan mahasiswa di kepanitiaan 

semasa kuliah maupun setelah mereka menjadi alumni. 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan  

Indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari adalah: 1. persentase mahasiswa yang mendapat sertifikat 

kompetensi tingkat nasional sebagai pendamping Ijazah, (persentase pencapaian 

60%) target ini telah tercapai dapat dilihat dari banyaknya calon lulusan yang 

mengikuti tes kompetensi pendamping ijasah. 2. terlaksananya kegiatan 

peningkatan Caracter Buildiing pada seluruh mahasiswa, (persentase pencapaian 

100%). Character Buildiing pada prodi akuntansi telah berjalan dengan baik karena 

setiap awal semester Prodi Akuntansi melakukan pelatihan dasar kepemimpinan 

bagi mahasiswa baru.  

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas 

ketercapaian indikator kinerja mahasiwa yang telah ditetapkan Prodi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari pada aspek kualitas input mahasiswa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

No Standar Analisis Keberhasilan/Ketidakberhasilan 

A. Kualitas Input Mahasiswa 

1 Prodi Akuntansi melalui Institusi 

memiliki kebijakan Terkait 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

dengan prinsip keadilan dan 

transparan 

Tercapai, Adanya buku pedoman penerimaan 

mahasiswa baru dengan kriteria yang jelas mengacu 

pada prinsip keadilan dan transparan. 

2 Prodi Akuntansi melalui Institusi 

memiliki kebijakan jalur masuk 

penerimaan mahasiswa baru 

Tercapai, Adanya ketetapan dan kejelasan jalur 

seleksi penerimaan mahasiswa baru 

3 Prodi Akuntansi menetapkan kuota 

jumlah mahasiswa baru  

Tercapai, Penetapan kuota mahasiswa baru 

didasarkan pada analisis Sumberdaya dan kapasitas 

ruang kuliah 

4 Prodi Akuntansi memperoleh 

peningkatan mahasiswa baru 

setiap tahunya 

Belum sepenuhnya tercapai  
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Analisis akar masalah, faktor pendukung dan penghambat serta tindak lanjut 

yang telah dilakukan oleh Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam dapat di lihat 

pada tabel berikut: 

Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Keterbatasan 

ruang perkulihan 

Komitmen yayasan 

untuk terus menambah 

sarana perkuliahan 

Keterbatasan dana 

yang dimiliki  

melakukan kerjasama 

dengan pihak pegadaian 

dalam pengadaan ruang 

perkuliahan 

Adanya 

pandemik 

sehingga 

berdampak 

pada 

kemampuan 

masyarakat 

untuk studi 

lanjut ke jenjang 

perguruan tinggi 

Tersedianya beasiswa 

baik oleh Kementrian 

pendidikan, pemprov, 

Pemda dan dari 

yayasan pendidikan 

bumi Enam Enam 

Kendari 

Kurangnya sosialisasi 

terkait beasiswa 

kepada calon 

mahasiswa  

Prodi Akuntansi 

melakukan sosialisasi 

terkait beasiswa yang 

tersedia di Prodi 

Akuntansi kepada calon 

mahasiswa 

 

Deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas 

ketercapaian indikator kinerja mahasiswa yang telah ditetapkan Prodi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari pada aspek layanan mahasiswa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

No Standar Analisis Keberhasilan/Ketidakberhasilan 

B. Layanan  Mahasiswa 

1 Prodi Akuntansi memiliki kebijakan 

terkait layanan kemahasiswaan 

yaitu layanan di bidang penalaran 

termasuk softskill, bidang minat dan 

bakat, bidang kesejahteraan dan 

bidang karir dan kewirausahaan 

Tercapai, hal ini tercermin dari adanya pedoman 

akademik dan pedoman layanan mahasiswa, serta 

petunjuk teknis beasiswa 

2 Prodi Akuntansi memberikan 

Layanan kemahasiswaan di bidang 

penalaran termasuk soft skill 

Tercapai, Prodi Akuntansi melaksanakan pelatihan 

dan seminar peningkatan soft skill 

3 Prodi Akuntansi memberikan 

layanan kemahasiswaan pada 

bidang pembinaan dan 

pengembangan minat dan bakat 

mahasiswa 

Tercapai, Adanya organisasi kemahasiswaan Prodi 

Akuntansi dan unit kegiatan mahasiswa 

4 Prodi Akuntansi memberikan 

Layanan kemahasiswaan di bidang 

peningkatan kesejahteraan 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari adanya dosen PA 

dan ketersediaan beasiswa 

5 Prodi Akuntansi memberikan 

layanan kemahasiswaan berupa 

penyuluhan karir dan bimbingan 

kewirausahaan 

Belum sepenuhnya tercapai karena bidang bimbingan 

kewirausahaan belum berjalan optimal 

Analisis akar masalah, faktor pendukung dan penghambat serta tindak lanjut 

yang telah dilakukan oleh Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam dapat di lihat 

pada tabel berikut: 

Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Bidang 

bimbingan 

kewirausaan 

Adanya dosen yang 

berperan aktif dalam 

Kesiapan Mahasiswa 

untuk berwirausaha 

masih rendah  

Melakukan pelatihan 

kepada dosen pendamping 

kewirausahaan mahasiswa 
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Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

belum berjalan 

dengan optimal 

pengembangan 

UMKM 

dan melakukan seminar 

terkait penciptaan peluang 

usaha bagi mahasiswa 

 

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Penjaminan mutu mahasiswa dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi melalui 

Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) STIE Enam Enam Kendari 

secara testruktur dan objektif agar menciptakan peningkatan mutu kemahasiswaan 

yang berkelanjutan. Siklus penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah yaitu 

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).  

a. Penjaminan Mutu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

1.  Penetapan Standar  

Penetapan standar seleksi penerimaan mahasiswa baru Prodi 

Akuntansi diserahkan kepada STIE Enam Enam Kendari melalui P2MIA. 

Standar mutu mahasiswa mengacu pada SN-DIKTI, standar BAN-PT dan 

VMTS STIE Enam Enam Kendari yang selanjutnya mendapatkan pengesahan 

dari Ketua. 

2. Pelaksanaan Standar 

Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Prodi Akuntansi 

dijalankan sesuai dengan SOP penerimaan mahasiswa baru. Pelaksanaan 

standar mengenai penetapan jalur masuk dan kuota penerimaan calon 

mahasiswa baru dilakukan dengan melaksanakan rapat antara Ketua, Prodi 

dan Bag. Akademik kemahasiswaan.  

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar 

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan cara monitoring dan 

evaluasi secara periodik oleh P2MIA STIE Enam Enam Kendari melalui AMI.  

P2MIA melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada standar 

seleksi mahasiswa baru yang telah ditetapkan dan SOP yang berlaku. P2MIA 

melakukan pengawasan selama proses seleksi berlangsung dan temuan – 

temuan penyimpangan selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) untuk mendapatkan saran dan rekomendasi perbaikan. 

4. Pengendalian 

Pengendalian dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Prodi 

Akuntansi merupakan upaya tindak lanjut perbaikan dari monev yang telah 

dilakukan oleh P2MIA melalui RTM. Pengendalian dilakukan dengan cara 

perbaikan dari penyimpangan atau temuan dalam kegiatan seleksi 

penerimaan mahasiswa baru seperti jumlah pengawas ujian yang kurang. 

P2MIA akan memantau secara berkala jalannya proses seleksi penerimaan 

mahasiswa baru apakah pelaksanaan tes kembali berjalan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

5. Peningkatan Standar 

Peningkatan standar seleksi mahasiswa baru Prodi Akuntansi 

merupakan tindak lanjut dari laporan hasil monev dan laporan pengendalian 

yang ditelaah oleh P2MIA. Kemudian dilaksanakan rapat pimpinan atau rapat 

koordinasi dengan mengundang seluruh unsur pimpinan baik Ketua, Wakil 

Ketua, Prodi, dan Bag. Akademik dan kemahasiswaan untuk melakukan 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://drive.google.com/file/d/1YAsNHvW5CTwrO7TKXrvvvsUqMqjxpcP2/view
https://drive.google.com/file/d/1YAsNHvW5CTwrO7TKXrvvvsUqMqjxpcP2/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
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evaluasi penetapan standar seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dari hasil 

masukan peserta rapat selanjutnya dilakukan revisi standar seleksi 

mahasiswa baru. 

b. Penjaminan Mutu Layanan Bagi Mahasiswa 

1. Penetapan Standar  

Penetapan standar layanan bagi mahasiswa yang dilakukan oleh Prodi 

akuntansi merupakan turunan dari ketetapan standar layanan yang telah 

ditetapkan P2MIA yang mengacu pada SN-DIKTI, BAN-PT dan VMTS. Prodi 

Akuntansi kemudian melakukan rapat untuk membahas dan melakukan 

pengesahan draft standar layanan kemahasiswa dalam bentuk SK kepada 

Ketua STIE Enam Enam Kendari. 

2. Pelaksanaan Standar 

Pelaksanaan kegiatan Layanan bagi mahasiswa Prodi Akuntansi 

dilaksanakan sesuai dengan SOP Layanan Kemahasiswaan dari STIE 

Enam Enam Kendari yang terdiri dari  

a. Penalaran minat dan bakat, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain 

inisiasi Akuntansi, camp, pelatihan penulisan karya ilmiah, pelatihan 

kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan audit dan seminar 

nasional. Mahasiswa juga dapat menyalurkan minat dan bakatnya 

melalui lembaga kemahasiswaan seperti HMA dan BEM STIE Enam-

Enam. Lembaga ini adalah lembaga senat mahasiswa yang ada di 

lingkungan STIE Enam-Enam Kendari. 

b. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan 

layanan kesehatan), Kegiatan bimbingan akademik ini ada beberapa 

macam, antara lain: 1) konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS); 2) 

konsultasi kendala dalam mengikuti proses pembelajaran; 3) konsultasi 

terkait dengan ketentuan akademik dan tata tertib perkuliahan, 4) 

Bimbingan KKL, 5) Bimbingan Skripsi, 6). Pemberian beasiswa kepada 

mahasiswa yang tidak mampu, berprestasi, ataupun yang berminat. 

c. Bimbingan karir dan kewirausahaan, kegiatan yang dilaksanakan 

peningkatan public-speaking skills, networking skills, dan teamworking 

skills. Strategi Branding 

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar 

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh P2MIA.  P2MIA akan melakukan monev 

dengan memperhatiakan standar mengenai layanan kemahasiswaan yang 

telah ditetapkan dan SOP yang berlaku. P2MIA mencatat segala hal temuan 

berupa penyimpangan, kesalahan dan kelalaian dari kegiatan layanan 

kepada mahasiswa yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi. Selanjutnya 

P2MIA membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil monev yang 

dilakukan dan memberi laporan kepada Wakil Ketua Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama yang disertai dengan saran atau 

rekomendasi pengendalian. 

4. Pengendalian 

Pengendalian dalam layanan kemahasiswaa Prodi Akuntansi 

merupakan upaya tindak lanjut perbaikan dari monev yang telah dilakukan 

oleh P2MIA. Pengendalian dilakukan dengan melakukan perbaikan dari 
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penyimpangan atau temuan dalam layanan kemahasiswaan. P2MIA akan 

memantau secara berkala proses pelayanan mahasiswa apakah 

pelaksanaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

5. Peningkatan Standar 

Peningkatan standar layanan kemahasiswaan Prodi Akuntansi 

mepupakan tindak lanjut dari laporan hasil monev dan laporan pengendalian 

yang dilaksanakan oleh P2MIA. Kemudian dilaksanakan rapat pimpinan 

atau rapat koordinasi dengan mengundang seluruh unsur pimpinan baik 

Ketua, Wakil Ketua, Prodi serta Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 

untuk melakukan evaluasi penetapan standar layanan kemahasiswaan. Dari 

hasil masukan peserta rapat selanjutnya dilakukan revisi standar layanan 

kemahasiswaan. 

8. Kepuasan Pengguna 

  Instrumen Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang di gunakan 

Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari yaitu mengacu pada 5 dimensi yang 

dikemukakan oleh (Tjiptono, 2017) yaitu: Keandalan (reliability), Daya tanggap 

(responsiveness), Kepastian (assurance), Empati (empathy), bukti fisik (Tangible). 

Instrumen kualitas layanan ini telah diperiksa oleh Tim Penjaminan Mutu STIE Enam 

Enam Kendari. Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan setiap akhir 

semester melalui penyebaran angket dan google form. Hasil dari penyebaran angket 

tersebut selanjutnya oleh P3MK untuk dianalisis dan di tindak lanjuti dalam rapat dewan 

dosen setiap Semester. Hasil dari analisis tersebut dijadikan bahan masukan bagi Prodi 

Akuntansi untuk melakukan perbaikan di semester selanjutnya. Hasil survey mahasiswa 

sebagai berikut: 

No. 
Aspek yang 

Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

(%) Rencana Tindak Lanjut oleh 

UPPS/PS 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Keandalan 

(reliability): 

kemampuan 

dosen, tenaga 

kependidikan, 

dan pengelola 

dalam 

memberikan 

pelayanan. 

         

55,00  

         

45,00  
0 0 

Program Studi Akuntansi  meningkatkan 

pelayanan dari dosen, tenaga 

kependidikan dan pengelola kepada 

mahasiswa dengan melalui sosialisasi 

dan edukasi yang dilaksanakan dengan 

pembuatan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Pelayanan akademik 

pada setiap aktifitas pelayanan kepada 

mahasiswa tentang prosedur kerja, 

mekanisme kerja, monitor dan evaluasi 

hasil kerja yang dilanjutkan dengan 

tindakan perbaikan dari berbagai 

kekurangan atau penyimpangan yang 

tidak sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Akademik. 
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No. 
Aspek yang 

Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

(%) Rencana Tindak Lanjut oleh 

UPPS/PS 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Daya tanggap 

(responsivene

ss): kemauan 

dari dosen, 

tenaga 

kependidikan, 

dan pengelola 

dalam 

membantu 

mahasiswa 

dan 

memberikan 

jasa dengan 

cepat. 

         

50,00  

         

50,00  
0 0 

Program Studi Akuntansi selalu 

memberikan pengarahan kepada dosen 

dan tenaga kependidikan untuk selalu 

memprioritaskan kepentingan 

mahasiswa dalam hal akademik 

maupun non akademik. Selain itu 

membuat batas maksimal waktu tunggu 

mahasiswa dalam mendapatkan respon 

pelayanan atas jenis bantuan yang 

diajukan. program studi juga membuka 

ruang saran baik melalui WhatsApp 

Group Angkatan  untuk menyampaikan 

kritik/masukan atas pelayanan yang 

mereka dapatkan. 

3 

Kepastian 

(assurance): 

kemampuan 

dosen, tenaga 

kependidikan, 

dan pengelola 

untuk 

memberi 

keyakinan 

kepada 

mahasiswa 

bahwa 

pelayanan 

yang diberikan 

telah sesuai 

dengan 

ketentuan. 

         

50,00  

         

50,00  
0 0 

Program Studi Akuntansi meningkatkan 

kualitas dan mutu pelayanan 

mahasiswa mapun dosen serta tenaga 

kependidikan agar selalu konsisten 

memberikan pelayanan secara serius 

dan sungguh-sungguh untuk 

memuaskan mahasiswa yang dilayani 

sesuai dengan tugas dan fungsi 

pembagiannya dan selanjutnya prodi 

akuntansi mengikutkan dosen dalam 

kegiatan pelatihan Pekerti dan Applied 

Approach 

4 

Empati 

(empathy): 

kesediaan/kep

edulian dosen, 

tenaga 

kependidikan, 

dan pengelola 

untuk 

memberi 

perhatian 

kepada 

mahasiswa. 

         

55,00  

         

45,00  
0 0 

Program Studi Akuntansi Menerapkan 

Standar Operasional Prosedur evaluasi 

kemajuan studi mahasiswa dan 

memberikan penguatan kepada dosen 

Penasehat Akademik mapun tenaga 

kependidikan untuk selalu membimbing, 

mengarahkan mahasiswa baik dalam 

bidang akademik maupun non 

akademik 

5 

Tangible: 

penilaian 

mahasiswa 

terhadap 

kecukupan, 

aksesibitas, 

kualitas 

         

75,00  

         

25,00  
0 0 

Program Studi Akuntansi selalu 

memperhatikan dan mengusulkan pada 

saat rapat kerja kepada pihak pengelola 

institusi untuk meningkatkan kualitas 

sarana dan prasarana untuk 

ketercapaian Visi dan Misi Program 

Studi  
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No. 
Aspek yang 

Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

(%) Rencana Tindak Lanjut oleh 

UPPS/PS 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

sarana dan 

prasarana. 

Jumlah 285,00 215,00 - -   

 

 

Grafik Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Prodi  

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Kesimpulan evaluasi tentang standar mahasiswa Prodi Akuntansi terangkum 

sebagai berikut: 

Standar kualitas imput mahasiswa secara umum telah berjalan dengan baik hal 

ini tercermin dari adanya buku pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria 

yang jelas mengacu pada prinsip keadilan dan transparan, ketetapan dan kejelasan jalur 

seleksi penerimaan mahasiswa serta adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Prodi 

Akuntansi. Akar masalah dari standar kualitas input mahasiswa yaitu (1) Keterbatasan 

ruang perkulihan sehingga berdampak pada kuota mahasiswa baru Prodi Akuntansi dan 

(2) Kualitas dari soal tes mahasiswa baru. Perbaikan dan pengembangan yang 

dilakukan Prodi Akuntansi yaitu (1) Kerjasama dengan pihak BUMN (Pegadaian) dalam 

penambahan jumlah kelas dan pengembangan sarana dan prasarana perkuliahan dan 

(2) Soal tes diperiksa oleh P2MIA untuk menjamin kualitas soal tes mahasiswa baru.  

Standar Layanan Kemahasiswaan secara umum telah berjalan dengan baik, 

hal ini dapat diamati dari adanya dokumen formal pedoman akademik terkait layanan 

kemahasiswaan, Prodi Akuntansi meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan seminar 

peningkatan soft skill, adanya organisasi kemahasiswaan Prodi Akuntansi dan unit 

kegiatan mahasiswa serta ketersediaan Dosen Penasehat Akademik (PA) bagi 

mahasiswa dalam melakukan bimbingan dan konseling. Akar masalah dari standar 

layanan kemahasiswaan yaitu bidang bimbingan kewirausahaan belum berjalan dengan 

optimal. Perbaikan dan pengembangan yang dilakukan Prodi Akuntansi yaitu melakukan 

Keandalan (reliability)

Daya tanggap (responsiveness)

Kepastian (assurance)

Empati (empathy)

Tangible

55 

50 

50 

55 

75 

45 

50 

50 

45 

25 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sangat Baik Baik Cukup Kurang
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pelatihan kepada dosen pendamping kewirausahaan mahasiswa dan melakukan 

seminar terkait penciptaan peluang usaha bagi mahasiswa 

 

C4. Sumber Daya Manusia 

1.  Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk menjalankan Tridharma 

Perguruan Tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. Tujuan penetapan 

standar Sumber Daya Manusia program studi Akuntansi mengacu pada standar sumber 

daya manusia yang ditetapkan oleh Ketua STIE Enam Enam Kendari  yaitu: a) 

mendorong pemenuhan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, baik secara 

kuantitas maupun kualitas yang proporsional terhadap kebutuhan riil untuk menjamin 

kualitas pendidikan; b) mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan yang 

meningkatkan kualitas SDM baik secara intelektual akademis maupun kepribadian; dan 

c) mempromosikan implementasi kode etik SDM sebagai dosen dan tenaga 

kependidikan. 

Rasionalitas Penetapan Standar SDM yaitu untuk menyukseskan 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan 

misinya. Profil dosen pada Program Studi Akuntansi yang memiliki kualifikasi pendidikan 

Magister dan Doktor sampai pada Tahun Akademik 2020/2021 berjumlah 23 orang 

dosen. Kualifikasi pendidikan untuk magister sebanyak 15 orang dan jumlah dosen 

dengan kualifikasi pendidikan doktor sebanyak 8 orang. Kompetensi dosen pada 

Program Studi Akuntansi yang sesuai dengan bidang keilmuan sebanyak 8 orang. 

Proporsi dan beban kerja dosen pada program studi Akuntansi memiliki rata-rata 13,7 

SKS per-semester. Kinerja dosen pada program studi Akuntansi ditinjau dari aspek 

kepakaran yang dimiliki baik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional terdapat 12 

orang dosen. Terdapat pula prestasi yang diraih oleh dosen pada bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang diperoleh oleh dosen 

baik penelitian mandiri, penelitian perguruan tinggi dan penelitian diluar perguruan tinggi 

selama 3 tahun terakhir sebanyak 23 Judul penelitian dan dosen yang terlibat dalam 

penelitian selama 3 tahun terakhir berjumlah 17 orang dosen sedangkan jumlah 

pengabdian yang dihasilkan oleh dosen selama 3 tahun terakhir sebanyak 31 judul serta 

dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat berjumlah 23 dosen. 

2. Kebijakan  

a) Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STIE Enam Enam 

Kendari terkait kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan 

SDM yang dilaksanakan oleh Program Studi Akuntansi tertuang dalam: 

1. SK Ketua Yayasan Nomor: 105/YAPDIK-66/IX/2018 tentang Statuta 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari; 

2.  SK Ketua Nomor: 102/A.01/K/STIE-66/2020 tentang Standar Sumber Daya 

Manusia; 

3. SK Ketua Nomor :100/A.01/K/STIE-66/2020 tentang Rekrutmen Pegawai 

STIE Enam Enam Kendari; 

4. SK Ketua Nomor :103/A.01/K/STIE-66/2020 tentang Penempatan 

Pegawai/Personil STIE Enam Enam Kendari. 

b) Pengelolaan SDM Program Studi Akuntansi pada STIE Enam Enam Kendari yang 

meliputi: 

https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1FX-IbjPNgnx8u82D5qoFiVumaSoTnSST/view
https://drive.google.com/file/d/1FX-IbjPNgnx8u82D5qoFiVumaSoTnSST/view
https://drive.google.com/file/d/1PCoW2RcQuWlaKVuZKRnDLwJQ8XEYFkSz/view
https://drive.google.com/file/d/1PCoW2RcQuWlaKVuZKRnDLwJQ8XEYFkSz/view
https://drive.google.com/file/d/1VoutYs699Ze0AR7ADcm9i7UpoulsHK8N/view
https://drive.google.com/file/d/1VoutYs699Ze0AR7ADcm9i7UpoulsHK8N/view
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1. Dosen 

a) Perencanaan 

Sistem rekrutmen dosen diatur sesuai Keputusan Ketua Yayasan Pembina 

Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari tentang Proses Seleksi, Prosedur dan 

Standar Seleksi Dosen pada Program Studi Akuntansi.  

b) Seleksi dan Perekrutan 

Rekrutmen dosen pada Program Studi Akuntansi meliputi Keputusan Ketua 

Yayasan Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari mengenai Standar 

rekrutmen tenaga kependidikan. STIE Enam Enam Kendari merekrut, 

mengelola dan mengembangkan tenaga pendidik yang mencakup Dosen 

Tetap Program Studi (DTPS) dan Dosen Tidak Tetap (DTT). 

c) Penempatan 

Penempatan Dosen pada Program Studi Akuntansi meliputi Keputusan Ketua 

Yayasan Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari tentang Penugasan 

dan Penempatan dan Standar Penempatan Dosen pada program studi dan 

unit kerja secara kelembagaan. 

d) Pengembangan Karir 

Pengembangan karir dosen pada Program Studi Akuntansi diatur dalam 

Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. STIE Enam 

Enam Kendari menyediakan fasilitas dan kesempatan bagi dosen dalam 

rangka mengembangkan karir berdasarkan kemampuan dan prestasi dalam 

bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

e) Retensi 

Retensi Dosen Program Studi Akuntansi merujuk pada Statuta STIE Enam 

Enam Kendari Nomor: 105/YAPDIK/-66/IX/2018 dan Peraturan YAPDIK 

tentang petunjuk pengelolaan SDM STIE Enam Enam Kendari Nomor: 010 

Tahun 2018.  

2. Pemberhentian dan Pensiun 

Pemberhentian dosen Program Studi Akuntansi diatur dalam Peraturan 

Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari (YAPDIK) 

Nomor: 010 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia STIE Enam Enam Kendari yaitu: Pemberhentian pegawai dilakukan 

atas dasar: (a) pemberhentian dengan hormat; (b) pemberhentian dengan tidak 

hormat; (c) pengunduran diri; dan (d) penyederhanaan organisasi.  

Masa pensiun atau purna tugas bagi dosen dan tenaga kependidikan 

STIE Enam Enam Kendari ditetapkan sebagai berikut: Dosen Tetap STIE 

Enam Enam Kendari memasuki masa purna tugas pada usia 60 (enam puluh) 

tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, 65 (enam 

puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional akademik 

Lektor/Lektor Kepala dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi Guru Besar. 

3. Remunerasi dan Penghargaan  

Remunerasi dosen Program Studi Akuntansi diberikan dalam bentuk Gaji 

pokok dan tunjangan fungsional akademik lainnya dipagu dengan besaran dan 

sistem penggajian sesuai dengan Keputusan Ketua Yayasan Pembina 

Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari. Pemberian tunjangan yang terdiri dari 

tunjangan jabatan, tunjangan pengabdian, tunjangan keluarga, tunjangan 

fungsional akademik, tunjangan transport, tunjangan kesehatan serta 

https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1CcpSnUilI4ZZ5h3YgFK9Mv1sZ-IHuE1N/view
https://drive.google.com/file/d/1CcpSnUilI4ZZ5h3YgFK9Mv1sZ-IHuE1N/view
https://drive.google.com/file/d/1CcpSnUilI4ZZ5h3YgFK9Mv1sZ-IHuE1N/view
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tunjangan hari tua. Tunjangan tersebut diberikan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di STIE Enam Enam Kendari.  

Bentuk penghargaan yang sesuai dengan Peraturan Ketua Yayasan 

Pembina Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari (YAPDIK) Nomor: 010 Tahun 

2016 Tentang Petunjuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia STIE Enam Enam 

Kendari, yaitu dosen yang berprestasi akan diberikan penghargaan sesuai 

dengan kemampuan STIE Enam Enam Kendari. Penghargaan diberikan 

kepada Dosen atas dasar Masa kerja selama 10 (sepuluh puluh) tahun, dengan 

nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) minimal 76 dan tidak pernah turun 

selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan mempunyai prestasi khusus di bidang 

akademik dan non akademik. 

4. Tendik 

Pengelolaan tendik (tenaga pendidik) program studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari mengacu pada pada Statuta STIE Enam Enam Kendari Nomor: 

105/YAPDIK/-66/IX/2018 dan Peraturan YAPDIK tentang petunjuk pengelolaan 

SDM STIE Enam Enam Kendari Nomor: 010 Tahun 2018. Tata kelola tendik 

dilaksanakan beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, perencanaan 

rekrutmen, induksi, pengembangan kompetensi, evaluasi, serta penghargaan 

dan sanksi. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar 

a. Pendidik  

Adapun standar kualifikasi pendidik yang ditetapkan sebagai mekanisme kontrol 

secara kelembagaan adalah sebagai berikut: 

1. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Akuntansi  yang berisi tentang dosen minimal 

berpendidikan S2 Ilmu akuntansi dengan IPK minimal 3,00 dan sudah memiliki 

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), 

serta telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA). 

2. Standar beban kerja dosen sebanyak minimal 12 sks dan maksimal 16 sks per 

semester. 

3. Standar Proporsi Dosen Akuntansi yang berisi tentang rasio dosen dan mahasiswa 

maksimal 1:40. 

4. Standar Rekrutmen Dosen yang berisi tentang proses rekruitmen Dosen 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan dan kebutuhan Prodi Akuntansi. 

b. Peneliti 

Adapun standar peneliti yang ditetapkan sebagai mekanisme kontrol secara 

kelembagaan adalah sebagai berikut: 

1. Standar Kualifikasi Dosen Tetap Yayasan atau DPK minimal berpendidikan S2 

yang relevan dengan kegiatan penelitian dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) dapat menjadi Anggota Peneliti. 

2. Standar Kualifikasi Dosen Tetap Yayasan atau DPK minimal berpendidikan S2 

yang relevan dengan kegiatan penelitian, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) dan telah berpangkat minimal Asisten Ahli/Lektor dapat menjadi Ketua 

Peneliti. 

3. Standar Kualifikasi Dosen Tetap Yayasan berpendidikan S3 yang relevan dengan 

kegiatan penelitian, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan telah memiliki 

jabatan akademik Asisten Ahli dapat menjadi Ketua Peneliti. 

https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1CcpSnUilI4ZZ5h3YgFK9Mv1sZ-IHuE1N/view
https://drive.google.com/file/d/1CcpSnUilI4ZZ5h3YgFK9Mv1sZ-IHuE1N/view
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4. Standar Beban Kerja Dosen peneliti yang berisi tentang melaksanakan Tri Dharma 

perguruan khususnya pada kegiatan penelitian paling sedikit sepadan dengan 1 

(satu) kegiatan pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, 

menyusun laporan penelitian setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas kinerja 

dosen secara kelembagaan. Menyediakan dan mengarsipkan bukti kinerja atau 

dokumen hasil penelitian berupa laporan akhir penelitian, jurnal penelitian bentuk 

softcopy dan hardcopy kepada Tim BKD Internal maksimal 2 minggu setelah 

berakhirnya kalender akademik. 

b. Pelaksana PKM 

Adapun standar pengabdian yang ditetapkan sebagai mekanisme kontrol secara 

kelembagaan adalah sebagai berikut: 

1. Standar Kualifikasi Dosen Tetap Yayasan atau DPK minimal berpendidikan S2 

yang relevan dengan kegiatan PkM dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) dapat menjadi Anggota PkM. 

2. Standar Kualifikasi Dosen Tetap Yayasan atau DPK minimal berpendidikan S2 

yang relevan dengan kegiatan PkM, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 

dan telah berpangkat minimal Asisten Ahli/Lektor dapat menjadi Ketua PkM. 

3. Standar Kualifikasi Dosen Tetap Yayasan berpendidikan S3 yang relevan dengan 

kegiatan PkM, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan telah memiliki 

jabatan akademik Asisten Ahli dapat menjadi Ketua PkM. 

4. Standar Beban Kerja Dosen PkM yang berisi tentang melaksanakan Tri Dharma 

perguruan khususnya pada kegiatan PkM paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) 

kegiatan pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, menyusun 

laporan PkM setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen secara 

kelembagaan. Menyediakan dan mengarsipkan bukti kinerja atau dokumen hasil 

PkM berupa laporan akhir PkM, jurnal PkM bentuk softcopy dan hardcopy kepada 

Tim BKD Internal maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Profil Dosen  

Profil dosen STIE Enam Enam Kendari dapat diuraikan di bawah ini: 

1. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap 

a. Kecukupan jumlah dosen tetap STIE Enam Enam Kendari yang ditugaskan 

sebagai pengampuh mata kuliah di Program Studi Akuntansi berjumlah 23 orang 

dosen. (Tabel 3.a.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi)  

b. Kecukupan jumlah dosen tetap STIE Enam Enam Kendari yang ditugaskan 

sebagai pengampu mata kuiah dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi 

inti Program Studi Akuntansi berjumlah 12 orang (Tabel 3.a.1 Dosen Tetap 

Perguruan Tinggi).  

2. Kualifikasi Akademik Dosen Tetap 

Persentase jumlah dosen tetap program studi Akuntansi yang berpendidikan Doktor 

berjumlah 8 orang atau 35% dan Dosen berpendidikan Magister berjumlah 15 orang 

atau 65% (Tabel 3.a.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi). Kualifikasi Pendidikan Dosen 

STIE Enam Enam Kendari juga dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan pada 

diagram 4.1 sebagai berikut: 

 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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Sumber : Tabel LKPS 3.a.1 LKPS  

  

3. Kepemilikan Sertifikasi Profesi/Kompetensi/Industri 

Persentase jumlah Dosen Tetap Program Studi Akuntansi yang memiliki sertifikat 

profesi/Kompetensi/Industri berjumlah 11 orang atau 48% selebihnya masih dalam 

proses pengurusan untuk mendapatkan serrtifikat dosen. 

Sertifikat Dosen STIE Enam Enam Kendari juga dapat dilihat berdasarkan diagram 

sebagai 4.3 sebagai berikut: 

 
   Sumber: Tabel LKPS 3.a.1 LKPS 

 

4. Jabatan Akademik Dosen Tetap 

Jabatan akademik dosen tetap Program Studi Akuntansi tercatat berjumlah 9 orang 

atau 39% memiliki jabatan akademik Lektor, 6 orang atau 26% Asisten Ahli, 8 orang 

atau 35% Tenaga Pengajar. Jabatan Akademik Dosen STIE Enam Enam Kendari 

juga dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan pada diagram 4.3 sebagai 

berikut: 

 

 
Sumber: Tabel LKPS 3.a.1 LKPS 

Doktor
35%
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5. Beban Kerja Dosen  

a. Rasio jumlah mahasiswa Program Studi Akuntansi terhadap jumlah dosen tetap 

sebesar 1:29 dengan rincian jumlah mahasiswa sebanyak 667 dan jumlah 

dosen tetap sebanyak 23 orang (Tabel 2.a dan 3.a.1) 

b. Penugasan dosen tetap program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir 

mahasiswa. Rata-rata jumlah bimbingan dosen tetap prodi akuntansi sebagai 

pembimbing utama tugas akhir pada seluruh program studi sebesar 15 

mahasiswa. (Tabel Link 3.a.2) 

c.  Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan 

pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan atau penunjang sebesar 13,7 

SKS per semester. (Tabel Link 3.a.3) 

6. Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) 

Jumlah dosen tidak tetap program studi akuntansi sebanyak 2 orang dan jumlah 

dosen tetap sebanyak 23 orang. Persentase jumlah dosen tetap dan tidak tetap 

sebesar 8% (Tabel 3.a.1 dan 3.a.4) 

7. Keterlibatan dosen industri/praktisi 

Proses pembelajaran program studi akuntansi hingga tahun akademik 2020/2021 

belum melibatkan dosen industri/praktisi. Namun pada tahun akademik 2021/2022 

program studi akuntansi telah melibatkan 3 orang dosen industri/praktisi yang 

didasarkan pada MoU program studi dengan mitra.   

 

b) Kinerja Dosen 

1. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap Program Studi 

Akuntansi berjumlah 21 dengan rincian tingkat wilayah 17, tingkat nasional 1, dan 

tingkat internasional 3 (Tabel 3.b.1) 

2. Penelian dosen tetap Program Studi Akuntansi selama 3 tahun terakhir berjumlah 

23 dengan rincian penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi dan mandiri 

berjumlah 13 serta pembiayaan dari lembaga dalam negeri berjumlah 10 (Tabel 

3.b.2) 

3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh DTPS Akuntansi 

selama 3 tahun terakhir berjumlah 31 dengan rincian penelitian yang dibiayai oleh 

perguruan tinggi dan mandiri berjumlah 24 serta pembiayaan dari lembaga dalam 

negeri berjumlah 7 (Tabel 3.b.3) 

4. Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS Akuntansi dalam 3 tahun terakhir 

berjumlah 129 (Tabel 3.b.4) 

5. Karya ilmiah DTPS Akuntansi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir berjumlah 148 

sitasi (Tabel 3.b.5) 

6. DTPS Akuntansi tidak memiliki produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat 

karena Program Studi Akuntansi bukan Sarjana Terapan 

7. Luaran penelitian dan PkM lainya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir 

berjumlah 6 penelitian dan PkM (Tabel 3.b.7-1) 

c) Pengembangan Dosen 

Kesesuaian rencana dan realisasi pengembangan DTPS Akuntansi terhadap 

rencana pengembangan SDM tertuang dalam Rencana Strategis Program Studi 

Akuntansi. Program peningkatan kualifikasi/profesionalisme dosen melalui 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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kegiatan/strategi: 1) menugaskan dosen untuk melaksanakan studi lanjut; 2) mengikuti 

program sertifikasi dosen; 3) Mendorong dosen untuk mengikuti pendidikan/ujian 

sertifikasi profesi; 4) Mendorong dosen untuk menjadi anggota organisasi profesi; 5) 

mengikutsertakan dosen dalam pelatihan pekerti dan AA. 

d) Tenaga Kependidikan  

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan 

dalam melayani sivitas akademika baik di lingkungan STIE Enam Enam Kendari dan 

Program Studi Akuntansi yang mendukung mutu hasil kerja tertuang dalam tabel 

berikut 

 
Tabel 4.1 Jumlah tenaga kependidikan STIE Enam Enam Kendari 

No Jenis Tenaga Kependidikan S-2 S-1 SMA Jumlah 

1. Pustakawan - 1 - 1 

2. Laboran 1 - - 1 

3. Programmer - 1 - 1 

4. Operator - 1 - 1 

5. Tenaga Administrasi 2 3 - 5 

6. Tenaga Teknisi - 2 1 3 

7. Satpam - - 3 3 

8. Tenaga Kebersihan - - 2 2 

Jumlah Total 3 8 6 17 

 

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah tenaga kependidikan telah menunjang ketercukupan 

pelayanan pada Program Studi Akuntansi, karena Program Studi Akuntansi juga telah 

memanfaatkan sistem informasi akademik yang terintegrasi antar unit layanan baik 

tingkat institusi maupun Program Studi dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa dan dosen.  

 

5. Indikator Kinerja Tambahan  

  Indikator kinerja tambahan sumber daya manusia yang merupakan pendukung 

indikator utama sumber daya manusia guna mencapai tujuan standar Sumber Daya 

Manusia di STIE Enam Enam Kendari yang terdiri pada beberapa bidang diantaranya 

adalah: 

1. Bidang Kualifikasi Dosen dan Tenaga kependidikan yaitu Persentase pemilikan 

sertifikat kompetensi/profesi Nasional bagi dosen yang lebih dari satu, persentase 

dosen tetap berpendidikan minimal S3 pada bidang keilmuannya sesuai dengan 

kompetensi PS. Persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang lanjut studi pada 

jenjang strata 2. 

2. Bidang Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yaitu Persentase 

keikutsertaan dosen dan tenaga kependidikan dalam kursus Bahasa asing dengan 

Skor TOEFL dosen minimal 450, Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS menerbitkan buku Ber-ISBN nasional. Dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan PS. Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS yang menjadi invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional. 

Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang menjadi dosen tamu 
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(visiting lecturer) di PT secara regional. Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS yang menjadi Asessor BKD secara ditingkat nasional. 

3. Bidang Beban Kerja Dosen meliputi yaitu Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS yang menjadi staf ahli/konsultan/ketua asosiasi di lembaga publik, 

pemerintah daerah dan perusahaan.  

4. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Dosen yaitu Partisipasi Dosen tetap dalam 

pelatihan leadership dan pembinaan UMKM. Persentase Dosen tetap yang bidang 

keahliannya dengan PS melanjutkan pendidikan Doktor (S3). 

5. Bidang Penelitian yaitu Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

menerbitkan buku ajar Ber-ISBN. Hasil Penelitian, Dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan PS yang publish pada jurnal nasional terakreditasi 

(SINTA 2-5), Persentase Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

yang mendapatkan indeks sitasi nasional (3 tahun terakhir), dan perolehan HaKI 

tingkat Nasional.  

6. Bidang Pengabdian Masyarakat yaitu Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS menerbitkan buku ajar Ber-ISBN, Dosen tetap melakukan kemitraan 

dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengabdian masyarakat terkait 

dengan pencacahan informasi harga pangan strategis nasional. 

6. Evaluasi Capaian Kinerja  

Hasil Evaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilan indikator utama dan indikator 

tambahan disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Tambahan 

Standar 
Perguruan 

Tinggi 
Indikator Kinerja Tambahan 

Target 
2020 

Realisasi 
Ketercapaian 

(%) 
Rata-Rata 

(%) 

Profil Dosen 

Kecukupan Jumlah dosen 22 23 105% 

94% 

Kualifikasi Akademik Dosen 
Berpendidikan Doktor 

10 9 90% 

Kualifikasi Akademik Dosen 
Berpendidikan Magster 

15 15 100% 

Kepemilikan Sertifikasi 
Profesi/Komptensi/Industri 11 11 100% 

Jabatan Akademik Dosen Tetap 
Asisten Ahli 6 6 100% 

Jabatan Akademik Dosen Tetap 
Lektor 9 9 100% 

Jabatan Akademik Dosen Tetap 
Lektor Kepala 1 0 0% 

Jabatan Akademik Dosen Tetap 
Guru Besar 0 0 0% 

Penugasan DTPS sebagai 
pembimbing Utama Tugas akhir 
Mahasiswa 

6 15 250% 
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Standar 
Perguruan 

Tinggi 
Indikator Kinerja Tambahan 

Target 
2020 

Realisasi 
Ketercapaian 

(%) 
Rata-Rata 

(%) 

Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh 
(EWMP) DT/DTPS pada kegiatan 
Pendidikan (pembelajaran dan 
pembimbingan), penelitian, PkM, 
dan tugas tambahan dan/atau 
penunjang 

15 13,7 91% 

Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) 
dalam proses pembelajaran: 
persentase jumlah dosen tidak tetap 
(DTT) terhadap jumlah seluruh 
dosen (DT dan DTT) 

8 8 100% 

Pengakuan/rekognisi atas 
kepakaran/prestasi/kinerja DTPS 

21 21 100% 

Penelitian DTPS 23 23 100% 

Pelaksanaan Pengabdian kepada 
Masyarakat DTPS 

31 31 100% 

Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh 
DTPS dalam 3 tahun terakhir 

129 129 100% 

Karya ilmiah DTPS yang disitasi 
dalam 3 tahun terakhir 

148 148 100%  

Luaran penelitian dan PkM lainnya 
yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 
tahun terakhir 

10 6 60%  

 

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama aspek sumber daya manusia 

dapat dijelaskan bahwa ketercapaian standar SDM sebesar 94% dimana dari  17 

indikator yang diukur terdapat 5 indikator yang belum tercapai diantaranya adalah 

Kualifikasi Akademik Dosen Berpendidikan Doktor, abatan Akademik Dosen Tetap 

Lektor Kepala, Jabatan Akademik Dosen Tetap Guru Besar, Ekuivalen Waktu Mengajar 

Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan 

pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang dan Luaran 

penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.  

Selanjutnya ketercapaian dan ketidak tercapaian indikator tambahan  dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Analisis Capaian Indikator Kinerja Tambahan 

Standar 
Perguruan 

Tinggi 
Indikator Kinerja Tambahan 

Target 
2020 

Realisasi 
Ketercapaian    

(%) 
Rata-Rata 

(%) 

Profil 
Dosen 

Persentase keikutsertaan 
dosen dan tenaga 
kependidikan dalam kursus 
Bahasa asing dengan Skor 
TOEFL dosen minimal 450 

15 10 67% 

67% 

Beban Kerja Dosen meliputi 
yaitu Dosen tetap yang bidang 
keahliannya sesuai dengan 
PS 

15 13 87% 

Partisipasi Dosen tetap dalam 
pelatihan leadership dan 
pembinaan UMKM 

5 2 40% 

Dosen tetap yang bidang 
keahliannya sesuai dengan 
PS menerbitkan buku ajar 
Ber-ISBN 

8 6 75% 

 

Selanjutnya hasil capaian indikator kinerja tambahan aspek sumber daya manusia dapat 
dijelaskan bahwa ketercapaian standar SDM sebesar 67% dimana dari 4 indikator yang 
diukur keseluruhan indikator belum terecapai. Ketercapaian masing masing indikator 
adalah persentase keikutsertaan dosen dan tenaga kependidikan dalam kursus Bahasa 
asing dengan Skor TOEFL dosen minimal 450, Beban Kerja Dosen meliputi yaitu Dosen 
tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS sebesar 87%, Partisipasi Dosen tetap 
dalam pelatihan leadership dan pembinaan UMKM sebesar 40% dan Dosen tetap yang 
bidang keahliannya sesuai dengan PS menerbitkan buku ajar Ber-ISBN sebesar 75%. 
Berdasarkan hasil ketercapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketercapaian indikator 
utama dan indikator tambahan sebesar 80%. Setelah menganalisis ketercapaian indikator 
utama dan indikator tambahan Selanjurnya dilakukan Analisa capaian kinerja mencakup 
identitas akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat 
ketercapaian standar serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi 
ditunjukkan sebagai berikut: 

 
 Tabel 4.4 Analisis akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat  

Capaian Kinerja Program Studi Akuntansi 

Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Tuntutan 

peningkatan 

Kualifikasi Dosen 

dan Tenaga 

kependidikan. 

Sudah ada  Perguruan 

Tinggi di daerah yang  

menyelenggarakan 

pendidikan sampai 

pada Program Doktor.  

Tingginya biaya 

pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi 

(Program Doktor) 

Lembaga STIE Enam 

Enam memberikan 

subsidi bantuan SPP 

50% dari total SPP 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yag 

lanjut studi. 

Tuntutan 

peningkatan 

Kompetensi Dosen 

dan Tenaga 

Kependidikan 

Telah dibuka program 

bimbingan tes 

kompetensi secara 

offline dan online oleh 

lembaga pendidikan 

profesi. 

 

Keterbatasan 

penguasaan Bahasa 

asing oleh Dosen dan 

Tenaga kependidikan 

serta kemampuan dasar 

tes potensi akademik. 

Program Studi 

Akuntansi memberikan 

kesempatan Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

mengikuti bimbingan 

tes TKDA dan TOEFL. 
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Capaian Kinerja Program Studi Akuntansi 

Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Beban Kerja Dosen 

terhadap Tridharma 

Perguruan Tinggi 

Yang Tidak 

mencukupi  batas 

minimal  

Dosen tetap yang 

bidang keahliannya 

sesuai dengan PS yang 

menjadi staf 

ahli/konsultan/ketua 

asosiasi di lembaga 

publik, pemerintah 

daerah dan 

perusahaan. 

Tidak semua Dosen 

memiliki kemampuan 

dasar untuk untuk 

menjadi staf 

ahli/konsultan/ketua 

asosiasi di lembaga 

publik, pemerintah 

daerah dan perusahaan. 

Program Studi 

Akuntansi memberikan 

kesempatan Dosen 

untuk mengikuti 

pelatihan sertifikasi 

profesi sesuai dengan 

kualifikasi keilmuannya.  

Jabatan Akademik 

Dosen Tetap Lektor 

Kepala dan Guru 

Besari 

Seluruh dosen aktif 

melaksanakan tirdarma 

Kuran termotivasi untuk 

mengurus jabatan 

fungsional 

Mendorong kepada 

dosen untuk mengurus 

jabatan fungsional 

berdasarkan penetapan 

waktu dan kecukupan 

kredit untuk 

pengusulan 

Luaran penelitian 

dan PkM lainnya 

yang dihasilkan dan 

keikut sertaan dalam 

kursus Toefl 

Ada dukungan dana 

penelitian dan PKM dari 

Yayasan dan sumber 

lainnya 

Banyaknya persyaratan 

untuk menerbitkan 

artikel dalam jurnal 

bereputasi dan sulitnya 

mencapai standar 

kelulusan dalam Toefl 

Mendorong dosen 

untuk menerbitkan 

artikel dan PK kedalam 

jurnal bereputasi dan 

melaksanakan 

pelatihan penyusunan 

jurnal dan kursus 

Bahasa inggris. 

 

7. Penjaminan Mutu SDM 

Adanya deskripsi dan bukti yang sahih terhadap sistem penjaminan mutu SDM 

yang telah ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta 

dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan suklus PPEPP.  

a. Penetapan 

Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) bersama-

sama dengan Program Studi atas persetujuan Ketua STIE Enam Enam Kendari 

menetapkan beberapa standar untuk tenaga kependidikan, yang terdiri dari standar 

disiplin, standar waktu, standar materi, standar cuti, kerja, dan izin dengan 

menggunakan jurnal perkuliahan di kelas yang dipegang oleh ketua tingkat.  

b. Pelaksanaan  

Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) STIE Enam Enam Kendari 

memantau berjalannya standar yang telah ditetapkan Pusat Pengembangan, 

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) bersama 

Program Studi. Standar mutu diterapkan berdasarkan standar Manual Mutu yang 

telah disusun oleh P2MIA. Pembuatan MoU dengan Instansi lain dalam hal 

penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, Memotivasi dosen tetap 

untuk tugas belajar, Mencari informasi studi lanjut yang sesuai PS. Memberi 

dukungan sepenuhnya terhadap dosen yang studi lanjut.  

c. Evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan standar SDM dilakukan dengan monitoring dan evaluasi 

secara berkala oleh P2MIA.  P2MIA akan melakukan monev dengan memperhatikan 

standar mengenai Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dan SOP 
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yang berlaku. P2MIA mencatat segala hal temuan berupa penyimpangan, kesalahan 

dan kelalaian dari kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ada di Prodi 

Akuntansi. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil monev 

yang dilakukan dan memberi laporan kepada Wakil Ketua Bidang Keuangan dan 

Pengembangan SDM yang disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian. 

d. Pengendalian 

Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) STIE Enam Enam 

Kendari akan menganalisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. Jika hasil pencapaian 

telah diperoleh bahkan lebih maka akan dipertahankan, akan tetapi jika capaian 

standar belum mencapai target dan bahkan menyimpang, maka akan di tingkatkan 

dan dikembalikan sesuai standar yang telah ditetapkan.  

e. Perbaikan Berkelanjutan 

Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) STIE Enam Enam 

Kendari akan memastikan agar pencapaian diperoleh berjalan secara kontinyu dan 

dapat dijadikan sebagai budaya untuk dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan 

STIE Enam Enam Kendari. 

8. Kepuasan Pengguna 

a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, 

kejelasan instrument yang digunakan pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya: 

1) Instrumen Yang Digunakan untuk mengukur kepuasan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yaitu : 1) Lama Mengajar; 2) Penilaian umum terhadap pelayanan 

Program Studi Akuntansi; 3) Pengembangan kompetensi (kebutuhan studi lanjut, 

mengikuti kursus, mengikuti seminar, mengikuti magang dan mengikuti studi 

banding) ; 4) penilaian dosen tetap terhadap pengembangan karir/jabatan; 5) 

Penilaian dosen tetap terhadap pelayanan Program Studi Akuntansi; dan 6) 

Penilaian Dosen Tetap terhadap kepuasan pada pimpinan. 

2) Pelaksanaan evaluasi kepuasan pelayanan sumber daya manusia (dosen dan 

tenaga kependidikan) dilakukan satu tahun sekali setiap bulan desember dengan 

cara Pengisian instrumen kepuasan pengguna dilakukan secara online pada 

setiap SDM yang dimiliki STIE Enam Enam Kendari diminta untuk mengakses link 

survei yang telah disediakan yang berisi pernyataan positif maupun negative agar 

segala informasi terkait dengan hasil evaluasi kepuasan pelayanan sumber daya 

manusia (dosen dan tenaga kependidikan) berjalan dengan baik. 

3) Perekaman kepuasan hasil survei diawali dengan pengumpulan data, kemudian 

dilakukan pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan data oleh P2MIA, kemudian 

pernyataan diidentifikasi dan diklasifikasi sesuai kategori masing-masing 

substansi kajian pertanyaan dalam tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Data 

yang telah dikategori selanjutnya ditabulasi dalam data induk dalam tabel dengan 

format office Ms Excel, selanjutnya data yang disajikan dalam tabel ataupun grafik 

dideskripsikan agar dapat dianalisis. Perekaman dilakukan segera setelah survei 

dilakukan, didokumentasikan selama 5 tahun sebagai data dasar dalam 

perumusan kebijakan maupun rencana tindak lanjut dalam pengendalian dan 

peningkatan layanan bidang tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang 

dilakukan oleh STIE Enam Enam Kendari dengan berbagai institusi lainnya. 

4) Hasil Analisis Data 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-survei-dosen-dan-tenaga-kependidikan/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-survei-dosen-dan-tenaga-kependidikan/
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Tabel 4.3 Hasil survei kepuasan layanan SDM tiga tahun terakhir 

Tahun 

Akademik 

Dosen 

sebagai 

Pendidik 

Dosen 

sebagai 

Peneliti 

Dosen sebagai 

Pengabdian 

Tenaga 

Kependidikan 

2017/2018 93,3 98,3 92,3 94,4 

2018/2019 96,7 98,6 93,5 97,0 

2019/2020 96,7 98,9 94,2 97,5 

b. Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang 

dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem: 

 
Tabel 4.3 Tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan SDM STIE Enam Enam terhadap  layanan 

SDM tahun 2018-2020 

 

SDM 
Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan SDM 

2018 2019 2020 

Dosen sebagai 

Pendidik 

1. Penghargaan pada 

dosen yang 

berprestasi lebih 

ditingkatkan dalam 

bentuk pemberian 

sertifikat, maupun 

reward lainnya. 

2. Perlu dilakukan 

percepatan dalam 

meningkatkan mutu 

SDM melalui studi 

lanjut. 

1. Memotivasi para 

dosen untuk giat 

meningkatkan 

kemampuannya dalam 

meneliti dan 

melakukan publikasi  

guna mengembangkan 

kemampuannya 

sehingga jabatan 

fungsionalnya 

meningkat hingga 

Lektor kepala 

1. Adanya kebijakan yang 

mengharuskan setiap 

dosen maksimal 2 tahun 

sekali harus melakukan 

meningkatan jabatan 

fungsional 

Dosen sebagai 

Peneliti 

1. Pimpinan

memberikan 

kesempatan 

sepenuhnya kepada 

setiap dosen untuk 

mengikuti hibah 

penelitian nasional 

maupun internal. 

2. Memfasilitasi Dosen 

dalam melakukan 

penelitian dan publish 

hasil penelitian. 

1. Memberikan reward 

bagi dosen yang 

menghasilkan HaKI.

 sebagai luaran dari 

hasil penelitian. 

2. Memberikan reward 

bagi dosen yang 

melakukan publish 

hasil penelitian pada 

jurnal nasional 

terakreditasi atau 

jurnal internasional 

bereputasi. 

1. Hibah PDP sudah 

didapatkan hampir semua 

dosen, perlu beralih pada 

Penelitian antar 

Perguruan Tinggi untuk 

Prodi S1 Manajemen dan  

Akuntansi serta S2 

Magister Manajemen 

2. Dilakukan kerjasama 

dengan perguruan tinggi 

yang memiliki level 

madya atau mandiri 

3. Memotivasi para dosen 

baru dalam pengajuan 

proposal hibah penelitian 

eksternal 

Dosen sebagai 

Pengabdian 

1. Pimpinan

memberikan 

kesempatan 

sepenuhnya kepada 

setiap dosen untuk 

mengikuti hibah 

pengabian masyarakat 

nasional maupun 

internal. 

2. Memfasilitasi Dosen 

dalam melakukan

1. Memberikan reward 

bagi dosen yang 

menghasilkan HaKI 

sebagai luaran dari 

hasil pengabdian 

masyarakat. 

2. Memberikan reward 

bagi dosen yang 

melakukan publish 

hasil pengabdian 

masyarakat pada 

1. Memberikan reward bagi 

dosen yang 

menghasilkan TTG 

sebagai luaran yang 

digunakan masyarakat 

secara nasional maupun 

internasional. 

2. Memotivasi para dosen 

baru dalam pengajuan 

proposal hibah 

pengabdian masyarakat 
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SDM 
Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan SDM 

2018 2019 2020 

pengabian masyarakat 

dan publish hasil 

pengabdian 

masyarakat 

jurnal pengabdian 

masyarakat nasional 

terakreditasi atau 

jurnal internasional 

bereputasi. 

baik internal maupun 

eksternal. 

3. Memotivasi para dosen 

di semua prodi dalam 

pengajuan proposal 

hibah nasional 

pengabdian masyarakat. 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Mengikutsertakan 

pelatihan/workshop 

yang terkait 

bidangnya 

2. Menugaskan staf 

untuk aktif mencari 

informasi adanya 

pelaksanaan kegiatan 

seminar/worshop/pel

atihan/ short course 

bagi tenaga 

kependidikan. 

1. Mengikutsertakan 

pelatihan dan studi 

banding ke institusi 

lain yang sarana 

pembelajarannya 

sudah baik. 

2. Mengoptimalkan 

program studi banding 

bagi tenaga 

kependidikan. 

3. Memberikan 

kesempatan untuk 

mengikuti hibah 

1. Perlu dilakukan 

percepatan dalam 

meningkatkan mutu SDM 

melalui studi lanjut. 

2. Perlunya memberikan 

penghargaan bagi para 

tendik yang berprestasi 

atau yang 

membanggakan. 

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

ketercapaian aspek SDM berdasarkan indikator utama sebesar 94%, sedangkan rata-

rata ketercapaian berdasarkan indikator tambahan sebesar 67%. Berdasarkan capaian 

tersebut dapat ditegaskan bahwa rata-rata ketercapaian indikator kinerja utama dan 

indikator kinerja tambahan sebesar  80,5%. Hasil pemosisian dari indikator kinerja yang 

belum tercapai merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk 

ditingkatkan. Beberapa masalah terkait indikator kinerja pada aspek SDM yang masih 

perlu untuk mendaptkan tindaklanjut perbaikan adalah : a) Kualifikasi Akademik Dosen 

Berpendidikan Doktor yang masih rendah selanjutnya ditindak lanjuti dengan  

mendorong dan memotivasi dosen untuk mengikuti studi lanjut dengan memberikan 

subsidi bantuan SPP dari Yayasan sebesar 50% dari total biaya SPP; b) Belum adanya 

Jabatan Akademik Dosen Tetap Lektor Kepala dan Guru Besar yang selanjutnya 

ditindak lanjuti dengan memfasilitasi dan memberikan bantuan administrasi kepada 

dosen terkait dokumen yang dibutuhkan mendorong dan memotivasi dosen dalam 

pengurusan jabatan fungsional apabila  waktu dan kecukupan kredit untuk pengusulan 

Jabatan Akademik sudah tercapai; c) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 

DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, 

PkM dan tugas tambahan dan/atau penunjang yang ditindak lanjuti dengan menambah 

beban dosen hingga mencapai 16 SKS sebagai ketentuan maksimal BKD; dan d) Terkait 

ketidak tercapaian Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dan masih terbatasnya 

dosen dalam kursus Toefl  perlu yang ditindak lanjuti dengan mendorong dosen untuk 

menerbitkan artikel dan PkM ke dalam jurnal bereputasi dan melaksanakan pelatihan 

penyusunan proposal dan pelatihan penulisan karya ilmiah serta kursus bahasa inggris 

untuk Toefl. 
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C.5 Keuangan, Sarana Dan Prasarana 

1.  Latar belakang 

Pengalokasian keuangan yang profesional dan ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai dalam melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi 

menjadi pendorong utama dalam mempercepat kemajuan perguruan tinggi. 

Ketersediaan regulasi dalam pengelolaan keuangan yang meliputi penetapan, 

perencanaan, implementasi, pelaporan, audit dan perbaikan pengelolaan 

keuangan menjadi dasar bagi unit pengelola perguruan tinggi dalam menjalankan 

organisasi secara professional, sehingga apa yang menjadi visi program studi 

dalam melahirkan lulusan yang kreatif dan berkarakter dalam memenuhi pasar 

kerja tahun 2027. Selain itu, tujuan realisasi pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan yang berkualitas meliputi perencanaan, pemiliharaan, evaluasi dan 

perbaikan terhadap fasilitas sarana dan prasana juga dapat memberikan kontribusi 

yang optimal terhadap pelaksanaan proses pendidikan dalam upaya pencapaian  

pembelajaran dan peningkatan suasana akademik. 

Pertanggungjawaban perguruan tinggi terkait keuangan, sarana, dan 

prasarana bertujuan untuk menjalankan amanat standar nasional pendidikan 

tinggi yaitu standar keuangan atau pembiayaan dan standar sarana dan prasarana 

dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari Tahun 2018-2022. 

Sarana dalam pencapaian pembelajaran dan peningkatan suasana 

akademik yang digunakan Program Studi Akuntansi meliputi ruang kuliah, 

laboratorium, perpustakaan, ruang seminar, ruang dosen, ruang edukasi pasar 

modal, ruang pelayanan dan ruang server. Prasarana yang digunakan meliputi 

komputer, LCD projector, internet dan server.  

2. Kebijakan 

Kebijakan terkait dengan keuangan di Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari mengacu pada : 1) Statuta STIE Enam Enam Kendari Bab X Pasal 

84 tentang Pengelolaan Anggaran; 2) Sk Ketua Nomor 101/A.01/K/STIE-66/2020 

tentang Standar Pengelolaan Keuangan (Kode Dokumen: SPK/STIE-66/03); 3) 

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2018-2020; 4) Laporan Audit 

Keuangan Eksternal Tahun 2018-2020.  

Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan Program 

Studi Akuntansi tertuang dalam dokumen : 1) Statuta STIE Enam Enam Kendari 

Bab IX Pasal 83 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana; 2) Dokumen SPMI 

Nomor SSPP/STIE-66/01 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 

3) Laporan Audit Eksternal Tahun 2018-2020. 

3. Strategi Pencapaian Standar 

 a. Keuangan 

Pengelolaan keuangan di Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari terpusat pada satu bagian yaitu BAUK (Bagian Administrasi Umum dan 

Keuangan), yang memiliki fungsi salah satunya melakukan penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan, 

serta menyusun rencana dan program kerja bagian.  

1) Perencanaan 

Penetapan perencanaan keuangan mengacu pada dokumen renstra dan renop 

Program Studi Akuntansi serta berdasarkan usulan dan kebutuhan dari unit 

https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/107vOplfde3bRmF6KzTmHKZQ_o65-AF-K/view
https://drive.google.com/file/d/1qUsbSE0MAc5wtkIzQ6V-dVQH1fCUAkLH/view
https://drive.google.com/file/d/1lnHA_yxTN8GIrnbf-Q6dzJnepT3ydHi5/view
https://drive.google.com/file/d/1lnHA_yxTN8GIrnbf-Q6dzJnepT3ydHi5/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1lnHA_yxTN8GIrnbf-Q6dzJnepT3ydHi5/view
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kerja. Kegiatan perencanaan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja (Raker) 

Tahunan yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan unit kerja STIE Enam Enam 

Kendari. Ketua program studi menyampaikan dalam rapat kerja tersebut 

program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan, beserta 

anggarannya, berisikan semua kebutuhan program studi mulai dari pendidikan, 

penelitian, PkM, kebutuhan sarpras sampai peningkatan SDM.  

2) Sumber-sumber keuangan 

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung di bawah Yayasan Pembina 

Pendidikan Enam Enam Bumi Kendari, Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari memiliki sumber-sumber keuangan/pembiayaan yang didanai 

dari Yayasan dan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) dari 

mahasiswa. Selain itu, sumber keuangan juga berasal dari hibah Pemerintah 

Daerah serta sumber-sumber bantuan yang tidak mengikat. 

3) Pengalokasian 

Sistem pengalokasian keuangan mengacu pada dokumen RKAT yang telah 

ditetapkan oleh Yayasan dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 

yang meliputi penerimaan dan pengeluaran Program Studi Akuntansi STIE 

Enam Enam Kendari. Pengalokasian dana tersebut berdasarkan pada prioritas 

penganggaran belanja yang berfokus pada kegiatan-kegiatan utama yang 

berkaitan langsung dengan tridharma khususnya pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, kegiatan operasional, serta luaran akademik 

lainnya.  

4) Realisasi  

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran/keuangan didasarkan pada kegiatan 

yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Program Studi Akuntansi yang 

mengacu pada perencanaan kebutuhan melalui BAUK. BAUK melimpahkan 

kepada prodi melakukan realisasi pembiayaan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan, kemudian prodi 

menyerahkan bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan 

melalui BAUK sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kepada 

Yayasan.  

5) Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh program studi akuntansi dengan 

cara mempertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban 

anggaran dipantau oleh satuan pengawasan internal institusi maupun eksternal 

yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). 

b. Sarana dan Prasarana 

Mekanisme penetapan standar Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari terkait sarana dan prasarana yang berisi: 

1) Perencanaan 

Sistem perencanaan sarana dan prasarana program studi berpedoman pada 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang 

telah disusun dan ditetapkan sebelumnya oleh Ketua prodi sehingga proses 

pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana terintegrasi dengan visi 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/rkat/
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dan misi serta master plan program studi dengan menyesuaikan dengan skala 

prioritas dan kebutuhan.  

2) Pengadaan 

Sistem pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh program studi 

mengacu pada aturan/kebijakan Yayasan tentang pengadaan sarana dan 

prasarana serta aturan pembiayaannya. Proses pengadaan dan pembangunan 

sarana dan prasarana yang sebelumnya telah dilakukan ketua program studi 

yang dianalisis berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan kebutuhan, 

kemudian Ketua STIE Enam Enam Kendari mengajukan kebutuhan sarana dan 

prasarana dan mengusulkan dilakukannya penyediaan dan atau pembangunan 

kepada Yayasan untuk mendapatkan pembiayaan. 

3) Pemanfaatan 

Sistem pemanfaatan sarana dan prasarana didasarkan pada hasil analisa skala 

prioritas dan kebutuhan, sehingga proses penyediaan dan pembangunannya 

tepat guna dan dapat langsung dimanfaatkan dengan baik untuk 

pengembangan Tridharma STIE Enam Enam Kendari dan oleh seluruh civitas 

akademika sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. 

4) Pemeliharaan 

Sistem pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Program Studi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari dilakukan secara berkala melalui inventarisir sarana 

dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat diberdayakan secara berkelanjutan 

dan dalam waktu yang lama atau sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasana yang ada dilaksanakan oleh sub 

bagian perlengkapan yang berfungsi melaksanakan administrasi pengadaan 

dan pemeliharaan perlengkapan serta melaksanakan inventarisasi dan 

mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan. 

5) Penghapusan 

Sistem penghapusan terhadap sarana dan prasarana dilakukan apabila sarana 

dan prasarana tidak lagi memenuhi persyaratan standar pemakaian, tidak dapat 

lagi dimanfaatkan, tidak dapat lagi dipergunakan karena sebab rusak berat, 

tidak sesuai dengan kebutuhan atau sebab lainnya.Sejauh ini, sarana dan 

prasarana di Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari belum banyak 

dilakukan penghapusan karena sarana dan prasarana yang dimaksud masih 

memenuhi standar layak pakai.Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya 

pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. 

4. Indikator Kinerja Utama 

a. Keuangan 

1. Alokasi dan Penggunaan Dana Untuk Biaya Operasional Pendidikan 

Berdasarkan pada tabel 4 LKPS, biaya operasional pendidikan pada Program 

Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari di 

alokasikan dan digunakan untuk biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya 

operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. Untuk 3 tahun 

terakhir berdasarkan data pada Tabel 4 LKPS, alokasi dan penggunaan biaya 

operasional pendidikan mengalami tren meningkat. Persentase pengalokasian 

dan penggunaan dana terbesar biaya operasional pendidikan di Program Studi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari didominasi oleh biaya dosen, diikuti 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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dengan biaya operasional pembelajaran, lalu biaya tenaga kependidikan dan 

biaya operasional tidak langsung, sebagaimana tergambarkan pada grafik di 

bawah ini: 

 

Sumber: Laporan Keuangan Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari Tahun 2018-2020 

(diolah) 
Gambar 5.1 Biaya Operasional Pendidikan 

 

 

Sumber: Laporan Keuangan Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari Tahun 

2018-2020 (diolah) 

Gambar 5.2 Trend peningkatan penggunaandana 

Berdasarkan pada grafik 5.1 pada tahun 2018 biaya operasional 

pendidikan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari sebesar Rp4.751.461.474,- dengan uraian biaya dosen (gaji 

dan honor) sebesar Rp2.614.593.376,- biaya tenaga kependidikan 

berjumlah 17 orang (gaji dan honor) sebesar Rp 538.197.792,- biaya 

operasional pembelajaran (bahan dan peralatan habis pakai) sebesar 
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Rp940.021.963,- biaya operasional tidak langsung sebesar 

Rp658.648.343,-  

Pada tahun 2019 biaya operasional pendidikan Program Studi 

Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari mengalami 

peningkatan menjadi sebesar Rp5.257.993.063,- dengan uraian biaya 

dosen (gaji dan honor) sebesar Rp2.881.302.725,- biaya tenaga 

kependidikan berjumlah 17 orang (gaji dan honor) sebesar Rp 627.100.908,- 

biaya operasional pembelajaran (bahan dan peralatan habis pakai) sebesar 

Rp1.062.263.749,- biaya operasional tidak langsung sebesar 

Rp687.325.681,-  

Tahun 2020 biaya operasional pendidikan meningkat dari tahun 

sebelumnya menjadi Rp5.965.862.478,- dengan uraian biaya dosen (gaji 

dan honor) sebesar Rp3.220.177.541,- biaya tenaga kependidikan 

berjumlah 17 orang (gaji dan honor) sebesar Rp740.059.180,- biaya 

operasional pembelajaran (bahan dan peralatan habis pakai) sebesar 

Rp1.217.581.372,- biaya operasional tidak langsung sebesar 

Rp788.044.385,-  

2. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Penelitian Dosen Tetap 

Berdasarkan pada tabel 4.a LKPS, penggunaan dana untuk kegiatan 

penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir mengalami tren yang 

meningkat setiap tahunnya seperti yang terlampir pada Grafik 5.2 di atas. 

Pada Tahun 2018 jumlah biaya penelitian dosen tetap Program Studi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari sebesar Rp845.000.000,- dengan 

uraian  penelitian internal dosen tetap S1 Akuntansi berjumlah 2 sebesar 

Rp50.000.000,- dan penelitian eksternal berjumlah 2 penelitian sebesar 

Rp795.000.000,-  Tahun 2019 biaya penelitian dosen tetap ProgramStudi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari mengalami peningkatan dari tahun 

2018 menjadi  sebesar Rp1.300.000.000,- dengan uraian  penelitian internal 

dosen tetap S1 Akuntansi berjumlah 4 sebesar Rp100.000.000,- dan 

penelitian eksternal berjumlah 3  sebesar Rp1.200.000.000,-   

Pada Tahun 2020 jumlah biaya penelitian dosen tetap Program Studi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari mengalami peningkatan jika di 

bandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2019, dimana total biaya 

penelitian pada tahun 2020 sebesar Rp1.664.000.000,- dengan uraian  

penelitian internal dosen tetap S1 Akuntansi berjumlah 7 penelitian sebesar 

Rp175.000.000,- dan penelitian eksternal berjumlah 5 penelitian sebesar 

Rp1.489.000.000,-  Peningkatan dana dan jumlah penelitian ini 

menunjukkan bahwa produktifitas dosen Program Studi S1 Akuntansi  STIE 

Enam Enam Kendari terbilang sangat baik.  

3. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan PkM Dosen Tetap 

Berdasarkan pada tabel 4 LKPS, penggunaan dana untuk kegiatan 

PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir mengalami tren yang meningkat 

setiap tahunnya seperti yang terlampir pada Grafik 5.2 diatas. Pada Tahun 

2018 penggunaan dana PkM dosen tetap Program Studi Akuntansi 

sebanyak 6 PkM sebesar Rp520.000.000,-. Dengan rincian jumlah PkM 

yang dibiayai oleh UPPS sebanyak 5 PkM sebesar Rp100.000.000,- dan dari 

luar UPPS sebanyak 1 PkM sebesar Rp420.000.000,-. Tahun 2019 jumlah 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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PkM sebanyak 8 berjumlah Rp584.000.000,- Dengan rincian jumlah PkM 

yang dibiayai oleh UPPS sebanyak 7 PkM sebesar Rp140.000.000,- dan dari 

luar UPPS sebanyak 1 PkM sebesar Rp444.000.000, dan tahun 2020 

penggunaan dana PkM dosen tetap meningkat 100% dari tahun 2019 

dengan total PkM sebanyak 17 PkM sebesar Rp1.036.000.000,-. Dengan 

rincian jumlah PkM yang dibiayai oleh UPPS sebanyak 12 PkM sebesar 

Rp240.000.000,- dan dari luar UPPS sebanyak 5 PkM sebesar 

Rp796.000.000,-. Peningkatan dana dan jumlah PkM dosen tetap Program 

Studi Akuntansi STIE Enam Enam setiap tahunnya ini menggambarkan 

bahwa produktifitas dosen Program Studi Akuntansi  STIE Enam Enam 

Kendari terbilang sangat baik. 

4.  Penggunaan Dana untuk Investasi 

Berdasarkan pada tabel 4 LKPS, penggunaan dana untuk investasi 

selama tiga tahun terakhir mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya 

seperti yang terlampir pada Grafik 5.2 di atas. Pada tahun 2018 anggaran 

penggunaan dana investasi STIE Enam Enam Kendari sebesar 

Rp1.047.413.600,- dialokasikan untuk Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari sebesar Rp530.024.080- atau sebesar 51%. Tahun 2019 

dana investasi STIE Enam Enam Kendari sebesar Rp1.384.687.500,- 

dialokasikan pada prodi S1 Akuntansi sebesar Rp767.707.810,- atau 

sebesar 55%, dan pada tahun 2020 dana investasi STIE Enam Enam 

Kendari naik cukup signifikan sebesar  Rp3.864.208.000,- dialokasikan pada 

prodi S1 Akuntansi sebesar Rp1.526.972.800,- atau sebesar 40%. Meskipun 

secara persentase berkurang, namun jumlah dana yang dialokasikan pada 

Prodi Akuntansi mengalami peningkatan. Peningkatan dana investasi yang 

cukup signifikan ini menunjukkan bahwa prodi Akuntansi terus melakukan 

upaya peningkatan kualitas di seluruh aspek baik itu dalam segi sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya 

proses pendidikan yang berkualitas dalam lingkupnya. 

b. Sarana 

1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan 

Ketersediaan sarana pendidikan yang dimiliki oleh Program Studi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari saat ini cukup menunjang aktivitasnya. Sarana 

pendidikan dalam hal pembelajaran mencakup ruang kelas (berupa AC, 

bracket LCD/Proyektor, kursi meja mahasiswa, kursi meja untuk dosen, dan 

whiteboard), media yang digunakan (berupa LCD/proyektor), dan sarana 

perpustakaan tersedia dan dalam kondisi baik. Sarana pembelajaran 

tersebut merupakan milik yayasan dan dapat dipergunakan sesuai dengan 

kebutuhan. Sarana ruang kelas dan media pembelajaran tersedia disemua 

ruang kelas. 

2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Ketersediaan sistem informasi di Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari saat ini sangat menunjang dan menjamin terlaksananya 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sudah tercukupi dan dalam 

kondisi yang baik.Sistem informasi pada Program Studi Akuntansi STIE 

Enam Enam Kendari di kelola terpusat oleh STIE Enam Enam Kendari 

melalui kontrol website lembaga yaitu STIE 66 Kendari (stie-66.ac.id) yang 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
http://sim.stie-66.ac.id/login
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dipergunakan untuk proses penyelanggaraan akademik dan administrasi 

diantaranya SIAKAD (SIM), Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi 

dengan SIAKAD (SIM), e-library, e-Learning, PMB Online, dan berbagai 

jenis sarana sistem informasi lainnya yang ada. Dimana sistem informasi 

tersebut yang dimiliki STIE Enam Enam Kendari juga telah mencakup 

keseluruhan layanan informasi baik akademik, keuangan, SDM, penelitian 

dan PKM, Perpustakaan (e-journal, e-book), dan lainnya yang dapat diakses 

oleh civitas akademika dan seluruh unit kerja sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Sistem informasi yang dimiliki dievaluasi secara berkala dan 

ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi yang ada.  

3) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana. 

Kelengkapan sarana dan prasarana Program Studi Akuntansi STIE 

Enam Enam Kendari telah memiliki fasilitas yang cukup representatif, namun 

untuk mencapai visi dan misi masih perlu dibutuhkan peningkatan dan 

pengembangan yang dilakukan secara berkala (setiap tahun) sehingga 

fasilitas tersebut semakin baik dan mendukung proses pendidikan. Secara 

umum, sarana dan prasarana yang ada di Program Studi Akuntansi STIE 

Enam Enam Kendari tergolong cukup, namun bila dibandingkan dengan 

kondisi perkembangan mahasiswa yang bertambah setiap tahunnya, maka 

peningkatan tersebut harus pula diikuti dengan penambahan dan 

peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki dan selalu memperhatikan 

kemudahan aksesibilitasnya. 

5. Indikator KinerjaTambahan 

Indikator kinerja tambahan (IKT) merupakan indikator kinerja yang telah 

disusun dan ditetapkan oleh Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

yang melampaui SN-Dikti pada setiap kriteria sebagai acuan standar mutu dalam 

pengembangan Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari. Data 

indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 

berkelenajutan. 

Indikator kinerja tambahan sarana dan prasarana Program Studi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari: 

1) Kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk 

program studi dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu 

setengah) m²/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua 

puluh) m². 

2) Kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 

(delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m²/mahasiswa. 

3) Ruang kerja ketua prodi disediakan dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) 

m², dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, 

peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan. 

4) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan 

dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot 

kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi. 

5) Ruang perpustakaan harus disediakan dengan ketentuan perguruan tinggi 

dengan jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat ratus) orang, luas 

ruang paling sedikit 200 (dua ratus) m², dilengkapi dengan perabot kerja, 

http://sim.stie-66.ac.id/login
https://elibrary.stie-66.ac.id/login
https://lms.stie-66.ac.id/
http://spmb.stie-66.ac.id/
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perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung 

pengelolaan perpustakaan. 

6) Perancangan bangunan perguruan tinggi dan pelaksanaan serta pengawasan 

pembangunannya dilaksanakan secara professional 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

1) Analisis capaian kinerja keuangan, sarana dan prasarana 

Peningkatan kinerja keuangan dapat dilihat dari persentase peningkatan 

penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan, kegiatan penelitian 

dosen tetap, kegiatan PkM dosen tetap dan Investasi (SDM, sarana dan 

prasarana) dalam 3 tahun terakhir seperti yang terlampir pada Grafik 5.3 di 

bawah ini: 

 

Sumber: Laporan Keuangan Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari Tahun 2018-

2020 (diolah) 

Gambar 5.3 Trend Persentase Penggunaan Dana 

Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional Pendidikan 

mengalami peningkatan 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2018 anggaran yang 

terserap sebesar 30%, di tahun 2019 sebesar 33%, dan di tahun 2020 sebesar 

37%. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional Kemahasiswaan 

mengalami peningkatan 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2018 anggaran yang 

terserap sebesar 28%, di tahun 2019 sebesar 33%, dan di tahun 2020 sebesar 

39%. Persentase penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap 

mengalami peningkatan 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2018 anggaran yang 

terserap sebesar 22%, di tahun 2019 sebesar 34%, dan di tahun 2020 sebesar 

44%. Persentase penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap 

mengalami peningkatan 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2018 anggaran yang 

terserap sebesar 24%, di tahun 2019 sebesar 27%, dan di tahun 2020 sebesar 

49%. Dan Persentase penggunaan dana untuk investasi mengalami 

peningkatan 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2018 anggaran yang terserap 

sebesar 19%, di tahun 2019 sebesar 27%, dan di tahun 2020 sebesar 54%. 

Peningkatan yang diperoleh dari indikator keuangan merupakan realisasi yang 

diharapkan mencapai atau melebih target yang ditetapkan berdasarkan standar, 

sehingga peningkatan tersebut menunjukkan trend yang positif dalam capaian 

kinerja keuangan. 
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2) Analisis faktor pendukung keberhasilan ketercapaian standar 

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja keuangan, sarana dan 

prasarana, Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memiliki 

anggaran dan pembiayaan yang tergolong memadai dan telah mencukupi 

sehingga mampu membiayai operasional penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi serta dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari saat ini cukup 

menunjang aktivitasnya.  

3) Analisis faktor penghambat ketercapaian standar 

Walaupun secara persentase keuangan dan ketersediaan sarana dan 

prasarana tergolong sudah memadai dan sesuai dengan standar kecukupan, 

namun masih ada beberapa indikator lain yang menyebabkan ketercapaian 

standar keuangan, sarana dan prasarana terhambat. Kurangnya ketersediaan 

lahan parkir yang tidak sebanding dengan jumlah peningkatan mahasiswa 

setiap tahunnya, kurangnya penerimaan dana dari sumber lain selain dari 

penerimaan mahasiswa seperti penerimaan dana dari sponshorship baik 

perusahaan swasta maupun dari pemerintah, keterbatasan lahan untuk 

membuat gedung incubator dan laboratorium, keterbatasan lahan untuk 

memperluas ruang perpustakaan, kurangnya sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dibidang IT dan pustakawan, belum tersedianya akses 

aplikasi perpustakan berbasis website, waktu untuk proses pembangunan 

prasarana gedung perkuliahan tergolong lama atau melebihi dari target 

pemakaian, dan sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh pada 

setiap unit, merupakan faktor penyebab terhambatnya ketercapaian standar. 

 

7. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana Dan Prasarana 

a. Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari telah menetapkan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Peraturan Ketua STIE Enam Enam 

Kendari Nomor 773/A.01/M/STIE-66/2018 Tahun 2018 yang tertuang dalam 

Kebijakan Mutu (Buku 1), Manual Mutu (Buku 2) dan Standar Mutu (Buku 3) 

telah disesuaikan dengan SN-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 yang penyusunannya 

mengikuti siklus SPMI yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian 

dan Peningkatan (PPEPP). 

b. Standar  sarana dan prasarana Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari telah menetapkan 7 indikator yakni untuk keuangan: Prasarana 

pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang 

kelas, ruang sidang, prasarana air, listrik, dan tabung pemadam api yang 

mencukupi, prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi 

untuk kebutuhan mahasiswa, adanya Perpustakaan dengan koleksi pustaka 

yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai, proses belajar mengajar 

didukung oleh sarana laboratorium yang bermutu baik, ruangan kegiatan 

akademik (kuliah/praktikum/penelitian, seminar dan tugas akhir/skripsi) 

didukung peralatan yang mencukupi, proses belajar mengajar didukung oleh 

sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program 

akademik di program studi yang mudah diakses. 

https://drive.google.com/file/d/18nV5eSTKIUk_hhyJClERQAlkZtH7QO_p/view
https://drive.google.com/file/d/1D1KS65DeriPBIlOEZzMD9h15NrLTanp4/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
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c. Untuk menindaklanjuti laporan AMI, maka telah dilaksanakan Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) tingkat STIE Enam Enam Kendari yang melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan (Notulensi RTM) 

d. Berdasarkan hasil RTM, maka semua pimpinan pada level Institusi dan 

Program Studi wajib melaksanakan hasil RTM untuk upaya pengendalian Mutu 

menuju ke arah peningkatan standar. 

8. Kepuasan Pengguna 

Persentase tentang kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini.  

 
Gambar 5.4 Kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana 

Berdasarkan hasil survei sarana, prasarana dan akses internet dapat dijelaskan 

bahwa tingkat kepuasan penggunaan sarana sebesar 83%, prasarana sebesar 

79% dan penggunaan akses internet sebesar 89%. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar keuangan, sarana, dan 

prasrana secara umum dapat diimplementasikan dengan sangat baik. Untuk 

mengatisipasi perkembangan IPTEK dan menghadapi tuntutan persaingan pasar 

bebas dalam era revolusi industri 4.0, maka pengelolaan keuangan, sarana dan 

prasarana dikembangkan secara digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

tenaga dan waktu serta transparansi untuk seluruh pemangku kepentingan.  

Pengembangan sarana dan prasarana Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi. Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud 

meliputi pembangunan berbagai fasilitas, berupa penambahan gedung perkuliahan, 

peningkatan kualitas ruangan dan fasilitas laboratorium, pembangunan gedung UPT 

TIK, peningkatan kapasitas bandwidth, pengadaan server yang sangat memadai 

serta pengadaan komputer pada Program Studi.  
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Akses Internet
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C.6 Pendidikan 

1. Latar Belakang 

Rasional   Standar   Mutu   Pendidikan   mengacu   pada   upaya   untuk 

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Prodi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari. Mekanisme penetapan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Sistem 

Penjaminan Mutu Internal  STIE Enam Enam Kendari tentang Standar Mutu Pendidikan 

yang terdiri dari 8 komponen yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi 

Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar 

Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, 

Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

Mekanisme penetapan standar pendidikan Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam dibawah kordinasi Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) STIE 

Enam Enam Kendari yang bertugas merumuskan standar mutu pendidikan yang 

disesuaikan dengan Permenristek dikti Nomor 44 tahun 2015 dan disesuaikan dengan 

kemampuan institusi. Standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan STIE Enam Enam 

Kendari juga mengakomodir integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam proses pembelajaran.  

 

2. Kebijakan   

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memiliki kebijakan, pedoman 

dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan, sasaran pendidikan, strategi dan 

metode untuk mencapainya dan instrumen untuk mengukur keefektifannya. Kebijakan 

ini dijadikan acuan bagi Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari untuk 

melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran secara berkala dan 

berkelanjutan guna memberikan kepastian pada mutu, relevansi, pencapaian 

kompetensi dan daya saing lulusan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Statuta, 

Dokumen Penjaminan Mutu, Renop Program Studi Akuntansi, Renstra Program Studi 

Akuntansi, Kurikulum Program Studi Akuntansi, Hasil Capaian Pendidikan, Panduan 

Penulisan Skripsi, Pedoman Penelitian dan Pedoman PkM serta RIP STIE Enam Enam. 

 

3. Strategi Pencapaian Standar  

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi 

Akuntansi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. 

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara 

mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga 

terjadi peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap 

untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan 

menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, 

inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa 

hingga terwujudnya capaian pembelajaran. Untuk menjamin terselenggaranya proses 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu 

dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1Cs-qBqLEqchkKfVuT83eReCKebMMY0vi/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sop-pengelolaan-mutu-akademik/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renop/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renstra/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/renstra/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kurikulum/
https://drive.google.com/file/d/1v8y6_kv6Xaja0obPSj27MFsNksbG0ISJ/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/panduan-penulisan-skripsi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/panduan-penulisan-skripsi/
https://drive.google.com/file/d/1SV9XnzXsYJfqcW7Ct4WmnbyQYy7yb8fS/view
https://drive.google.com/file/d/1V1ZpqSIlFNwDN1VNik1C4pvn4oebQEPq/view
https://drive.google.com/file/d/1X5hZ8MPK30_Wq85Xuae4_gGEWrQWLuN_/view
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Tabel. Strategi Pencapaian Standar 

No Standar Program 

Studi 

Strategi Pencapaian 

Isi Pembelajaran (Kurikulum) 

1. Kurikulum Program 

Studi Akuntansi 

STIE Enam Enam 

Kendari mengacu 

pada visi dan misi 

STIE Enam Enam 

Kendari dan 

berdasarkan pada 

Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

(KKNI) 

Strategi yang digunakan adalah dengan cara mengembangkan Kurikulum 

Program Studi Akuntansi, berisi hal-hal sebagai berikut: 

1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Mutu Program Studi Akuntansi. 

2. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis penyusunan kurikulum. 

3. Struktur Kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kebutuhan tenaga kerja 

4. Prosedur pengajuan dan pengesahan kurikulum. 

Penyusunan kurikulum juga melibatkan stakeholder terkait yaitu yayasan, 

dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra program studi dan pengguna 

lulusan sehingga diharapkan kurikulum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

pengguna  

Selain itu Program Studi Akuntansi berkomitmen, dalam rangka memberikan 

penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI, antara lain 

mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat 

digunakan program studi untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum. 

Proses Pembelajaran 

1. Sistem 

pembelajaran di 

Program Studi 

Akuntansi STIE 

Enam Enam 

Kendari yang 

dikembangkan 

adalah 

pembelajaran yang 

berpusat pada 

mahasiswa (student 

centered learning) 

Strategi yang dilakukan agar penerapan sifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada 

mahasiswa dapat berjalan dengan baik adalah: 

1. Membentuk kelas kecil dalam proses perkuliahan agar dosen dapat 

mengukur dan mengenali kemampuan mahasiswa. 

2. Dosen tidak hanya mentransformasikan pengetahuan tetapi juga nilai – nilai 

spiritual dan kehidupan agar membangun kepribadian yang berkarekter. 

3. Meningkatkan kemampuan dosen agar bisa menjadi figur inspiratif dan 

teladan bagi mahasiswa sehingga dapat merangsang ide dan kreatifitas 

mahasiswa  

4. Setiap dosen wajib menyiapkan RPS dan SAP pada setiap matakuliah yang 

diampuh 

2. Menciptakan 

suasana akademik 

yang kondusif dalam 

menungjang proses 

pembelajaran 

Strategi yang digunakan untuik menciptakan Suasana akademik yang kondusif 

adalah: 

1. Meningkatkan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 

bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi 

2. Menyelenggarakan kuliah tamu yaitu minimal 1 kali dalam setiap semester 

baik untuk mahasiswa dan dosen. 

3. Meningkatkan keikutsertaan kegiatan diseminasi hasil seminar, pelatihan 

dan workshop yang telah dilakukan oleh program studi. 

4. Sinkronisasi bahan ajar Program Studi Akuntansi secara berkalaAdanya 

evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa, maka hal ini akan 

mendorong adanya transparansi di dalam sistem penilaian yang diberikan 

oleh dosen. 

3. Integrasi Penelitian 

dan pengabdian 

dalam proses 

pembelajaran 

Peningkatan integrasi Penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran 

dilakukan oleh Program Studi Akuntansi dengan cara : 

1. Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang diintegrasikan dalam penyusunan RPS dan bahan ajar. 

2. Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari memfasilitasi dan 

melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai 

bentuk presentasi ilmiah ditingkat wilayah, nasional dan internasional, 
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No Standar Program 

Studi 

Strategi Pencapaian 

publikasi dalam jurnal nasional, publikasi dalam jurnal nasional terkareditasi 

dan/atau internasional yang bereputasi. 

Penilaian Pembelajaran 

 Penilaian mutu 

pembelajaran 

dilakukan untuk 

menjamin 

ketercapaian tujuan-

tujuan pembelajaran 

yang telah 

ditetapkan Program 

Studi Akuntansi  

Strategi yang dilakukan untuk menjamin pembelajaran adalah : 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala agar dapat 

disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja. 

2. Mahasiswa mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mengenai 

penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala. 

Evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa melalui kuesioner yang 

dilakukan secara berkala. Bentuk kuesioner disiapkan oleh P2MIA STIE 

Enam Enam Kendari. 

3. Seluruh mata kuliah dilengkapi RPS. 

  

Sumber daya yang digunakan Program Studi Akuntansi dalam pencapaian 

Standar pendidikan tinggi yaitu unsur pimpinan tingkat STIE Enam Enam, Program 

Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan sarana prasarana pembelajaran. 

Mekanisme kontrolnya ketercapaian standar pendidikan tinggi program studi 

akuntansi melalui Monev Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Tim 

Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi, selanjutnya hasil temuan dari Monev 

ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 

4. Indikator Kinerja Utama 

a. Kurikulum 

1. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum.  

Prodi Akuntansi telah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tahun 

2013 ke kurikulum tahun 2017 yang berbasis pada KKNI. Peninjauan kurikulum ini 

melalui proses yang panjang, diawali dengan rapat internal antara tim pengkaji 

dengan pimpinan program studi yang didasarkan pada hasi Audit Mutu Internal (AMI), 

dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui focus group discussion dengan pengguna lulusan dan pakar 

diantaranya: 

1. Prof. Dr. H. Arifuddin Mas’ud SE.,M.Si.,Ak.,CA (Dekan FEB UHO) 

2. Prof. Dr. H. Andi Basru Wawo. SE.,M.Si.,Ak.,CA (Guru Besar FEB UHO) 

3. Sekretaris BPK Kantor Perwakilan Provinsi Sultra,  

4. Ketua Forum UKM IKM Sultra 

5. Direktur Bank Sultra 

6. Kepala Cabang Bank Muamalat, 

7. Direktur Bank BPR, 

8. Perberindo 

9. Pemerintah Daerah. 

Sumber internal terdiri dari unsur pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan 

data akademik dan hasil tracer study tahun sebelumnya. 

2) Dokumen kurikulum. 

a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang 

KKNI/SKKNI yang sesuai. 
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Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang 

sesuai dapat dilihat pada dokumen kurikulum yang ada di Prodi Akuntansi. 

Ketersediaan dokumen profil lulusan, pemetaan capaian pembelajaran, bahan 

kajian dan matakuliah. Pemetaan capaiaan pembelajaran, bahan kajian dan 

matakuliah pada Prodi Akuntansi dituangkan di dalam dokumen kurikulum 

berbasis KKNI. Dokumen kurikulum nasional berbasis KKNI pada Prodi 

Akuntansi memuat VMTS, kesesuain capaian pembelajaran dengan profil 

Lulusan dan juga rumusan capaian pembelajaran mata kuliah.  

b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. 

Struktur kurikulum Program Studi Akuntansi mengacu pada pencapaian 

pembelajaran mahasiswa. Dalam struktur kurikulum terdapat kelompok 

Matakuliah wajib yang diprogramkan oleh keseluruhan mahasiswa Prodi 

Akuntansi dan Matakuliah pilihan yang yang akan dipilih mahasiswa sesuai 

dengan konsentrasi/peminatan mahasiswa. Tujuanya adalah agar kompetensi 

yang dimiliki sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa.  

c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan 

matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya). 

Dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah 

tertuang dalam buku kurikulum Prodi Akuntansi berdasarkan SK Ketua Nomor: 

308/A.01/K/STIE-66/2018 Tentang Kurikulum 2017 Program Studi Akuntansi. 
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Tampilkan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. 

 

Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran 

No. Semester 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah 

Mata 

Kuliah 

Kom-

petens

i 

Bobot Kredit  (sks) 

Konversi 

Kredit ke 

Jam 

Capaian Pembelajaran 
Dokumen 

Rencana 

Pembela-

jaran 

Unit 

Penyeleng-

gara 

Kuliah/ 

Respons

i/ 

Tutorial 

Seminar 

Praktikum/ 

Praktik/ 

Praktik 

Lapangan 

Sikap 
Penget

a-huan 

Keteram

-pilan 

Umum 

Keteram-

pilan 

Khusus 

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

1 1 EKJ1210  Peng. Akuntansi I & Praktikum V 2   1 150 Menit V V V V RPS PRODI 

2 1 EKJ1212  Pengantar Ekonomi   3     150 Menit V V V   RPS INSTITUSI 

3 1 EKJ1218  Manajemen Bisnis   2 1   150 Menit  V V V V RPS INSTITUSI 

4 1 EKJ1207  Matematika Ekonomi Bisnis V 1   2 150 Menit  V V V V RPS INSTITUSI 

5 
1 

MPK400

0 Pendidikan Agama   

2 

    

100 Menit 
V V V   RPS INSTITUSI 

6 
1 

MPK401

2 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan   

2 

    

100 Menit 
V V V   RPS INSTITUSI 

7 
1 

MKK400

8 
Bahasa Inggris Ekonomi 

  

2 

    

100 Menit 
V V V   RPS INSTITUSI 

8 
1 

MPK400

6  Teknik Penulisan Karya Ilmiah 

  1 

  1 

100 Menit 
V V V   RPS INSTITUSI 

9 2 EKJ1219  Peng. Akuntansi II & Praktikum V 2   1 150 Menit V V V V RPS PRODI 

10 2 EKA1201  Entrepreneurship   1 1 1 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

11 2 EKA1332  Bank dan Lembaga Non Bank V 3     150 Menit V V V V RPS INSTITUSI 

12 2 EKJ1220  Statistik  Ekonomi V 2   1 150 Menit V V V V RPS INSTITUSI 

13 
2 

EKP1404 

 Aplikasi Analisis Kuantitatif & 

Kualitatif 
V 1   2 

150 Menit 
V V V V RPS INSTITUSI 

14 2 EKA1325  Manajemen Pemasaran   2 1   150 Menit V V V V RPS INSTITUSI 

15 
2 

EKJ1204 

 Lingkungan Bisnis & Hukum 

Komersial   

2 

    

100 Menit 
V V V   RPS INSTITUSI 

16 
3 

EKA1102 

 Etika Profesi & Tata Kelola 

Corporate 

V 2 

1   

150 Menit 
V V V   RPS PRODI 

16 3 EKA1306  Akuntansi Biaya V 2   1 150 Menit V V V V RPS PRODI 

17 3 EKA1301  Akuntansi Keuangan I V 2   1 150 Menit V V V V RPS PRODI 

18 3 EKA1317  Perpajakan V 2 1   150 Menit V V V V RPS PRODI 



86 
 

 
Laporan Evaluasi Diri (LED), Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

No. Semester 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah 

Mata 

Kuliah 

Kom-

petens

i 

Bobot Kredit  (sks) 

Konversi 

Kredit ke 

Jam 

Capaian Pembelajaran 
Dokumen 

Rencana 

Pembela-

jaran 

Unit 

Penyeleng-

gara 

Kuliah/ 

Respons

i/ 

Tutorial 

Seminar 

Praktikum/ 

Praktik/ 

Praktik 

Lapangan 

Sikap 
Penget

a-huan 

Keteram

-pilan 

Umum 

Keteram-

pilan 

Khusus 

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

19 3 EKA1405  Aplikasi Komputer Akuntansi V 1   1 100 Menit V V V V RPS PRODI 

20 3 EKA1315  Manajemen Keuangan V 2   1 150 Menit V V V V RPS INSTITUSI 

21 3 EKA1308  Akuntansi Syariah V 2 1   150 Menit  V V V V RPS PRODI 

22 4 EKA1302  Akuntansi Keuangan  II V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

23 4 EKA1307  Akuntansi Manajemen V 3     150 Menit  V V V V RPS PRODI 

24 4 EKA1338  Perpajakan Lanjutan V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

25 4 EKA1309  Auditing I V 2   1 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

26 4 EKA1207  Teori Akuntansi V 3     150 Menit  V V V   RPS PRODI 

27 4 EKA1304  Sistem Informasi Akuntansi V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

28 4 EKA1327 Analisa Laporan Keuangan V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

29 5 EKA1341  Akuntansi Keuangan Lanjutan I V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

30 5 EKA1331  Akuntansi Lingkungan & Sosial V 2 1   150 Menit V V V V RPS PRODI 

31 5 EKA1310  Auditing II V 1   2 150 Menit V V V V RPS PRODI 

32 5 EKA1305  Sistem Informasi Manajemen V 3     150 Menit V V V V RPS PRODI 

33 5 EKA1329  Topik Khusus Akuntansi V 2 1   150 Menit V V V   RPS PRODI 

34 5 EKA1312  Akuntansi Sektor Publik V 2 1   150 Menit V V V V RPS PRODI 

35 
5 

MPK401

1  Akuntansi Keuangan Daerah 

V 2 

1   

150 Menit 
V V V V RPS PRODI 

36 5 EKA1335  Akuntansi  Perpajakan V 1   2 150 Menit V V V V RPS PRODI 

37 
5 

EKA1340 

 Teori Portofolio & Analisa 

Investasi 

V 2 

  1 

150 Menit 
V V V 

  
RPS PRODI 

38 6 EKA1343   Manaj. Strategik dan Leadership   3     150 Menit V V V   RPS INSTITUSI 

39 6 EKA1344  Akuntansi Keperilakuan V 3     150 Menit V V V   RPS PRODI 

40 6 EKA1342  Akuntansi Keuangan lanjutan II V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

41 6 EKA1313  Sistem Pengendalian Manajemen V 1 2   150 Menit  V V V   RPS PRODI 

42 6 EKA1414  Praktikum Akuntansi Sektor Privat V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

43 6 EKA1324  Manajemen Risiko    3     150 Menit  V V V   RPS INSTITUSI 

44 
6 

EKA1415 

 Seminar Akuntansi Keuangan 

Daerah 

V 1 

2   

150 Menit  
V V V   RPS PRODI 
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Laporan Evaluasi Diri (LED), Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

No. Semester 

Kode 

Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah 

Mata 

Kuliah 

Kom-

petens

i 

Bobot Kredit  (sks) 

Konversi 

Kredit ke 

Jam 

Capaian Pembelajaran 
Dokumen 

Rencana 

Pembela-

jaran 

Unit 

Penyeleng-

gara 

Kuliah/ 

Respons

i/ 

Tutorial 

Seminar 

Praktikum/ 

Praktik/ 

Praktik 

Lapangan 

Sikap 
Penget

a-huan 

Keteram

-pilan 

Umum 

Keteram-

pilan 

Khusus 

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

45 6 EKA1416  Manajemen Perpajakan V 2 1   150 Menit  V V V   RPS PRODI 

46 6 EKA1417  Manajemen Perbankan V 2 1   150 Menit  V V V   RPS PRODI 

47 7 EKP1208  Metodologi Penelitian V 2   1 150 Menit V V V V RPS INSTITUSI 

48 7 EKA1311 Audit Manajemen V 1 1 1 150 Menit V V V V RPS PRODI 

49 7 EKA1336  Akuntansi Internasional V 2 1   150 Menit V V V V RPS PRODI 

50 7 EKA1418  Audit Forensik dan Investigasi V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

51 7 EKA1419  Praktikum Audit Sektor Publik V 1   2 150 Menit  V V V V RPS PRODI 

52 
7 

EKA1420 

 Pemeriksaan Organisasi Sektor 

Publik 

V 2 

1   

150 Menit  
V V V V RPS PRODI 

53 
7 

EKA1421 

 Praktikum Audit sektor 

Perpajakan 

V 1 

  2 

150 Menit  
V V V V RPS PRODI 

54 7 EKA1422  Seminar Manajemen Perpajakan V 1 2   150 Menit  V V V V RPS PRODI 

55 
7 

EKA1423 

 Praktikum Audit sektor 

Perbankan 

V 1 

  2 

150 Menit  
V V V V RPS PRODI 

56 7 EKA1424  Lembaga Keuangan Syariah V 2 1   150 Menit  V V V   RPS PRODI 

57 
8 

MBB400

1 KKL 

V 
  1 3 

  
V V V V RPS INSTITUSI 

58 
8 

MKB400

1 Skripsi 

V 1 

3 2 

  
V V V V RPS INSTITUSI 

 

(Dokumen: Kurikulum Program Studi Akuntansi, RPS Program Studi Akuntansi, dan Kartu Kontrol Mengajar/Presensi) 

 

 

 

 

 

 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kurikulum/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/rps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kartu-kontrol-mengajar-presensi/
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b. Pembelajaran 

1. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa.  

Prodi Akuntansi mengharuskan dosen untuk melaksanakan proses 

pembelajaran secara interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara 

mahasiswa, dosen dan media belajar untuk meraih capaian pembelajaran 

lulusan. Prodi Akuntansi mengarahkan dosen per semester untuk 

melaksanakan proses pembelajaran secara holistik, dimana proses 

pembelajaran mendorong terciptanya pola pikir mahasiswa yang komprehensif 

dan luas dengan memanfaatkan keunggulan dan kearifan lokal maupun 

nasional. Prodi Akuntansi mengharuskan dosen per semester untuk 

melaksanakan proses pembelajaran secara integratif, di mana capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi 

melalui pendekatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prodi 

Akuntansi mengharuskan dosen per semester untuk melaksanakan proses 

pembelajaran secara saintifik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah dan 

perkembangan keilmuan sehingga mewujudkan lingkungan akademik yang 

berasaskan nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi 

nilai-nilai  agama, keberagaman  dan kebangsaan. 

Prodi Akuntansi mengarahkan dosen untuk melaksanakan proses  

pembelajaran  secara  kontekstual  di  mana capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

Program Studi Akuntansi mengharuskan dosen per semester untuk 

melaksanakan proses pembelajaran secara tematik di mana capaian 

pembelajaran diperoleh melalui pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik keilmuan Akuntansi dan dikaitkan dengan permasalahan 

nyata melalui pendekatan transdisiplin. 

Pembelajaran secara efektif dilaksanakan oleh dosen Prodi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari di mana capaian pembelajaran lulusan diraih 

secara tepat guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan 

benar dalam kurun waktu yang optimum. Prodi Akuntansi mengharuskan 

dosen untuk melaksanakan   proses   pembelajaran   secara   kolaboratif   di   

mana proses pembelajaran dilakukan secara bersama yang melibatkan 

kolaborasi antar mahasiswa, dosen, praktisi dan media belajar untuk 

menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam mencapai 

pembelajaran lulusan. Prodi Akuntansi mengharuskan dosen melaksanakan 

proses pembelajaran secara berpusat pada mahasiswa di mana capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

mengutamakan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan 

melalui pendekatan diskusi. (video pembelajaran dosen dan mahasiswa) 

2. Ketersediaan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan 

kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 

https://www.youtube.com/channel/UChOR3z60C37Em2MzJzZoAuw
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Kelompok dosen Matakuliah per semester menyusun dan 

mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dilakukan secara 

terbuka, dialogis, dan memberi ruang untuk perbaikan. Perkuliahan dilakukan 

dengan pendekatan humanis agar mahasiswa merasa nyaman dalam 

mengikuti perkuliahan.  

3. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses 

terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif 

diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan 

kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.   

Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa di samping dilakukan 

dalam bentuk tatap muka perkuliahan juga dilaksanakan di luar kelas, antara 

lain melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Proses bimbingan meliputi 

bimbingan akademik, bimbingan skripsi dan bimbingan KKL. Selain itu 

perkuliahan juga dilakukan melalui kunjungan ke lokasi-lokasi yang berkaitan 

dengan capaian lulusan seperti kunjungan ke beberapa mitra kerja. Prodi 

Akuntansi berupaya menciptakan suasana yang lebih akrab antara dosen dan 

mahasiswa sesuai dengan semangat Student Centered Learning (SCL), 

dimana dosen lebih bersifat sebagai fasilitator. Pada masa pandemi COVID-

19 interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara 

daring (online).  

Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran 

dilakukan program studi melalui kartu kontrol perkuliahan untuk melihat 

kesesuaian antara materi perkuliahan, absensi dan media belajar dengan RPS 

yang telah dibuat. Kartu kontrol perkuliahan juga digunakan untuk 

mengevaluasi jam masuk dan berakhirnya perkuliahan.  

Metoda pembelajaran yang efektif dilakukan dengan cara perkuliahan 

dilaksanakan pada ruangan kelas (dilengkapi AC) untuk memudahkan diskusi 

dan menggunakan LCD sehingga penyampaian materi menjadi lebih baik. 

Tersedia fasilitas wifi guna memudahkan mahasiswa mengunduh artikel/jurnal 

terkait dengan materi yang dipelajari. Pelaksanaan pembelajaran memiliki 

mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik 

kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi 

perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.  

Terkait integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam pembelajaran dilakukan dengan cara melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan matakuliah yang diajarkan di Program Studi Akuntansi 

sehingga materi perkuliahan yang diajarkan menggunakan teori-teori terbaru 

yang diadopsi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prodi 

Akuntansi juga mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam penelitian 

tidak hanya melalui kegiatan Tugas Akhir skripsi tetapi juga melalui keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/foto-dokumentasi-ruang-kelas/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-integrasi-penelitian-dan-pkm/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-integrasi-penelitian-dan-pkm/
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4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban 

belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup 

karateristik perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar mahasiswa 

dilakukan oleh Prodi Akuntansi melalui monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran dengan cara angket kontrol yang diisi oleh ketua kelas dan 

angket evaluasi yang diberikan oleh Ketua Prodi kepada mahasiswa pada 

setiap akhir semester. Instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran yaitu; 

jadwal perkuliahan, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar dan 

modul praktikum, monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa, penyusunan 

soal UTS dan UAS, kuesioner evaluasi pembelajaran dosen oleh mahasiswa 

dan Beban Kinerja Dosen (BKD).  

5. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar 

mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan 

berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan, dan dilakukan secara terintegrasi 

Upaya mempertahankan mutu penilaian pembelajaran setiap dosen 

mengukur ketercapaian pembelajaran menggunakan berita acara penilaian 

yang telah ditetapkan Prodi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari. Berita acara 

penilaian mencakup nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir 

semester. Nilai akhir yang dikeluarkan oleh dosen pengampu mata kuliah 

merupakan gabungan dari beberapa komponen penilaian yang meliputi: 

partisipasi, tugas, mid semester, dan ujian semester. Nilai akhir suatu mata 

kuliah dinyatakan dengan nilai mutu yang diberi angka standar yang mengacu 

pada Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal:   

1. 86 – 100 = Nilai A Sangat Baik 

2. 76 – 85 = Nilai B Baik 

3. 66 – 75 = Nilai C Cukup 

4. 56 – 65 = Nilai D Kurang 

5. ≤55  = Nilai E Sangat Kurang 

  Penilaian dosen Prodi Akuntansi berdasarkan pada prinsip: 

1. Edukatif, yaitu dosen memberikan penilaian yang bertujuan untuk 

memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki cara belajar dan 

capaian pembelajaran. 

2. Otentik, yaitu dosen memberikan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

3. Objektif, yaitu dosen dalam penilaian didasarkan pada stándar yang 

disepakati antara dosen dan mahasiswa saat kontrak perkuliahan serta 

bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

4. Akuntabel, yaitu dosen dalam memberikan nilai sesuai dengan prosedur 

dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh 

mahasiswa. 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/jadwal-perkuliahan/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/rps-2/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/bahan-ajar-dan-modul-praktikum/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/bahan-ajar-dan-modul-praktikum/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kartu-kontrol-mengajar-presensi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kumpulan-soal-ujian-uts-dan-uas/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kumpulan-soal-ujian-uts-dan-uas/
https://docs.google.com/forms/d/1iZKOV-NI1wmZP1k2m6Y0YAeKQGX75ZP5p3Kc770MHts/viewform?edit_requested=true
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/beban-kinerja-dosen/
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
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5. Transparan, yaitu nilai yang diberikan dosen dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan melalui SIM STIE Enam Enam Kendari. 

6. Hasil analisis data terhadap luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah (Tabel 5.b. 

LKPS).   

   Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.b LKPS integrasi penelitian 

dan pengabdian terhadap proses pembelajaran belum sepenuhnya terlaksana 

dengan baik, karena baru 11 Matakuliah Prodi Akuntansi yang terintegrasi 

dengan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Prodi Akuntansi. 

Prodi akuntansi telah melakukan upaya untuk meningkatkan integrasi 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam proses pembelajaran dengan 

memaksimalakan penggunaan dana penelitian dan pengabdian kompetitif 

yang diberikan kepada dosen Prodi Akuntansi. 

c) Suasana akademik  

1) Kebebasan Akademik 

Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika wajib 

bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan kebebasan akademik di 

Program studi. Kebebasan akademik di Prodi Akuntansi antara lain: 

1) kebebasan bagi dosen untuk memberikan pendapat di kampus pada saat 

perkuliahan maupun tutorial. 

2) kebebasan bagi dosen untuk memperluas wawasan keilmuan dengan 

menjadi anggota pengurus dalam organisasi profesi atau keilmuan 

tertentu. 

3) kebebasan bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. 

4) Bagi mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengajukan 

pertanyaan/berdiskusi tentang materi perkuliahan yang disampaikan 

dosen, mengikuti kegiatan penelitian dosen, maupun penelitian mandiri, 

dan membentuk kelompok belajar. 

5) Dosen dan tenaga pendidik diberi kebebasan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih  tinggi sesuai dengan keilmuanya. 

2) Kebebasan Mimbar Akademik 

Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di Prodi Akuntansi antara 

lain: 

a) mengemukakan pendapat dan pandangan ilmiah baik lisan maupun 

tertulis pada forum-forum ilmiah, seperti perkuliahan, seminar, diskusi, 

maupun bentuk pertemuan ilmiah lainnya, baik diminta maupun atas 

kehendak sendiri sesuai dengan bidang ilmunya. 

b) mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal dan majalah ilmiah maupun 

media massa lainnya. 

c) menerapkan metode pembelajaran student centered learning untuk 

memotivasi mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dengan 

memperhatikan etika ilmiah. 

 

http://sim.stie-66.ac.id/login
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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3) Otonomi Keilmuan 

Otonomi keilmuan memberikan kesempatan kepada dosen dalam 

mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta kemanfaatan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan 

yang berlaku meliputi: 

1. Dosen diberikan keleluasaan dalam merumuskan metode pengajaran   

mata kuliah yang diampunya, kebebasan   dalam   menentukan kajian 

penelitian (seminar dan konferensi tingkat nasional maupun internasional), 

dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada 

masyarakat dengan berbagai bentuk.  

2. Dosen diberikan kewenangan dalam mendesain model pembelajaran 

yang inovatif dan menarik minat mahasiswa, mendapatkan biaya 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Dosen diberikan kebebasan dalam mengadakan evaluasi penilaian 

terhadap proses pembelajaran serta penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Dosen diberikan kewenangan dalam membuat buku ajar maupu bahan 

ajar yang relevan dengan Matakuliah yang diampuhnya 

5. Mahasiswa diberi keleluasaan dalam merumuskan judul Skripsi yang 

relevan dengan konsentarasi peminatan mahasiswa. 

(Dokumen: Sertifikat Seminar dan Konferensi, Surat Tugas Pembahasan 

Judul Skripsi, dan Surat Tugas Penelitian dan PkM) 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Program 

Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dapat dilihat pada tabel berkut: 

Tabel. Indikator Kinerja Tambahan 

KRITERIA INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) 

Standar Isi Pembelajaran 1. Nilai-nilai keberagaman yang sudah diintegrasikan pada 

kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran 

menjadi landasan penguasaan kemampuan semua 

lulusan. 

2. Konten ajar memanfaatkan perkembangan Teknologi 

informasi. 

3. Bahan kajian menggunakan referensi yang mutakhir, 

khususya hasil penelitian atau artikel jurnal ilmiah nasional 

dan internasional yang relevan 

IKT Standar 

Proses 

Pembelajaran 

Program Studi menyusun karakteristik pembelajaran 

berdasarkan 6 pilar yaitu : kekeluargaan, kebersamaan, 

kerjasama, komitmen, komunikatif dan kolaboratif. 

IKT Standar Penilaian 

Pembelajaran 

1. Penilaian proses dan hasil belajar menggunakan teknik 

penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran 

lulusan yang terdiri atas observasi, partisipasi, 

keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah), unjuk kerja, 

tes tertulis, tes lisan, dan angket. 

2. Melakukan umpan balik dari mahasiswa dalam upaya 

perbaikan penilaian pembelajaran. 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/dokumentasi-seminar-konferensi-nasional-internasional/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/surat-tugas-pembahasan-judul-skripsi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/surat-tugas-pembahasan-judul-skripsi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/surat-tugas-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat/
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KRITERIA INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) 

3. komponen penilaian yang dilakukan dosen dicek validitas 

dan reliabilitas, dan keadilannya dalam menilai  mahasiswa 

4. Mahasiswa diberi akses untuk memahami prosedur 

penilaian. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja  

Indikator dan analisis keberhasilan, ketidakberhasilan pencapaian 

standar pendidikan yaitu: 
Tabel. Analisis Keberhasilan Standar Kompetensi Lulusan 

No Indikator Pencapaian Standar Analisis Keberhasil/Ketidakberhasilan 

1. Mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI. 

Tercapai, hal ini dapat amati dari 

kurikulum yang telah diterapkan 

3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) lulusan: S1 = 3,10 

Tercapai, hal ini dapat di lihat dari IPK 

rata-rata lulusan. 

4. Rata-rata masa studi mahasiswa: 

• S1= 8 semester 

Tercapai, dibuktikan dari rata-rata masa 

studi mahasiswa di Prodi Akuntansi 4 

tahun 

5.  Pada setiap dokumen tugas akhir 

mahasiswa STIE Enam Enam Kendari 

harus melampirkan bukti hasil cek 

plagiasi dari P3MK. 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari hasil cek 

plagiasi Skripsi Prodi Akuntansi 

 Memiliki kesesuaian keahlian dan 

pendidikan dosen dengan materi 

pembelajaran yang diajarkan 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari SK 

mengajar dosen 

 Persentase mata kuliah (teori dan 

praktikum) yang dilengkapi RPS lebih 

besar 95%, dan selalu dimutakhirkan. 

Tercapai, hal ini dapat dilihat pada RPS 

pada masing – masing matakuliah 

 Program studi melakukan peninjauan 

kurikulum (mata kuliah pilihan dan 

mata kuliah wajib sesuai dengan 

kebutuhan pasar) setiap 5 tahun 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari hasil 

lokakarya kurikulum STIE Enam Enam 

 Setiap dosen menyelenggarakan 

proses pembelajaran yang mengacu 

kepada karakteristik: interaktif, holistik, 

integratif saintifik, kontekstual, tematik, 

efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa. 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari hasil 

monev P2MIA.   

 Setiap dosen memiliki bahan ajar 

(handout/modul/penuntun praktikum) 

dilengkapi dengan buku referensi yang 

mutakhir. 

Belum sepenuhya tercapai, karena masih 

ada dosen yang belum menyetorkan 

modul/penuntun praktikum di program 

studi 

 Setiap dosen memiliki perencanaan 

proses pembelajaran disusun untuk 

setiap mata kuliah dan disajikan dalam 

Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS). 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari RPS 

yang distorkan ke program Studi 

 Terwujudnya prinsip penilaian yang 

mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

Tercapai, hal ini dapat diamati dari hasil Monev 

P2MIA 
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No Indikator Pencapaian Standar Analisis Keberhasil/Ketidakberhasilan 

 Dosen melakukan penilaian dengan 

menggunakan teknik penilaian, yang terdiri 

atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis (Tugas, Kuis, UTS, UAS) dan tes 

lisan. 

Tercapai, karena  komponen penilaian yang 

ada di Prodi Akuntansi adalah : observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (Tugas, 

Kuis, UTS, UAS) dan tes lisan. 

 Dilakukan monitoring dan evaluasi 

tentang kinerja dosen di bidang (l) 

pendidikan, (2) penelitian; (3) 

pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat yang terdokumentasi 

dengan baik. 

Tercapai, dapat dilihat dari hasil Monev 

P2MIA tentang BKD.  

 Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 

jam/minggu, atau setara dengan 

mengelola 12 SKS (Tridharma PT). 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari BKD 

Program Studi Akuntansi. 

 Jumlah dosen tetap pada perguruan 

tinggi paling sedikit 90% (sembilan 

puluh persen) dari jumlah seluruh 

dosen. 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari 

persentase dosen tetap dan dosen tidak 

tetap sebesar 92%. 

 Persentase dosen tetap yang memiliki 

jabatan lektor, lektor kepala dan guru 

besar yang bidang keahliannya sesuai 

dengan kompetensi program studi lebih 

dari 60%. 

Belum sepenuhnya tercapai karena rata-

rata dosen Program Studi Akuntansi 

masih memiliki jabatan akademik Asisten 

Ahli dan Lektor. 

 Persentase dosen yang memiliki 

Sertifikat Pendidik Profesional (serdos) 

lebih dari 80%. 

Belum sepenuhnya tercapai, karena 

dosen Program Studi Akuntansi yang 

memiliki sertifikat pendidik profesional 

sebesar 13%.  

 Persentase dosen yang memiliki 

Sertifikat kompetensi/Profesi lebih dari 

80%.  

Belum sepenuhnya tercapai, karena 

dosen Program Studi Akuntansi yang 

memiliki sertifikat kompetensi/profesi 

sebesar 35% 

 Persentase mata kuliah yang diajar 

oleh dosen yang sesuai keahliannya 

lebih dari 95%. 

Tercapai, karena pendistribusian 

matakuliah didasarkan pada kompetensi 

dosen. 

 Adanya tenaga pustakawan dengan 

latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan Kepustakaan. 

Tercapai, karena tenaga kependidikan 

diperpustakaan adalah Sarjana 

Pustakawan. 

 Jumlah koleksi textbook yang sesuai 

bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun 

terakhir). 

Belum sepenuhnya tercapai karena 

sedang dalam proses pengadaan 

 Rasio jumlah komputer per mahasiswa 

minimal 1 : 25. 

Belum tercapai, karena masih dalam 

proses perluasan lap Komputer 

 Pengelolaan data akademik di program 

studi didukung oleh sistem informasi 

yang tertelusur, ditangani dengan 

komputer, dan dapat diakses melalui 

jaringan luas. 

Tercapai, karena Sistem informasi 

akdemik berbasik online 

 Melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik sebagai 

sumber data dan informasi dalam 

pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran. 

Tercapai, hal ini dapat dilihat dari laporan 

evaluasi semesteran Program Studi 
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No Indikator Pencapaian Standar Analisis Keberhasil/Ketidakberhasilan 

 Dosen melakukan proses input nilai 

secara online melalui Sistem Informasi 

Manajemen Perkuliahan (SIMPel) 

Belum tercapai, karena penilaian dosen 

masih disetorkan ke Program Studi 

Akuntansi 

 Penggunaan dana untuk operasional 

(pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat termasuk gaji dan 

upah-honor tunjangan rata-rata > 18,00 

Juta per mahasiswa per tahun per 

prodi) 

Belum sepenuhnyan tercapai karena baru 

tercapai 13,21 Juta per mahasiswa per 

tahun 

 Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih 

dari Rp 5 juta per dosen tetap per 

tahun. 

Tercapai, karena rata-rata dana penelitian 

dosen mencapai 55,2 Juta per dosen 

tetap per tahun. 

 Rata-rata dana yang diperoleh dalam 

rangka pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat: Lebih dari Rp 2,5 juta per 

dosen tetap per tahun. 

Tercapai, Karena biaya rata-rata 

pengabdian dosen mencapai 31,01 Juta 

per dosen tetap per tahun  

   

 

Untuk lebih memperjelas analisis akar masalah, faktor pendukung dan 

penghambat serta tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel. Analisis Akar Masalah, Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Tindak 

Lanjut Standar Kompetensi Lulusan 

Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Kurangnya 

kerjasama STIE 

Enam Enam 

Kendari dengan 

penerbit jurnal 

dan perusahaan 

– perusahaan 

skala 

internasional 

Adanya Pusat 

Penelitian dan 

Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama 

Masih Kurangnya 

kerjasama dengan 

penerbit jurnal 

STIE Enam Enam Kendari 

membangun kerjasama 

dengan beberapa lembaga 

publikasi jurnal  

Adanya kerjasama 

antara STIE Enam 

Enam kendari dengan 

beberapa Instansi 

pemerintahan, BUMN, 

BUMD dan swasta 

skala nasional maupun 

internasional 

Masih ada beberapa 

Instansi pemerintahan, 

BUMN, BUMD dan 

swasta skala nasional 

maupun internasional 

yang belum melakukan 

kerjasama 

Kerjasama STIE Enam 

Enam Kendari dengan 

perguruan tinggi di Luar 

Negeri diantaranya Tohoku 

University Japan, Joze 

Rizal university Metro 

Manila, Rizal Memorial 

Colleges Davao City 

Philippiness, Universitas 

Kebangsaan Malaysia. 

Pemahaman 

Dosen dalam 

merumuskan 

modul dan buku 

ajar. 

Adanya pelatihan 

PEKERTI dan AA yang 

dilakukan oleh LL-DIKTI 

Belum semua dosen 

mengikuti pelatihan 

PEKERTI dan AA yang 

dilakukan oleh LL-DIKTI 

karena terkendala 

biaya. 

Setiap tahun Prodi 

Akuntansi STIE Enam 

Enam mengajukan 

keikutsertaan dosen 

mengikuti pelatihan 

PEKERTI dan AA  ke LL-

DIKTI yang dibiayai 

sepenuhnya oleh STIE 

Enam Enam. 
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Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor Penghambat Tindak Lanjut 

Kompetensi dan 

profesionalisme 

dosen yang 

sesuai dengan 

Program Studi 

Akuntansi masih 

kurang  

Tersedianya beasiswa 

baik oleh Yayasan 

Pendidikan Bumi Enam 

Enam Kendari, 

Pemerintah Daerah dan  

Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kemampuan dosen 

khususnya masalah 

pendanaan masih 

kurang  

Yayasan memberikan 

bantuan dana penyelesaian 

studi bagi dosen dan 

tenaga pendidik yang 

sedang melanjutkan 

pendidikan 

Minimnya 

pemahaman 

dosen Program 

Studi Akuntansi 

terhadap syarat 

penilaian 

kelulusan serdos  

Tingginya komitmen 

dosen untuk 

mendapatkan sertifikasi 

dosen dan dukungan 

Program Studi 

Akuntansi dalam 

pendampingan 

pengurusan jabatan 

akademik dosen. 

Masih minimnya dosen 

Program Studi 

Akuntansi yang memiliki 

jabatan akademik. 

Program Studi Akuntansi 

akan mengadakan 

pelatihan pengisian data 

serdos. 

 

Proses 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana yang 

masih 

berlangsung 

Luas wilayah kampus 

yang masih memadai 

Keterbatasan dana 

pembangunan sarana 

dan prasarana 

STIE Enam Enam kendari 

melakukan kegiatan bisnis 

seperti percetakan, foto 

copy dan bisnis lainya 

Pemanfaatan 

SIMPEL yang 

belum optimal 

Kemudahan akses 

jaringan  

Masih adanya dosen 

yang belum memahami 

sepenuhnya penerapan 

SIMPEL 

Sosialisasi penerapan 

SIMPEL tidak hanya untuk 

mahasiswa tetapi juga 

untuk dosen 

Tingkat 

pendanaan 

Prodi Akuntansi 

STIE Enam 

Enam yang 

sebagian besar 

masih diperoleh 

dari mahasiswa 

Keaktifan dosen Prodi 

Akuntansi dalam 

penelitian dan 

pengabdian kompetititf 

yang didanai oleh pihak 

di luar STIE Enam 

Enam 

Adanya kompetisi 

antara dosen Prodi 

Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari dengan 

pergurun tinggi lainya 

Prodi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari memberikan 

pelatihan metodologi dan 

penulisan riset unggulan 

terhadap dosen sebagai 

upaya memperoleh hibah 

kompetitif penelitian dan 

pengabdian 

 

7. Penjaminan Mutu Pendidikan  

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Prodi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari menerapkan sistem penjaminan mutu secara bertahap mengikuti siklus 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. 

a) Penetapan  

Penetapan standar mutu pendidikan dilaksanakan Prodi Akuntansi 

sejak diterbitkan izin pelaksanaan prodi Akuntansi tahun 2013 dan merujuk 

pada SN-DIKTI. Penetapan standar pendidikan meliputi aspek utama yaitu 

kurikulum, pembelajaran, suasana akademik dan pembiayaan  

b) Pelaksanaaan 
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Pemenuhan standar mutu pendidikan dilaksanakan dalam bentuk 

penerapan kurikulum berbasis KKNI dengan memperhatikan keterkaitan visi, 

misi, tujuan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pihak 

berkepentingan.  

Pelaksanaan penjaminan mutu pada aspek pembelajaraan yaitu 

dengan melakukan monitoring perkuliahan pada program studi Akuntansi 

diantaranya melalui absensi mahasiswa per mata kuliah dan juga ada 

absensi dosen. Dalam buku pedoman STIE Enam Enam Kendari dijelaskan 

bahwa selama satu semester perkuliahan dilaksanakan dalam 16 minggu 

yang terdiri atas 14 minggu kuliah dan dua minggu ujian (UTS pada minggu 

ke-8 dan UAS pada minggu ke-16). 

Pelaksanaan standar mutu aspek suasana akademik dilakukan 

dengan penerapan kebijakan tentang suasana akademik yang menyangkut 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 

telah diatur dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari 

dan dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi secara konsisten. Pelaksanaan 

penjaminan mutu aspek keuangan Program studi akuntansi dilakukan 

dengan monitoring kesesuaian Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) 

dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan. 

c)  Evaluasi 

Evaluasi pendidikan dilakukan Prodi Akuntansi dengan 

membandingkan antara luaran pemenuhan standar dengan: 

1. Melakukan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik 

dari para  pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk 

menjamin kesesuaian dan kemutakhiran ilmu akuntansi; 

2. Monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran dengan melakukan 

kontrol kesesuaian materi dengan RPS 

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi penelitian dan pengabdian 

mayarakat dalam pembelajaran melalui bahan ajar; dan 

4. Monitoring dan evaluasi suasana akademik melalui otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 

d) Pengendalian 

Pada tahap ini dilakukan Prodi Akuntansi melakukan analisis 

penyebab standar yang telah ditetapkan tidak tercapai sepenuhnya untuk 

dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Hasil evaluasi ini kemudian 

dijadikan dasar melakukan berbagai tindakan perbaikan. Beberapa tindakan 

perbaikan yang sudah dilaksanakan Prodi Akuntansi diantaranya: 

1. Menyelenggarakan penyusunan RPS yang telah dilakukan Prodi 

Akuntansi dengan tujuan untuk menyeragamkan RPS yang akan 

digunakan dosen dalam melakukan pembelajaran;  

2. Mengikutsertakan dosen dalam pelaksanaan Applied Approach (AA) 

bertujuan untuk pengendalian ketidakmaksimalnya pencapaian standar 

pendidikan khususnya aspek integrasi penelitian dan pengabdian dalam 

pembelajaran. 

 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sinkronisasi-bahan-ajar/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/sertifikat-pekerti-applied-approach/
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e) Perbaikan 

Hasil capaian standar mutu selanjutnya dijadikan dasar dalam upaya 

merumuskan pencapaian standar yang lebih tinggi. Peningkatan standar 

mutu kurikulum, pembelajaran, suasana akademik dan pembiayaan di Prodi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dilakukan dengan sejumlah kebijakan 

sebagai berikut:  

1. Penyusunan program kerja dan pembiayaan melalu Rapat Kerja (Raker) 

2. Peningkatan mutu dosen melalui pelatihan dan studi lanjut 

8. Kepuasan Pengguna  

a) Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis 

datanya. 

Instrumen Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang 

di gunakan Prodi Akuntansi yaitu mengacu pada 5 dimensi yaitu: Keandalan 

(reliability), Daya tanggap (responsiveness), Kepastian (assurance), Empati 

(empathy), bukti fisik (tangible). Instrumen kualitas layanan ini telah diperiksa 

oleh P2MIA. Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan setiap 

akhir semester melalui penyebaran angket dan google form. Hasil dari 

penyebaran angket tersebut selanjutnya di olah oleh P3MK untuk dianalisis 

dan di tindak lanjuti dalam rapat dewan dosen setiap Semester. Hasil dari 

analisis tersebut dijadikan bahan masukkan bagi Prodi Akuntansi untuk 

melakukan perbaikan di semester selanjutnya. 

b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa 

yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan 

tersistem (Tabel 5.c. LKPS). 

No. Aspek yang Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 
Rencana Tindak 

Lanjut oleh UPPS/PS 
(%) 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Keandalan 

(reliability): 

kemampuan dosen, 

tenaga kependidikan, 

dan pengelola dalam 

memberikan 

pelayanan. 

40 45 15 0 

Program Studi 

Akuntansi telah 

meningkatkan 

pelayanan dari dosen, 

tenaga kependidikan 

dan pengelola kepada 

mahasiswa dengan 

melalui sosialisasi dan 

edukasi yang 

dilaksanakan dengan 

pembuatan Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) Pelayanan 

akademik pada setiap 

aktifitas pelayanan 

kepada mahasiswa 

tentang prosedur kerja, 

mekanisme kerja, 

monitor dan evaluasi 

hasil kerja yang 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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No. Aspek yang Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 
Rencana Tindak 

Lanjut oleh UPPS/PS 
(%) 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

dilanjutkan dengan 

tindakan perbaikan 

dari berbagai 

kekurangan atau 

penyimpangan yang 

tidak sesuai dengan 

Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

Pelayanan Akademik. 

2 

Daya tanggap 

(responsiveness): 

kemauan dari dosen, 

tenaga kependidikan, 

dan pengelola dalam 

membantu 

mahasiswa dan 

memberikan jasa 

dengan cepat. 

40 50 10 0 

Program Studi 

Akuntansi memberikan 

pengajaran kepada 

dosen dan tenaga 

kependidikan untuk 

selalu memprioritaskan 

kepentingan 

mahasiswa dalam hal 

akademik maupun non 

akademik. Selain itu 

membuat batas 

maksimal waktu 

tunggu mahasiswa 

dalam mendapatkan 

respon pelayanan atas 

jenis bantuan yang 

diajukan. program 

studi juga membuka 

ruang saran secara 

online melalui 

classroom untuk 

menyampaikan 

kritik/masukan atas 

pelayanan yang 

mereka dapatkan. 

3 

Kepastian 

(assurance): 

kemampuan dosen, 

tenaga kependidikan, 

dan pengelola untuk 

memberi keyakinan 

kepada mahasiswa 

bahwa pelayanan 

yang diberikan telah 

sesuai dengan 

ketentuan. 

40 50 10 0 

Program Studi 

Akuntansi 

meningkatkan kualitas 

dan mutu pelayanan 

mahasiswa mapun 

dosen serta tenaga 

kependidikan agar 

selalu konsisten 

memberikan 

pelayanan secara 

serius dan sungguh-

sungguh untuk 

memuaskan 

mahasiswa yang 

dilayani sesuai dengan 
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No. Aspek yang Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 
Rencana Tindak 

Lanjut oleh UPPS/PS 
(%) 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

tugas dan fungsi 

pembagiannya. 

4 

Empati (empathy): 

kesediaan/kepedulian 

dosen, tenaga 

kependidikan, dan 

pengelola untuk 

memberi perhatian 

kepada mahasiswa. 

35 50 15 0 

Program Studi 

Akuntansi Menerapkan 

Standar Operasional 

Prosedur evaluasi 

kemajuan studi 

mahasiswa 

5 

Tangible: penilaian 

mahasiswa terhadap 

kecukupan, 

aksesibitas, kualitas 

sarana dan 

prasarana. 

75 20 5 0 

Program Studi 

Akuntansi telah 

meningkatan kualitas 

sarana dan prasarana  

Jumlah 230 215 55 0   

 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Pemetaan capaian dan permasalahan standar pendidikan di Prodi Akuntansi 

secara komprehensif telah dilakukan dalam menyikapi tantangan-tantangan dan 

perkembangan serta berbagai potensi keunggulan maupun kelemahan.   

Standar Kompetensi Lulusan, yang menjadi akar masalah yang dihadapi 

yaitu kurangnya kerjasama Program Studi Akuntansi dengan penerbit jurnal dan 

perusahaan- perusahaan skala internasional. Perbaikan dan pengembangan 

yang dilakukan yaitu Program Studi Akuntansi membangun kerjasama dengan 

beberapa lembaga publikasi jurnal dan perguruan tinggi Dalam Negeri maupun di 

Luar Negeri diantaranya Tohoku University Japan, Joze Rizal university Metro 

Manila, Rizal Memorial Colleges Davao City Philippiness, Universitas 

Kebangsaan Malaysia. 

 Standar Isi Pembelajaran, Program Studi Akuntansi telah berjalan dengan 

baik, hal ini dilihat dari indikator pada standar isi pembelajaran yang sepenuhnya 

telah tercapai dan terlaksana. Program Studi Akuntansi terus melakukan upaya 

untuk mempertahankan dan meningkatkan standar isi pembelajaran agar lulusan 

mampu berdaya saing.   

Standar Proses Pembelajaran, yang menjadi akar masalah yang dihadapi 

yaitu Pemahaman Dosen dalam merumuskan modul dan buku ajar. Perbaikan 

dan pengembangan yang dilakukan yaitu Setiap tahun Prodi Akuntansi STIE 

Enam Enam mengajukan keikutsertaan dosen mengikuti pelatihan PEKERTI dan 

AA ke LL-DIKTI yang dibiayai sepenuhnya oleh STIE Enam Enam. 

Standar Penilaian Pembelajaran, Program Studi Akuntansi telah berjalan 

dengan baik, hal ini dilihat dari indikator pada standar isi pembelajaran yang 

sepenuhnya telah tercapai dan terlaksana. Program Studi Akuntansi terus 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kerjasama-pendidikan-penelitian-dan-pkm/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kerjasama-pendidikan-penelitian-dan-pkm/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kerjasama-pendidikan-penelitian-dan-pkm/
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melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar isi 

pembelajaran agar lulusan mampu berdaya saing. 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, akar masalah yaitu Kompetensi 

dan profesionalisme dosen yang sesuai dengan Program Studi Akuntansi masih 

kurang dan minimnya pemahaman dosen Program Studi Akuntansi terhadap 

syarat penilaian kelulusan serdos. Upaya perbaikan dan pengembangan yang 

dilakukan yaitu (1) Yayasan memberikan bantuan dana penyelesaian studi bagi 

dosen dan tenaga pendidik yang sedang melanjutkan pendidikan, (2) Program 

Studi Akuntansi akan mengadakan pelatihan pengisian data serdos. 

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, akar masalah yaitu Proses 

pembangunan saran dan prasarana yang masih berlangsung. Perbaikan dan 

pengembangan yang dilakukan yaitu Prodi Akntansi melalui STIE Enam Enam 

kendari melakukan kegiatan bisnis seperti percetakan, foto copy dan bisnis lainya. 

Standar Pengelolaan Pembelajaran, akar masalah yaitu pemanfatan 

SIMPEL yang belum optimal. Perbaikan dan pengembangan yang dilakukan yaitu 

sosialisasi penerapan SIMPEL tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk 

dosen. 

Standar Pembiayaan Pembelajaran, akar masalah yaitu tingkat pendanaan 

Prodi Akuntansi yang sebagian besar masih diperoleh dari mahasiswa. Perbaikan 

dan pengembangan yang dilakukan Prodi Akuntansi melalui STIE Enam Enam 

Kendari telah melakukan upaya pengembangan bisnis dan mengidentifikasi unit 

usaha baru yang akan dilakukan di Prodi Akuntansi dan memberikan pelatihan 

metodologi dan penulisan riset unggulan terhadap dosen sebagai upaya 

memperoleh hibah kompetitif penelitian dan pengabdian. 

C.7   Penelitian 

1. Latar Belakang 

Pendidikan Tinggi melakukan penelitian untuk meningkatkan daya 

saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang dan mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan 

intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, 

toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran 

untuk kepentingan bangsa.  

Tujuan Pelaksanaan evaluasi diri dalam bidang penelitian pada 

Program Studi Akuntansi adalah dalam rangka: Peningkatan mutu, 

produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana penelitian. 

Rasionalisasi dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka penelitian 

harus dilaksanakan secara rasional, artinya hasil penelitian dapat diterima 

oleh pemikiran manusia terutama di kalangan dosen termasuk mahasiswa 

yang terlibat dalam penelitian. Di samping itu, ada realitas masalah yang 

terjadi di lapangan serta mengikuti kaidah yang disepakati bersama. Oleh 

karena itu Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari membuat 

mekanisme penetapan standar terkait dengan penelitian yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan penelitian yang didasarkan atas 
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analisis internal dan eksternal, posisi dan daya saing Program Studi 

Akuntansi dalam penelitian.  

Mekanisme Penetapan Standar terkait dengan perencanaan 

penelitian yaitu mengacu pada rencana strategis (Renstra) penelitian yang 

dibuat oleh Pusat Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama STIE Enam Enam 

Kendari. Mengenai pelaksanaannya diatur dengan standar operasional 

prosedur (SOP) penelitian termasuk pelaporan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Dengan demikian maka evaluasi diri dalam penelitian menjadi 

sangat penting dilakukan. 

2. Kebijakan 

Pelaksanaan penelitian didasarkan pada dokumen formal yaitu 

perencanaan, arah dan fokus penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaporan 

penelitian, serta panduan penelitian. Terkait dengan perencanaan penelitian 

termasuk arah dan fokus penelitian, dokumen formalnya adalah Rencana 

Strategis (Renstra) Penelitian. 

Pelaksanaan dan pelaporan penelitian mengacu pada dokumen 

Rencana Induk Penelitian (RIP), sedangkan panduan penelitian mengacu 

pada panduan yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas). Untuk penelitian Skripsi 

mahasiswa, digunakan panduan yang dibuat oleh Program Studi Akuntansi. 

(Dokumen: Renstra Penelitian, Pedoman Penelitian, RIP Penelitian, 

Panduan Penulisan Skripsi). 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Standar yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari kepada setiap dosen pada Program Studi Akuntansi untuk 

penelitian minimal adalah satu judul penelitian setiap tahun. Strategi 

pencapaiannya adalah melakukan sosialisasi, membentuk tim riset dan 

menyediakan dana dari internal Perguruan Tinggi sebesar Rp 25.000.000,- 

per judul. 

Berdasarkan hasil seleksi ditetapkan judul yang dapat dibiayai dari 

internal STIE Enam Enam Kendari, selanjutnya dibuatkan kontrak penelitian 

untuk dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan. Setiap hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh dosen diwajibkan untuk membuat laporan dan 

publikasi (Jurnal) yang akan dimasukkan dalam jurnal ilmiah Sigma-66 yang 

diterbitkan dua kali setiap tahun. Kewajiban setiap dosen untuk membuat 

jurnal berdasarkan hasil penelitian, dimaksudkan untuk mengontrol kegiatan 

penelitian dosen yang telah dilakukan. (Dokumen: Kontrak Kerja Penelitian 

dan Laporan Hasil Penelitian) 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Relevansi penelitian DTPS Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

1) STIE Enam Enam Kendari memiliki peta jalan yang memayungi tema 

penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan 

program studi akuntansi yang dibuktikan dengan dokumen Road Map 

Penelitian, Pedoman Penelitian dan Renstra Penelitian. 

https://drive.google.com/file/d/1PeiNb_L-S66qKw8WFCFHULqk-cD0Ntly/view
https://drive.google.com/file/d/1SV9XnzXsYJfqcW7Ct4WmnbyQYy7yb8fS/view
https://drive.google.com/file/d/1Ws9Q9wFG6LuXRv3cV8GBF9dQHTte6hnl/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/panduan-penulisan-skripsi/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kontrak-kerja-penelitian/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/laporan-hasil-penelitian/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/roadmap-penelitian/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/roadmap-penelitian/
https://drive.google.com/file/d/1SV9XnzXsYJfqcW7Ct4WmnbyQYy7yb8fS/view
https://drive.google.com/file/d/1PeiNb_L-S66qKw8WFCFHULqk-cD0Ntly/view
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2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta 

jalan penelitian (Surat Izin Penelitian dan Penelitian Dosen bersama 

Mahasiswa). 

3) STIE Enam Enam Kendari melakukan evaluasi kesesuaian penelitian 

dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan  

4) STIE Enam Enam Kendari menggunakan hasil evaluasi untuk 

perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program 

Studi Akuntansi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  

b) Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan Penelitian DTPS dalam 3 tahun 

terakhir.  

Berdasarkan laporan penelitian yang telah diserahkan oleh dosen 

Program Studi Akuntansi kepada P3MK STIE Enam Enam Kendari, kinerja 

penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 sebanyak 4 judul penelitian. 

Selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 7 judul atau terjadi peningkatan 

sebesar 75,00 persen. Pada tahun 2020 menjadi 12 judul atau terjadi 

kenaikan sebesar 71,43 persen. Lebih jelasnya dibuatkan grafik sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 1. Perkembangan jumlah Penelitian Prodi Akuntansi 

Berdasarkan capaian penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 

dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan yang sukup signifikan. Pada 

tahun 2018 dosen yang melakukan penelitian sebanyak 9 orang dengan 4 

judul penelitian dan keseluruhan judul  melibatkan 8 mahasiswa. Pada tahun 

2019 jumlah judul penelitian sebanyak 7 judul dengan melibatkan 11 dosen 

dan 11 orang mahasiswa. Tahun 2020 jumlah penelitian sebanyak 12 

dengan melibatkan 12 dosen dan 27 mahasiswa.  

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Untuk indikator kinerja tambahan, Pusat Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) STIE Enam Enam Kendari 

memberikan instruksi kepada setiap dosen pada Program Studi Akuntansi 

agar mempublikasikan hasil penelitiannya melalui jurnal nasional 

terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Berikut ini analisis keberhasilan/ketidak berhasilan atas 

ketercapaian indikator standar penelitian.  
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https://drive.google.com/file/d/1eNbvCbye6Ciqife6c5bRjvpxEejpXI-g/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/penelitian-dosen-bersama-mahasiswa/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/penelitian-dosen-bersama-mahasiswa/
https://drive.google.com/file/d/13a52vHOW8BeJ7XF35lqoQBHpLWvNn65k/view
https://drive.google.com/file/d/13a52vHOW8BeJ7XF35lqoQBHpLWvNn65k/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
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Tabel. Analisis Keberhasilan Standar Penelitian 
No Indikator Pencapaian Standar Analisis 

Keberhasil/Ketidakberhasilan 

1. Adanya tim kode etik penelitian. Jumlah 

penelitian yang memperoleh HaKI 

minimal 1 per program studi dalam setiap 

tahunnya. 

Tercapai hal ini dapat dibuktikan 

dengan perolehan HaKI dosen 

2 Jumlah hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan minimal 1 per dosen dalam 

setiap tahunnya. 

Belum tercapai karena belum 

seluruhnya dosen Prodi Akuntansi 

melakukan publikasi jurnal setahun 

sekali. 

3. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan 

dalam bentuk 

buku, prosiding seminar, jumal ilmiah 

nasional/internasional minimal 1 per 

peneliti per tahun. 

Tercapai hal ini dapat dibuktikan 

dengan keikutsertaan dosen dalam 

mengikuti seminar sebanyak 7 

Prosiding seminar 

5. Penelitian yang sesuai dengan bidang 

keahlian pada program studi masing-

masing minimal melibatkan 50% dari 

jumlah dosen pada program studi. 

Tercapai hal ini dapat dibuktikan 

dengan kesesuaian topik penelitian 

dengan Program Studi Akuntansi 

>50% 

7. Adanya kebijakan dan system 

pengelolaan penelitian yang 

lengkap dan dikembangkan serta 

dipublikasikan oleh institusi 

Tercapai hal ini dapat dilihat dari 

ketersediaan pedoman penelitian 

8. Kebijakan dan upaya yang dilakukan 

institusi dalam menjamin keberlanjutan 

dan mutu penelitian 

Tercapai hal ini dapat dilihat dari 

laporan monev penelitian dan laporan 

RTM. 

9 Adanya panduan penilaian penelitian 

oleh P3MK STIE Enam Enam Kendari 

Tercapai hal ini dapat dilihat dari 

ketersdiaan form penilaian penelitian. 

10 Adanya publikasi Penelitian Tercapai hal ini dapat dilihat dari jurnal 

penelitian. 

11 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti 

dengan tema penelitian 

Tercapai hal ini dapat dilihat dari 

dosen yang melaksanakan penelitian 

sesuai bidang keilmuan dengan hasil 

penelitian. 

12 Terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, 

mahasiswa, dan/atau peneliti tamu 

Belum sepenuhnya tercapai karena 

penelitian hanya melibatkan tenaga 

kependidikan, dosen dan mahasiswa. 

13 Adanya kesesuaian kegiatan penelitian 

dengan rencana induk penelitian STIE 

Enam Enam Kendari 

Tercapai karena waktu penelitian 

dosen disesuaikan dengan RIP 

Penelitian 

14 Adannya laporan pertanggung jawaban 

yang baik 

Tercapai hal ini dapat dilihat dari 

laporan hasil penelitian dosen yang 

dipertanggungjawabkan kepada 

P3MK 

15 STIE Enam Enam Kendari wajib 

menyediakan dana penelitian internal 

minimal 5% dari anggaran rutin 

Tercapai karena dana penelitian yang 

tersedia di STIE Enam Enam Kendari 

>5% 

16 Pendanaan penelitian digunakan untuk 

membiayai pelaksanaan penelitian, 

pengendalian penelitian, pelaporan 

hasil penelitian; dan diseminasi hasil 

penelitian 

Tercapai hal ini dapat dilihat dari 

laporan pertanggungjawaban 

keuangan 
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Untuk lebih memperjelas analisis akar masalah, faktor pendukung 

dan penghambat serta tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :  
 

Tabel. Analisis Akar Masalah, Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Tindak 

Lanjut Standar Penelitian 

Akar Masalah Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

Tindak Lanjut 

Minimnya Jumlah 

penelitian dosen 

yang akan 

dipublikasikan   

Ketersediaan dana 

penerbitan jurnal 

dari STIE Enam 

Enam Kendari 

Banyaknya 

persyaratan 

publikasi jurnal 

nasional dan 

internasional 

bereputasi 

Menyelenggarakan 

pelatihan penulisan 

publikasi jurnal. 

Prodi Akuntansi 

belum melibatkan 

peneliti tamu  

Adanya kerjasama 

prodi Akuntansi 

dengan PT lain 

(dalam dan luar 

negeri) 

Kurangnya 

komunikasi yang 

terbangun antara 

dosen Prodi 

Akuntansi dengan 

PT lain 

Memperluas 

networking antar PT. 

 

7. Penjaminan Mutu Proses Penelitian 

Penjaminan mutu penelitian dijalankan pada semua tahapan mulai dari 

perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang 

tertuang dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Bab II tentang 

Standar Penelitian. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Penetapan 

 Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari menyiapkan: 

1) Rencana jangka panjang, menengah dan rencana tahunan bidang 

penelitian 

2) Rencana anggaran biaya (RAB) 

3) Konsorsium rumpun keilmuan bagi peneliti (dosen) 

4) Panitia kegiatan penelitian 

5) Penilai yang handal dan diumumkan secara terbuka 

6) Pemonitoring dan evaluasi mutu penelitian dan diumumkan secara terbuka 

7) Tema penelitian sesuai dengan visi misi STIE Enam Enam Kendari dan 

Program Studi. 

b. Pelaksanaan  

Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari memastikan: 

1) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka panjang, 

menengah dan rencana tahunan bidang penelitian. 

2) Adanya pengumuman pembiayaan penelitian secara terbuka 

3) Adanya seleksi proposal 

4) Adanya kontrak kerja penelitian 

5) Adanya seminar hasil penelitian 

6) Adanya rencana tindak lanjut 

https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
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c. Evaluasi  

 Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari memastikan: 

1) Keseluruhan panitia bekerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing 

2) Adanya laporan pada setiap proses penelitian yang telah ditetapkan. 

d. Pengendalian 

Pengendalian pemenuhan standar mutu penelitian dilakukan melalui 

monev P2MIA. Hasil temuan dari tim monev dibahas dalam rapat tinjauan 

manajemen untuk mendapatkan saran perbaikan terkait mutu penelitian. 

e. Perbaikan berkelanjutan 

Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari memastikan: 

1) Penilai internal dan ekternal memberikan laporan lengkap terkait 

penelitian dan rekomendasi 

2) Penjaminan mutu penelitian memberikan laporan lengkap terkait 

penelitian dan rekomendasi 

3) Desiminasi hasil penelitian 

8. Kepuasan Pengguna 

a) Untuk mengukur kepuasan peneliti dan mitra menggunakan instrumen peta 

jalan, kesesuaian penelitian dengan peta jalan, hasil evaluasi terhadap peta 

jalan, evaluasi terhadap perbaikan relevansi penelitan, keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian. Pelaksanaan pengukuran kepuasan peneliti 

dan mitra menggunakan google form yang ada pada website P3MK STIE 

Enam Enam Kendari. Data hasil survei dilakukan perekaman di P3MK dan 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan informasi terkait 

kepuasan peneliti dan mitra.  

b) Hasil survei kepuasan pengguna proses penelitian baik dari peneliti maupun 

mitra dibuatkan laporan sebagai bukti dan menjadi bahan evaluasi 

kepuasan pengguna untuk ditindak lanjuti, dan jika masih terdapat 

kekurangan-kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

(Dokumen: Hasil Kepuasan Pengguna Proses Penelitian) 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Secara umum, standar mutu penelitian pada Program Studi Akuntansi 

telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa akar masalah 

yaitu: 1) Minimnya Jumlah penelitian dosen yang akan dipublikasikan; 2) Prodi 

Akuntansi belum melibatkan peneliti tamu. Upaya tindak lanjut yang dilakukan 

Program Studi Akuntansi untuk pencapaian standar mutu penelitian adalah: 1) 

Menyelenggarakan pelatihan penulisan publikasi jurnal dengan tujuan agar 

seluruh dosen Program Studi Akuntansi memiliki pengetahuan tentang cara 

penulisan publikasi jurnal Nasinal maupun Internasional bereputasi. 2) 

Memperluas networking antar PT, dengan tujuan terciptanya kerjasama antara 

dosen Program Studi Akuntansi dengan Perguruan Tinggi lain dalam  

menghasilkan penelitian kolaboratif. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1agrssM2Dh88noJdAFTHzOWnBw8IKI2iG/view
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C.8   Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Latar Belakang 

Pendidikan Tinggi melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan daya saing 

bangsa. Tujuan Pelaksanaan evaluasi diri dalam bidang PkM pada Program 

Studi Akuntansi adalah dalam rangka: Peningkatan mutu, produktivitas, 

relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana PkM   

Rasionalisasi dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka PkM 

harus dilaksanakan secara rasional, artinya hasil PkM dapat diterima oleh 

pemikiran manusia terutama di kalangan dosen termasuk mahasiswa yang 

terlibat dalam PkM. Di samping itu, ada realitas masalah yang terjadi di 

lapangan serta mengikuti kaidah yang disepakati bersama. Mekanisme 

Penetapan Standar terkait dengan perencanaan PkM yaitu mengacu pada 

Rencana Strategis (Renstra) PkM yang dibuat oleh Pusat PkM, Pengabdian 

dan Kerjasama STIE Enam Enam Kendari. Mengenai pelaksanaannya diatur 

dengan Pedoman PkM termasuk pelaporan hasil PkM yang telah dilakukan. 

Dengan demikian maka evaluasi diri dalam PkM menjadi sangat penting 

dilakukan. 

 

1. Kebijakan 

Pelaksanaan PkM didasarkan pada dokumen formal yaitu 

perencanaan, arah dan fokus PkM, pelaksanaan PkM, pelaporan PkM, serta 

panduan PkM. Terkait dengan perencanaan PkM termasuk arah dan fokus 

PkM, dokumen formalnya adalah Rencana Strategis (Renstra) PkM. 

Pelaksanaan dan pelaporan PkM mengacu pada dokumen Rencana 

Induk PkM (RIP), sedangkan panduan PkM mengacu pada panduan yang 

diterbitkan oleh Simlitabmas. Untuk PkM mahasiswa melalui Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). digunakan panduan yang dibuat oleh Program Studi 

Akuntansi. (Dokumen: Pedoman PkM, RIP PkM, dan Panduan Penulisan 

Laporan KKL) 

2. Strategi Pencapaian Standar 

Standar yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari kepada setiap dosen pada Program Studi Akuntansi untuk 

PkM minimal adalah satu judul PkM setiap tahun. Strategi pencapaiannya 

adalah melakukan sosialisasi, membentuk tim riset dan menyediakan dana 

dari internal Perguruan Tinggi sebesar Rp20.000.000,- per judul. 

Berdasarkan hasil seleksi ditetapkan judul yang dapat dibiayai dari 

internal STIE Enam Enam Kendari, selanjutnya dibuatkan kontrak PkM 

untuk dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan. Setiap hasil PkM yang 

telah dilakukan oleh dosen diwajibkan untuk membuat laporan dan publikasi 

(Jurnal) yang akan dimasukkan dalam jurnal ilmiah Sigma-66 yang 

diterbitkan dua kali setiap tahun. Kewajiban setiap dosen untuk membuat 

jurnal berdasarkan hasil PkM, dimaksudkan untuk mengontrol kegiatan PkM 

dosen yang telah dilakukan. (Dokumen: Kontrak Kerja PkM dan Laporan 

Hasil PkM, serta Laporan Pelaksanaan KKL) 

https://drive.google.com/file/d/1guLzqjscY_GHx0XvO_UfXBX49ugqQC53/view
https://drive.google.com/file/d/1V1ZpqSIlFNwDN1VNik1C4pvn4oebQEPq/view
https://drive.google.com/file/d/1guLzqjscY_GHx0XvO_UfXBX49ugqQC53/view
https://drive.google.com/file/d/1V1ZpqSIlFNwDN1VNik1C4pvn4oebQEPq/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/rip-pkm/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/panduan-penulisan-laporan-kkl/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/panduan-penulisan-laporan-kkl/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/kontrak-kerja-pkm/
https://drive.google.com/file/d/1IXcl2OeDzxEHsGXF3poTsaSlcXtGmwqP/view
https://drive.google.com/file/d/1IXcl2OeDzxEHsGXF3poTsaSlcXtGmwqP/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/laporan-kkl/
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3. Indikator Kinerja Utama 

a) Relevansi PkM DTPS Akuntansi STIE Enam Enam Kendari mencakup 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1) STIE Enam Enam Kendari memiliki peta jalan yang memayungi tema 

PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program 

Studi Akuntansi yang dibuktikan dengan dokumen Road Map, 

pedoman PkM dan Renstra PkM. 

2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan 

PkM (Dokumen: Surat izin PkM). 

3) STIE Enam Enam Kendari melakukan evaluasi kesesuaian PkM 

dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan (Dokumen: monev PkM) 

4) STIE Enam Enam Kendari menggunakan hasil evaluasi untuk 

perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi 

Akuntansi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).  

b) Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS dalam 3 tahun 

terakhir.  

Berdasarkan laporan PkM yang telah diserahkan oleh dosen 

Program Studi Akuntansi kepada P3MK STIE Enam Enam Kendari, 

kinerja PkM dosen yang melibatkan mahasiswa mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 sebanyak 6 judul PkM. 

Selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 8 judul atau terjadi peningkatan 

sebesar 33,33%. Pada tahun 2020 menjadi 12 judul atau terjadi kenaikan 

sebesar 112,50%. Lebih jelasnya dibuatkan grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perkembangan jumlah PkM Prodi Akuntansi 

Berdasarkan capaian PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dari 

tahun 2018 s/d 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Pada tahun 2018 dosen yang melakukan PkM sebanyak 6 orang dengan 

6 judul PkM dan keseluruhan judul  melibatkan 13 mahasiswa. Pada 

tahun 2019 jumlah PkM sebanyak 8 judul dengan melibatkan 8 dosen 

dan 15 orang mahasiswa. Tahun 2020 jumlah PkM sebanyak 17 dengan 

melibatkan 17 dosen dan 27 mahasiswa.  
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https://drive.google.com/file/d/1Q4P_Z3TRrZxq2zxdIi0m8phxyRCvzvkq/view
https://drive.google.com/file/d/18HuUeDCnne17NxUKvNo-7dUwmZEIfG8Z/view
https://drive.google.com/file/d/1OzHHjeotH0xZ0D2EMiJWNP_umAhT3QXD/view
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4. Indikator Kinerja Tambahan 

Terkait dengan indikator kinerja tambahan, Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (P3MK) STIE Enam Enam Kendari mewajibkan 

kepada seluruh dosen Program Studi Akuntansi untuk melakukan publikasi 

hasil pengabdiannya pada jurnal abdimas terakreditasi minimal Sinta-3. 

5. Evaluasi Capaian Kinerja 

Berikut ini analisis keberhasilan/ketidakberhasilan atas ketercapaian 

indikator standar PkM.  

 
Tabel. Analisis Keberhasilan Standar PkM 

No Indikator Pencapaian Standar Analisis 

Keberhasil/Ketidakberhasilan 

1. Adanya dokumen pengabdian 

masyarakat yang berhubungan dengan 

penerapan IPTEK. 

Tercapai, hal ini dapat dibuktikan dari 

laporan PkM 

2. Penerapan hasil pengabdian untuk 

kebutuhan masyarakat 

pengguna. 

Tercapai, karena PkM dosen Prodi 

Akuntansi mengacu pada penyelesaian 

masalah masyarakat, yang dapat 

dibuktikan dengan surat tugas PkM 

3. Penerapan model pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomedasi kebijakan yang 

dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau 

pemerintah. 

Belum sepenuhnya tercapai, karena 

hasil PkM yang menghasilkan output  

produk masih minim. 

4. Memberikan kesempatan yang luas 

kepada mahasiswa untuk 

terlibat dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Tercapai, hal ini dapat dibuktikan dari 

adanya keterlibatan mahasiswa dalam 

PkM 

5. Memiliki laporan kegiatan pengabdian. Tercapai, hal ini dapat dibuktikan bahwa 

semua laporan PkM telah 

terdokumentasi dengan baik di P3MK 

6. Memiliki laporan pertanggungjawaban 

keuangan untuk kegiatan pengabdian. 

Tercapai, hal in dapat dibuktikan bahwa 

semua laporan PkM memiliki laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

7. Memiliki sarana dan prasarana 

pendukung. 

Belum terpenuhinya secara optimal 

sarana dan prasarana pendukung PkM 

8. Memiliki rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat. 

Terbukti telah memiliki dokumen 

Renstra PkM 

9. Adanya kesesuaian kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat. 

Tercapai, karena semua kegiatan PkM 

merujuk pada Renstra PkM 

10. Adanya laporan kemajuan kegiatan 

dan laporan akhir kegiatan pengabdian 

dimasukkan tepat waktu sesuai 

kontrak. 

Tercapai, karena setiap dosen membuat 

laporan akhir PkM sesuai dengan 

kontrak pengabdian. 

Untuk lebih memperjelas analisis akar masalah, faktor pendukung 

dan penghambat serta tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel. Analisis Akar Masalah, Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Tindak 

Lanjut Standar PkM  
Akar Masalah Faktor Pendukung Faktor 

Penghambat 
Tindak Lanjut 

Sebagian besar 
hasil PkM dosen 
prodi Akuntansi 
berbentuk 
kebijakan/model 

Adanya dukungan 
dana dari Yayasan 
STIE Enam Enam 
Kendari 

Prodi Akuntansi 
berorientasi pada 
pendidikan 
akademik 

Menyelenggarakan 
pelatihan PkM yang 
dapat menghasilkan 
produk 

Keterbatasan dana 

dari Prodi 

Akuntansi 

sehingga sarana 

dan prasarana 

belum optimal 

Komitmen Yayasan 
STIE Enam Enam 
Kendari untuk 
mengalokasikan 
pengembangan 
Sarpras PkM  

Kemampuan 
Yayasan STIE 
Enam Enam 
Kendari untuk 
menyediakan 
anggaran Sarpras 
PkM masih 
terbatas 

Yayasan STIE Enam 

Enam kendari 

mengembangakan 

unit usaha baru untuk 

meningkatkan 

penerimaan dana. 

 

6. Penjaminan Mutu PkM 

Penjaminan mutu PkM dijalankan pada semua tahapan mulai dari 

perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut. 

Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Penetapan 

Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari menyiapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Rencana jangka panjang, menengah dan rencana tahunan bidang 

pengabdian kepada masyarakat; 

2) Rencana anggaran biaya; 

3) Membuat konsorsium rumpun keilmuan bagi dosen; 

4) Adanya tim yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; 

5) Adanya reviewer internal maupun eksternal Perguruan Tinggi; 

6) Adanya monitoring dan evaluasi mutu pengabdian kepada 

masyarakat dan diumumkan secara terbuka; dan 

7) Tema pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan visi misi 

STIE Enam Enam Kendari. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari, memastikan: 

1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana jangka panjang, menengah dan rencana tahunan bidang 

pengabdian kepada masyarakat; 

2) Adanya seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat; 

3) Adanya pengumuman hasil seleksi proposal pengabdian kepada 

masyarakat secara terbuka; 

4) Adanya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

5) Adanya laporan akhir pengabdian kepada masyarakat; dan 

6) Adanya rencana tindak lanjut dalam bentuk publikasi jurnal. 
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c. Evaluasi  

Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari memastikan: 

1) Keseluruhan tim pengabdian bekerja berdasarkan tugas dan fungsi 

masing-masing; dan 

2) Adanya laporan di setiap proses kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang telah ditetapkan. 

d. Pengendalian  

Pengendalian pemenuhan standar mutu PkM dilakukan melalui 

monev P2MIA. Hasil temuan dari tim monev dibahas dalam Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mendapatkan saran perbaikan terkait 

mutu PkM. 

e. Perbaikan berkelanjutan 

    Pada tahap ini, P3MK STIE Enam Enam Kendari memastikan: 

1) Penilai internal dan ekternal memberikan laporan lengkap terkait 

pengabdian kepada masyarakat dan rekomendasi; 

2) Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat memberikan 

laporan lengkap terkait hasil pengabdian kepada masyarakat dan 

rekomendasi; dan 

3) Desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

7. Kepuasan Pengguna 

a. Untuk mengukur kepuasan pengguna PkM dan mitra menggunakan 

instrumen peta jalan, kesesuaian PkM dengan peta jalan, hasil evaluasi 

terhadap peta jalan, evaluasi terhadap perbaikan relevansi PkM, 

keterlibatan mahasiswa dalam PkM. Pelaksanaan pengukuran kepuasan 

pengguna PkM dan mitra menggunakan google form yang ada pada 

website P3MK STIE Enam Enam Kendari. Data hasil survei dilakukan 

perekaman di P3MK dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk 

mendapatkan informasi terkait kepuasan pengguna PkM dan mitra.  

b. Hasil survei kepuasan pengguna proses PkM baik dari dosen maupun 

mitra dibuatkan laporan sebagai bukti dan menjadi bahan evaluasi 

kepuasan pengguna untuk ditindak lanjuti, dan jika masih terdapat 

kekurangan-kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestinya. (Dokumen: hasil kepuasan pengguna proses PkM) 

8. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

   Secara umum, standar mutu PkM pada Program Studi Akuntansi 

telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa akar 

masalah yaitu: 1) Sebagian besar hasil PkM dosen prodi Akuntansi 

berbentuk kebijakan/model; 2) Keterbatasan dana dari Prodi Akuntansi 

sehingga sarana dan prasarana belum optimal. Upaya tindak lanjut yang 

dilakukan Program Studi Akuntansi untuk pencapaian standar mutu PkM 

adalah: 1) Menyelenggarakan pelatihan PkM yang dapat menghasilkan 

produk dengan tujuan agar seluruh dosen Program Studi Akuntansi memiliki 

pengetahuan tentang cara penyusunan PkM yang menghasilkan output 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

https://drive.google.com/file/d/1kwMNn8u5lBOiQDnhZ7lWuI9iR7hwu7Nq/view
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pemerintah. 2) Yayasan STIE Enam Enam kendari mengembangkan unit 

usaha baru untuk meningkatkan penerimaan dana dengan tujuan alokasi 

dana PkM dari yayasan dapat meningkat. 

 

C.9 Luaran dan Capaian Tridharma 

1. Indikator Kinerja Utama 

a) Luaran Dharma Pendidikan 

Pelaksanaan hubungan antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam 

proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik yang 

berlaku di STIE Enam Enam Kendari yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran dengan berbagai macam 

jenis pembelajaran dilaksanakan guna mencapai mutu sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Proses ini juga 

mengacu pada integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (PkM) dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang dikembangkan dalam mengembangkan suasana 

akademik berupa kegiatan akademik di dalam perkuliahan maupun di luar 

perkuliahan. 

1) Capaian Pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) Lulusan dengan Rata-rata IPK Lulusan pada tahun akademik 

2018/2019 adalah 3,47, pada tahun akademik 2019/2020 sebesar 3,49, 

dan pada tahun akademik 2020/2021 sebesar 3,54. Hal ini menunjukkan 

bahwa IPK mahasiswa pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan 

dengan rata-rata IPK sebesar 3,50. (LKPS 8.a IPK Lulusan, dan SK 

Penetapan Lulusan) 

2) Capaian Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa 

a. Prestasi Akademik yang dicapai oleh Mahasiswa program studi 

akuntansi dalam rentang waktu perolehan tahun akademik 2018/2019 

sampai dengan Tahun Akademik 2020/2021 sangat kompetitif baik 

ditingkat lokal/wilayah maupun di tingkat nasional. Data perolehan di 

tingkat wilayah diperoleh sebanyak 10 prestasi yang diraih, kemudian 

pada tingkat nasional 34 prestasi. (8.b.1 LKPS dan prestasi akademik 

mahasiswa dan dokumen pendukung) 

b. Prestasi Non Akademik yang dicapai oleh Mahasiswa Program Studi 

Akuntansi dalam rentang waktu perolehan tahun akademik 2018/2019 

sampai dengan Tahun Akademik 2020/2021 melalui berbagai jenis 

kegiatan di bidang seni, fashion, olahraga dan non akademik lainnya. 

Dari tingkat lokal/wilayah prestasi yang diraih sebanyak 6 prestasi, 

pada tingkat nasional sebanyak 2 prestasi sedangkan pada tingkat 

internasional sebanyak 2 prestasi. Artinya prestasi non akademik 

yang diraih oleh mahasiswa selama 3 tahun terakhir dinilai aktif dalam 

berpartisipasi dalam kegiatan non akademik. (8.b.2 LKPS dan 

Prestasi non akademik mahasiswa dan dokumen pendukung). 

 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://drive.google.com/file/d/1yFegMsnfmJUAj_EnDKyeI4rm8lBu3EOM/view
https://drive.google.com/file/d/1yFegMsnfmJUAj_EnDKyeI4rm8lBu3EOM/view
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/prestasi-akademik-mahasiswa/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/prestasi-akademik-mahasiswa/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/prestasi-non-akademik-mahasiswa/
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3) Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan 

a. Rata-Rata Masa studi mahasiswa dapat ditunjukan melalui (Tabel 8.c 

LKPS) berdasarkan data tersebut masa studi mahasiswa selama 

tahun masuk 2014/2015 sampai dengan tahun masuk 2017/2018 

selama  4 tahun.  

b. Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu dilihat dari 

perbandingan antara jumlah lulusan sampai dengan akhir TS dan 

jumlah mahasiswa yang diterima sebesar 77% (Tabel 8.c LKPS) 

c. Persentase keberhasilan studi dilihat dari perbandingan antara jumlah 

rata-rata masa studi dan jumlah mahasiswa diterima sebesar 23% 

(Tabel 8.c LKPS) 

4) Daya Saing Lulusan 

a. Penelusuran lulusan Prodi Akuntansi melalui Pusat Penelitian, 

Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) 

melaksanakan studi penelusuran  lulusan menggunakan website 

institusi yang dapat diakses melalui (https://www.stie-66.ac.id/tracer-

study/). Hasil penelusuran dianalisis menggunakan metodologi 

deskriptif, instrumen yang digunakan yaitu google form dan kuesioner 

yang dibagikan pada saat acara wisuda. Penilaian menggunakan skala 

likert. Hasil penilaian pengguna lulusan, dievaluasi melalui tim Audit 

Mutu Internal (AMI) dan hasil audit tersebut dibahas melalui rapat 

tinjauan manajemen STIE Enam Enam Kendari. Tindak lanjut dari hasil 

penelusuran lulusan pertama-tama dilakukan sosialisasi hasil analisis 

penelusuran lulusan oleh tim Penelusuran P3MK. Sosialisasi dilakukan 

dengan mensosialisasikan laporan dengan melakukan pertemuan 

dengan pihak pengelola institusi dan yayasan. Berdasarkan hasil 

penelusuran lulusan langkah selanjutnya adalah mengkaji ulang profil 

lulusan, standar kompetensi lulusan dan melakukan revisi kurikulum. 

Kajian ulang dilakukan dalam serangkaian rapat yang diawali dengan 

rapat dosen hingga rapat yang melibatkan civitas akademika. Tahapan 

selanjutnya adalah dilakukan rapat penyusunan draft penyusunan profil 

lulusan, standar kompetensi lulusan, peta matakuliah dan draft 

kurikulum. Setelah draft kurikulum terbentuk dilakukan lokakarya 

kurikulum yang melibatkan pakar Akuntansi diantaranya Prof. Dr. H. 

Arifuddin Mas’ud, S.E.,M.Si.,Ak.,CA (Dekan FEB UHO), Prof. Dr. Andi 

Basru Wawo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA (Guru Besar FEB UHO), Dr. Nasrullah 

Dali, S.E.,M.Si.,Ak.,CA (Dosen Senior Prodi Akuntansi FEB UHO), Dr. 

Dwi Cahyono (Dosen Senior Prodi Manajemen Universitas 

Muhammadiyah Jember) dan menghadirkan para praktisi, diantaranya 

Suryadinata, SE.,M.SA.,Ak.,CA.,QIA (Sekretaris Kantor Perwakilan 

BPK Sulawesi Tenggara), Dr. La Utu, S.E.,M.M (Direktur Kepatuhan 

Bank Sultra) dan Ahmat, SE.,M.M (Direktur Bank BPR Bahteramas 

Konawe Selatan). Berdasarkan masukan-masukan lokakarya tersebut, 

tahapan selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan draft VMTS 

prodi Akuntansi, dan tahap akhir adalah penetapan dokumen.  

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/tracer-study/
https://www.stie-66.ac.id/tracer-study/
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b. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau 

berwirausaha pada bidang kerja/usaha yang relevan dengan bidang 

Program Studi Akuntansi waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan <6 bulan sebesar 72%, masa tunggu 6 ≤ WT ≤ 18 bulan 

sebanyak 21% dan masa tunggu lulusan WT > 18 bulan sebesar 7%. 

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa 93% lulusan 

mendapatkan pekerjaan pertama <18 bulan sedangkan sisanya 

sebanyak 7% mendapatkan pekerjaan pertama. (Tabel 8.d.1 LKPS) 

c. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan 

pekerjaan pertama bagi lulusan Program Studi Akuntansi berdasarkan 

hasil penelusuran lulusan yakni 68% yang menyatakan bahwa 

kesesuaian dengan bidang pekerjaan pertama kali dengan kategori 

tinggi, 29% yang meyatakan sedang dan 3% yang menyatakan rendah. 

Berdasarkan kondisi tersebut dapat ditegaskan bahwa dari 100 jumlah 

lulusan yang terlacak yang memiliki kesesuaian bidang kerja dengan 

kategori sedang dan tinggi sebesar 97% dan hanya 3% kategori 

rendah.  (Tabel 8.d.2 LKPS) 

5) Kinerja lulusan 

a. Penelusuran lulusan Prodi Akuntansi melalui Tim Tracer Study Pusat 

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) 

dengan menggunakan website institusi yang dapat diakses melalui 

(https://www.stie-66.ac.id/tracer-study/). Hasil penelusuran dianalisis 

menggunakan metodologi deskriptif, instrumen yang digunakan yaitu 

google form. Penilaian menggunakan skala likert. Hasil penilaian 

pengguna lulusan di presentasikan dengan sangat baik, baik, cukup 

dan kurang. Tindaklanjut dari hasil penelusuran lulusan pertama-tama 

dilakukan sosialisasi hasil analisis penelusuran lulusan oleh tim 

Penelusuran P3MK. Bahwa manfaat dari pelaksanaan penelusuran 

lulusan sebagai bahan masukkan untuk melakukan revisi kurikulum 

atas masukan-masukan dari pengguna lulusan baik skala 

lokal/wilayah, nasional maupun internasional. 

b. Tempat kerja lulusan/berwuirausaha berdasarkan penilaian mengacu 

pada tabel 8.e.1 yang menunjukkan bahwa jumlah Lulusan Terlacak 

yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat 

Kerja/Berwirausaha untuk lokasi berwirausaha tingkat lokal tidak 

berbadan hukum sebanyak 52% lulusan yang bekerja sebagai 

wirausaha tidak berbadan hukum (lokal)/wilayah, 43% berwirausaha 

berbadan hukum dan 5% bekerja pada perusahaan 

multinasional/internasional. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya 

lulusan berwirausaha baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. (Tabel 8.e.1 LKPS) 

c. Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada 

bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, 

penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, 

kerjasama, dan pengembangan diri. Dari 6 aspek yang dinilai, tingkat 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/tracer-study/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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kepuasan pengguna yang menyatakan sangat baik rata-rata 55,61%, 

yang menyatakan baik 43,58%, yang menyatakan cukup sebesar 

0,51% dan tidak ada yang menilai kurang. Berdasarkan kondisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 99,2% pengguna lulusan 

puas terhadap kinerja lulusan Program Studi Akuntansi.  (Tabel 8.e.2 

LKPS) . 

 

 

a. Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Publikasi Ilmiah yang dihasilkan Mahasiswa secara mandiri atau 

bersama DTPS Akuntansi selama 3 tahun terakhir mulai tahun 

akademik 2018/2019 s/d 2020/2021 sebanyak 50 judul. (Tabel 8f1.1 

LKPS) 

2) Luaran penelitian/PkM yang di hasilkan mahasiswa selama 3 tahun 

terakhir dalam bentuk produk dan karya seni sebanyak 18 karya. 

Program Studi Akuntansi telah berupaya mematenkan karya 

mahasiswa untuk mendapatkan HKI. (Tabel 8.f.4 LKPS) 

 

2. Indikator Kinerja Tambahan 

Jumlah IKT dalam standar luaran dan capaian tridharma adalah 9 IKT yaitu 1) 

mahasiswa yang mendapat sertifikat kompetensi tingkat nasional; 2) mahasiswa 

yang mendapat sertifikat kompetensi tingkat internasional; 3) mahasiswa yang 

menerbitkan skripsi ke jurnal nasional; 4) PKL internasional; 5) PKL nasional; 

dan 6) PKMD tingkat internasional. Ketercapaian IKT sebesar 46,11%. Data 

selengkapnya terdapat di Tabel 1.7 Hasil Evaluasi Ketercapaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Tahun 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/lkps/
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3. Evaluasi Capaian Kinerja  

 

PROFIL 

LULUSAN 

AKUNTANSI 

PENCIRI 

PROGRAM STUDI 

PENCIRI 

LEMBAGA/INSTITUSI  

 

KOMPETENSI UTAMA 

(40% - 80%) 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 

(20% - 40%) 

 

KOMPETENSI LAINNYA 

a. Konsultan 

Keuangan, 

bisnis, dan 

manajemen 

b. Direktur Bank 

c. Analis 

Keuangan 

dan 

Perbankan 

d. Karyawan 

Bank 

 

 

 

 

  

a. Menguasai Produk-

Produk Perbankan. 

b. Menguasai Tata cara 

perkereditan 

c. Menguasaikinerja 

keuangan perbankan 

serta implikasinya. 

d. Menguasai   sistem  

tata kerja Lembaga 

keuangan 

e. Menguasai tehnis 

penyusunan laporan 

keuangan 

f. Mampu membuat 

laporan keuangan 

untuk perusahaan 

perbankan. 

a. Mampu menjelaskan 

produk-produk 

perbankan. 

b. Mampu menjelaskan tata 

cara pemberian kredit 

c. Mampu menganalisis 

kinerja keuangan 

perbankan. 

d. Mampu memahami 

eksistensi lembaga 

keuangan 

e. Mampu menyusun 

laporan keuangan 

f. Mampu menjelaskan 

konsep pencatatan 

akuntansi perbankan. 

a. Memiliki moral dan etika 

dalam melakukan aktifitas 

perbankan. 

b. Memiliki tanggung jawab 

dalam aktivitas perbankan. 

c. Dapatmebaca dan 

menginterpretasi laporan 

keuangan lembaga 

keuangan bank dan non 

bank. 

d. Memakhami prinsip bisnis 

perbankan. 

e. Memiliki pemahaman 

mamadai tentang kajian 

teoritis Standar Akuntansi 

Perbankan. 

 

a. Tenaga 

Pengelola 

Keuangan 

Negara/Daerah 

b. Tenaga 

Pengelolaan 

Aset dan 

Barang Milik 

Negara/ Daerah 

c. Residence 

Konsultan 

Keuangan 

Daerah 

d. Pejabat Publik 

dalam Bidang 

Keuangan 

e. Konsultan 

Organisasi 

Publik 

f. Analis 

Keuangan 

Publik 

 

a. Menguasai 

pengelolaan 

keuangan Negara/ 

daerah yang dimulai 

dari perencanaan 

sampai dengan 

pertanggungjawaban 

keuangan 

Negara/daerah dalam 

bentuk laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Pusat/daerah. 

b. Mampu 

menginterpretasi 

laporan keuangan 

pemerintah 

pusat/daerah sebagai 

dasar dalam penilaian 

kinerja. 

c. Mampu memahami 

manajemen asset 

pemerintah 

pusat/Daerah 

a. Memahami perencanaan 

keuangan 

negara/daerah. 

b. Memahami proses 

penatausahaan 

keuangan daerah yang 

dimulai dari SPD 

SPP,SPM,  SP2D,dan 

SPJ, 

c. Mampu melakukan 

pencatatan akuntansi 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

d. Mampu membuat laporan 

keuangan pemerintah 

pusat/daerah. 

e. Menguasai pengukuran 

kinerja 

f. Menguasai manajemen 

aset pemerintah 

pusat/daerah 

a. Mampu memahami 

penerapan konsep Standar 

Akuntansi Keuangan dan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAK dan 

SAP). 

b. Memiliki tanggung jawab 

dan komitmen dalam 

mengelola keuangan. 

c. Memiliki emotional 

question dalam memahami 

pengelolaan keuangan. 

d. Disiplin dalam 

penyelesaian tugas dan 

tanggung jawab. 

e. Memiliki kecakapan 

professional dalam 

mengelola keuangan 

Negara/daerah 

f. Mampu memahami 

ketentuan yang mengatur 

tentang pengelolaan aset 

Negara/daerah 

a. Ahli 

Perencanaan 

Pajak 

b. Residen 

Konsultan Pajak 

c. Penata Pajak. 

d. Analis Pajak 

a. Mampu menjelaskan 

aspek-aspek 

perpajakan dalam 

setiap transaksi bisnis. 

b. Mampu menyusun 

Rekonsiliasi Fiskal 

yang sesuai dengan 

a. Mampu menjelaskan 

Ketentuan Umum 

Perpajakan (KUP). 

b. Mampu menghitung 

PBB, BPHTB, BM dan 

pajak daerah. 

a. Mampu memahami 

undang-undang 

perpajakan secara benar. 

b. Memiliki pemahaman 

mamadai kajian teoritis 

tentang akuntansi. 
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PROFIL 

LULUSAN 

AKUNTANSI 

PENCIRI 

PROGRAM STUDI 

PENCIRI 

LEMBAGA/INSTITUSI  

 

KOMPETENSI UTAMA 

(40% - 80%) 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 

(20% - 40%) 

 

KOMPETENSI LAINNYA 

e. Karyawan 

Kantor Pajak 

peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

c. Mampu memahami 

konsep self 

assesment dalam 

pengisian SPT untuk 

melakukan 

perhitungan, 

pencatatan akuntansi, 

dan Pelaporan PPh 

Badan dan 

Perorangan, PPN, 

PPnBM, dan PBB 

sesuai dengan 

Undang-Undang 

Perpajakan. 

c. Mampu menggunakan 

teknologi Informasi untuk 

pengisian SPT Masa 

PPN. 

d. Mampu melakukan 

pencatatan akuntansi 

PPN dan PPnBM. 

e. Mampu mengaplikasikan 

pencatatan PPN 

terhadap pengusaha 

yang memilih norma. 

f. Mampu mengaplikasikan 

pencatatan PPN 

Masukan yg dapat/tidak 

dapat dikreditkan. 

g. Mampu membuat SPT 

tahunan dan masa untuk 

PPh Pasal 

21,22,23,24,25, dan 26 

dan PPN. 

c. Sosialisasi undang-undang 

perpajakan yang dilakukan 

oleh Kantor pelayanan 

Pajak. 

d. Meningkatnya  subyek dan 

obyek pajak. 

e. Memiliki tanggung jawab 

terhadap bangsa dan 

negara dalam kaitannya 

dengan sistem 

pemungutan pajak 

f. Komitmen pemerintah 

dalam meningkatkan 

penerimaan negara melalui 

kebijakan fiskal.  

 

4. Penjaminan Mutu Luaran dan Capaian Tridharma  

Sistem penjaminan mutu Tridharma Pendidikan Tinggi pada Program Studi 

Akuntansi menerapkan sistem penjaminan mutu secara bertahap mengikuti siklus 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan Perbaikan berkelanjutan. 

f) Penetapan  

Penetapan standar mutu Tridharma Pendidikan Tinggi meliputi evaluasi 

kurikulum 2017 berbasis KKNI dan SNPT, pembelajaran didasarkan level 7 

KKNI. Penelitian dan PkM didasarkan pada dokumen Renstra Penelitian dan 

Renstra PkM yang dirumuskan oleh P3MK dan ditetapkan oleh Ketua STIE 

Enam Enam Kendari. 

g) Pelaksanaaan 

Pemenuhan standar mutu Tridharma Pendidikan Tinggi dilaksanakan dalam 

bentuk penerapan kurikulum berbasis KKNI dengan memperhatikan 

keterkaitan visi, misi, tujuan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan 

kebutuhan pihak berkepentingan. Pelaksanaan mutu penelitian dan PkM 

mengacu pada pencapaian VMTS Program Studi Akuntansi dan melihat 

permasalahan masyarakat (Dokumen: SPMI BAB II Tentang Penelitian dan 

BAB III Tentang PkM) 

h) Evaluasi 

Evaluasi Tridarma Perguruan Tinggi dilakukan Prodi Akuntansi 

dengan membandingkan antara luaran pemenuhan standar dengan: 

 

https://drive.google.com/file/d/1PeiNb_L-S66qKw8WFCFHULqk-cD0Ntly/view
https://drive.google.com/file/d/1guLzqjscY_GHx0XvO_UfXBX49ugqQC53/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
https://drive.google.com/file/d/1JnJjMVM1lxegDnYn9scvosiiqZssf20O/view
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1. Melakukan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan 

balik dari para  pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis 

untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhiran ilmu akuntansi; 

2. Monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran dengan melakukan 

kontrol kesesuaian materi dengan RPS. 

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

mayarakat. 

4. Monitoring dan evaluasi suasana akademik melalui otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.  

(Dokumen: Hasil Monev Pendidikan, Monev Penelitian dan Monev PkM) 

i) Pengendalian 

Pada tahap ini Prodi Akuntansi melakukan analisis penyebab standar 

yang telah ditetapkan tidak tercapai sepenuhnya untuk dilakukan tindakan 

perbaikan dan pencegahan. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar 

melakukan berbagai tindakan perbaikan. Beberapa tindakan perbaikan yang 

sudah dilaksanakan Prodi Akuntansi diantaranya: 

1. Menyelenggarakan penyusunan RPS yang telah dilakukan Prodi 

Akuntansi dengan tujuan untuk menyeragamkan RPS yang akan 

digunakan dosen dalam melakukan pembelajaran;  

2. Mengikutsertakan dosen dalam pelaksanaan Applied Approach (AA) 

bertujuan untuk pengendalian ketidakmaksimalnya pencapaian standar 

pendidikan khususnya aspek integrasi penelitian dan pengabdian dalam 

pembelajaran. 

3. Pengendalian penelitian dan PkM dilakukan oleh P3MK bekerjasama 

dengan P2MIA untuk melihat kesesuaian antara rancangan proposal 

dengan hasil penelitian dan PkM.  

j) Perbaikan Berkelanjutan 

Hasil capaian standar mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya 

dijadikan dasar dalam upaya merumuskan pencapaian standar yang lebih 

tinggi. Peningkatan standar mutu kurikulum, pembelajaran, suasana 

akademik dan pembiayaan, Penelitian dan PkM di Prodi Akuntansi dilakukan 

dengan sejumlah kebijakan sebagai berikut:  

1. Penyusunan program kerja dan pembiayaan melalu Rapat Kerja (Raker) 

2. Peningkatan mutu dosen melalui pelatihan dan studi lanjut. 

3. Peningkatan hibah penelitian dan PkM 

4. Peningkatan networking dengan mitra Program Studi Akuntansi 

 

5. Kepuasan Pengguna 

a) Instrumen Pengukuran Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan yang di gunakan Prodi Akuntansi yaitu 

mengacu pada 5 dimensi yaitu: Keandalan (reliability), Daya tanggap 

(responsiveness), Kepastian (assurance), Empati (empathy), bukti fisik 

(Tangible). Instrumen kualitas layanan ini telah diperiksa oleh Tim 

Penjamunan Mutu STIE Enam Enam Kendari. Pelaksanaan pengukuran 

kepuasan mahasiswa dilakukan setiap akhir semester melalui penyebaran 

https://drive.google.com/file/d/1v8y6_kv6Xaja0obPSj27MFsNksbG0ISJ/view
https://drive.google.com/file/d/13a52vHOW8BeJ7XF35lqoQBHpLWvNn65k/view
https://drive.google.com/file/d/18HuUeDCnne17NxUKvNo-7dUwmZEIfG8Z/view
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angket dan google form. Hasil dari penyebaran angket tersebut selanjutnya 

diolah oleh P3M untuk dianalisis dan di tindak lanjuti dalam rapat dewan 

dosen setiap Semester. Hasil dari analisis tersebut dijadikan bahan 

masukkan bagi Prodi Akuntansi untuk melakukan perbaikan di semester 

selanjutnya. Selanjutnya Untuk mengukur tingkat kepuasan pelaksanaan 

penelitian/PkM maka dilakukan pengukuran kepuasan peneliti/dosen dan 

mitra menggunakan instrumen peta jalan Penelitan/PkM, kesesuaian 

penelitian/PkM dengan peta jalan, hasil evaluasi terhadap peta jalan, 

evaluasi terhadap perbaikan relevansi penelitan/PkM, keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian/PkM. Pelaksanaan pengukuran kepuasan 

peneliti/dose dan mitra menggunakan google form yang ada pada website 

P3MK STIE Enam Enam Kendari. Data hasil survei dilakukan perekaman di 

P3MK dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan 

informasi terkait kepuasan peneliti dan mitra. (Dokumen: Hasil Kepuasan 

Pembelajaran dan Layanan, Penelitian, serta PkM)  

b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan 

pengguna dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara 

berkala dan tersistem yang dibuktikan dengan proses pembinaan etika 

mahasiswa melalui kegiatan diskusi di kelas dan kerja kelompok dalam 

setiap matakuliah yang diprogramkan, Meningkatkan penelitian 

bersama/kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, dosen dan alumni, 

Mewajibkan mahasiswa dalam mengikuti kursus bahasa inggris, serta 

menjadi syarat untuk pelaksanaan ujian skripsi yang berbasis Toefl 

Prediction Test, Menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran dan produk 

teknologi dalam proses pembalajaran, Membuat produk pembelajaran 

berbasis Information and Communication Technologies (ICT) melalui 

matakuliah Aplikasi Komputer Akuntansi, Kewirausahaan, Meningkatkan 

kerjasama melalui kegiatan kuliah kerja lapangan direncanakan mulai tahun 

akademik 2021/2022, dan Mengikutkan mahasiswa dalam kegiatan relawan 

pajak,  Pelatihan Sertifikasi Pajak, Sertifikasi Keuangan, Pelatihan 

Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelatihan Audit. 

(Dokumen: Pelatihan dan Seminar Mahasiswa) 

6. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut  

a) Pemosisian hasil evaluasi ketercapaian Standar Mutu Luaran dan Capaian 

Bidang Pendidikan sebesar 67,03% (yang terdiri dari pencapaian IKU 94,06% 

dan IKT 40%).  

b) Standar Mutu Luaran dan Capaian Bidang Penelitian sebesar 58,32% (yang 

terdiri dari pencapaian IKU 51,64% dan IKT 65%).  

c) Standar Mutu Luaran dan Capaian Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

sebesar 57,17% (yang terdiri dari pencapaian IKU 81% dan IKT 33,33%). 

Data selengkapnya terdapat di Tabel 1.7 Hasil Evaluasi Ketercapaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Tahun 

2018-2022.  

 

https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-survei-dosen-dan-tenaga-kependidikan-2/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/hasil-kepuasan-pengguna-dosen-mahasiswa-dan-mitra/
https://www.stie-66.ac.id/akuntansi/dokumen-pelatihan-dan-seminar-mahasiswa/
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Akar masalah dari standar yang belum tercapai adalah:  

1) Kemampuan dosen dalam menyusun bahan ajar, buku ajar, dan buku 

referensi serta penyusunan RPS masih kurang;  

2) Mahasiswa yang mendapat sertifikat kompetensi tingkat nasional dan 

internasional masih rendah;  

3) Studi banding tingkat internasional bagi mahasiswa masih kurang 

memadai; 

4) Jumlah judul publikasi nasional dan internasional masih perlu ditingkatkan;  

5) Kemampuan dosen dalam menyusun proposal dan artikel penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat untuk hibah eksternal dan publikasi masih 

perlu ditingkatkan; dan 

6) Kurangnya dukungan dana dalam bentuk hibah pengabdian masyarakat 

untuk memotivasi dosen dalam pengusulan kegiatan pengabdian. 

Rencana Tindak Lanjut bagi standar yang belum tercapai adalah:  

1) Melakukan pelatihan penyusunan bahan ajar, buku ajar dan buku referensi 

serta penyusunan RPS;  

2) menggalang kerja sama dengan Lembaga sertifikasi kompetensi pada 

bidang Akuntansi dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 

untuk memperoleh sertifikasi. Selain itu untuk meningkatkan perolehan 

sertifikasi kompetensi akan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

untuk memperoleh sertifikasi kompetensi;  

3) berupaya untuk mengalokasikan biaya pelaksanaan study banding tingkat 

internasional minimal sekali setahun;  

4) memotivasi dosen dalam mengikuti penelitian hibah riset kompetisi, 

mengoptimalkan dukungan lembaga kepada dosen dalam mempublikasi 

jurnal nasional dan internasional, mengoptimalkan pengelolaan jurnal di 

STIE Enam Enam Kendari, dan mengoptimalkan dukungan lembaga 

kepada dosen dalam memperoleh HaKI; 

5) menambah dukungan dana pengabdian dalam bentuk hibah pengabdian 

masyarakat dan memotivasi dosen dalam pengusulan kegiatan 

pengabdian; dan  

6) melaksanakan pelatihan penyusunan proposal dan penyusunan artikel 

ilmiah untuk dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional bereputasi. 

 
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT 

PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG 

DIAKREDITASI 

1. Analisis Capaian Kinerja 

a) Analisis capaian kinerja aspek visi, misi, tujuan, dan strategi 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek VMTS 

telah berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Kesesuaian antara VMTS Prodi Akuntansi dengan STIE Enam Enam 

Kendari; 

2) Kegiatan akademik terlaksana sesuai dengan SPMI; 
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3) Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di Prodi 

Akuntansi; 

4) Terlaksananya kegiatan pengabdian yang berbasis Problem Solving; 

5) Terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam menunjang 

pencapaian VMTS. 

b) Analisis Capaian Kinerja Aspek Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

Kerjasama 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek Tata 

pamong, tata kelola dan kerjasama telah berjalan dengan baik, hal ini 

dapat diamati dari: 

1) Adanya ketersediaan dokumen tata pamong; 

2) Prodi Akuntansi menerapkan pola kepemimpinan operasional, 

organisasional dan publik; 

3) Terlaksananya penjaminan mutu Prodi Akuntansi sesuai dengan 

standar pendidikan; dan 

4) Adanya peningkatan kemitraan Prodi Akuntansi dengan lembaga 

dalam dan luar Negeri;  

c) Analisis Capaian Kinerja Aspek Mahasiswa 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek 

mahasiswa telah berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Prodi Akuntansi memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru dan 

layanan kemahasiswaan; 

2) Kejelasan jalur masuk calon mahasiswa baru Prodi Akuntansi; 

3) Penentuan kuota calon mahasiswa baru didasarkan pada analisa 

daya tampung; dan 

4) Prodi Akuntansi memberikan pelayanan kemahasiswaan bidang 

penalaran minat bakat, kesejahteraan, bimbingan karir dan 

kewirausahaan. 

d) Analisis Capaian Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek SDM telah 

berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Tercapainya rasio kecukupan dosen tetap dengan mahasiswa 1 : 29; 

2) Peningkatan kinerja dosen melalui penelitian, PkM, ketersediaan 

RPS dan bahan ajar; 

3) Pengembangan dosen Prodi Akuntansi melalui keikutsertaan 

pelatihan pekerti, AA dan studi lanjut; dan 

4) Terpenuhinya tenaga kependidikan dalam memberikan layanan. 

e) Analisis Capaian Kinerja Aspek Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek keuangan, 

sarana dan prasarana telah berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati 

dari: 

1) Tersedianya alokasi dana memadai yang digunakan untuk biaya 

operasional, penelitian dan PkM; 

2) Prodi Akuntansi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam melaksanakan pelayanan akademik; 
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3) Tersedianya alokasi dana sarana perkuliahan yang baik diantaranya 

AC, projector, kursi, meja, whiteboard dan jaringan internet; dan 

4) Tersedianya alokasi dana prasarana yang digunakan untuk 

penambahan ruang kuliah, penambahan buku perpustakaan dan 

laboratorium. 

f) Analisis Capaian Kinerja Aspek Pendidikan  

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek pendidikan 

telah berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Tercapainya kompetensi lulusan Prodi Akuntansi diukur dari rata-

rata IPK lulusan 3,50 dan masa studi 4 tahun; 

2) Terlaksananya standar isi pembelajaran melalui kesesuain 

kurikulum dengan VMTS dan penyusunan materi pembelajaran yang 

melibatkan kelompok dosen; 

3) Tercapainya proses pembelajaran yang mengacu pada karakteristik 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa; 

4) Prodi Akuntansi telah menerapkan prinsip penilaian edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel dan transparan; 

5) Ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang memadai; 

6) Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dosen Prodi 

Akuntansi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi;  

7) Terlaksananya monev mutu pendidikan yang berkelanjutan; dan 

8) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 

sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIE Enam Enam 

Kendari. 

g) Analisis Capaian Kinerja Aspek Penelitian 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek penelitian 

telah berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Adanya relevansi penelitian dengan kompetensi dosen Prodi 

Akuntansi; 

2) Adanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen Prodi 

Akuntansi; 

3) Dosen Prodi Akuntansi melakukan publikasi penelitian pada jurnal 

Nasional dan Internasional bereputasi; 

4) Tersedianya roadmap penelitian dosen Prodi Akuntansi; dan 

5) Adanya integrasi penelitian terhadap RPS dan bahan ajar. 

h) Analisis Capaian Kinerja Aspek PkM 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek PkM telah 

berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Adanya relevansi PkM dengan kompetensi dosen Prodi Akuntansi; 

2) Adanya keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen Prodi Akuntansi; 

3) Dosen Prodi Akuntansi melakukan publikasi PkM pada jurnal 

Nasional dan Internasional bereputasi; 

4) Tersedianya roadmap PkM dosen Prodi Akuntansi; dan 
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5) Adanya integrasi PkM terhadap RPS dan bahan ajar. 

i) Analisis Capaian Kinerja Aspek Luaran dan Capaian Tridharma 

Analisis capaian kinerja Program Studi Akuntansi pada aspek luaran dan 

capaian Tridharma telah berjalan dengan baik, hal ini dapat diamati dari: 

1) Tercapainya kompetensi lulusan Prodi Akuntansi diukur dari rata-

rata IPK lulusan 3,50; 

2) Masa tunggu lulusan Prodi Akuntansi sebagian besar < 6 bulan; 

3) Rata-rata masa studi lulusan Prodi Akuntansi 4 tahun;  

4) Adanya prestasi akademik dan non-akademik yang diperoleh 

mahasiswa Prodi Akuntansi di tingkat wilayah, Nasional dan 

Internasional; 

5) Jumlah penelitian mahasiswa yang dipublikasikan sebanyak 50 

penelitian; 

6) Adanya PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa Prodi Akuntansi 

sebanyak 31 PkM; dan 

7) Tingginya kesesuaian bidang kerja dengan keilmuan lulusan Prodi 

Akuntansi. 

 

2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal. Tujuan 

analisis ini untuk memahami situasi eksternal dan kemampuan internal lembaga 

sebagai dasar penyusunan strategi, sehingga terbentuk strategi yang mampu 

menyesuaikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesess) dalam 

menggunakan kesempatan (opportunities) yang ada, dan menghindari ancaman 

(threats) dari luar. Berdasarkan ketercapaian dan ketidaktercapaian, selanjutnya 

dilakukan analisis SWOT yang dituliskan pada Tabel D1. dan D2. 

Tabel   D1. Hasil Analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 

Kekuatan (Strengths) 

No. Kekuatan (Strengths) Rating Bobot 
Nilai 

Tertimbang 

1 2 3 4 5 

1 
Dosen melakukan koordinasi materi 
kuliah  

4 0,03 0,12 

2 
Dosen menggunakan E-Learning 
sebagai pendukung pembelajaran 

4 0,03 0,12 

3 Seluruh matakuliah memiliki RPS 3 0,02 0,06 

4 Ketersediaan penelitian dan PkM dosen  3 0,02 0,06 

5 
Banyaknya pelatihan metodologi 
penelitian dan analisis data 

4 0,03 0,12 

6 
Adanya keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian dan PkM dosen 

3 0,02 0,06 

7 Adanya kerjasama kemitraan   3 0,02 0,06 

8 
Adanya publikasi karya ilmiah 
mahasiswa 

3  0,02 0,06 

9 Tersusunnya buku standar VMTS 4 0,03 0,12 
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No. Kekuatan (Strengths) Rating Bobot 
Nilai 

Tertimbang 

1 2 3 4 5 

10 
Terlaksananya tata pamong dan tata 
kelola Prodi Akuntansi 

4 0,03 0,12 

11 
Prodi Akuntansi menerapkan 
kepemimpinan operasional, 
organisasional dan publik 

4 0,03 0,12 

12 
Terlaksananya penjaminan mutu Prodi 
yang sesuai dengan standar perguruan 
tinggi 

3 0,02 0,06 

13 Rasio dosen dan mahasiswa  4 0,03 0,12 

14 Ketersediaan tenaga kependidikan 4 0,03 0,12 

15 
Ketersediaan dana operasional, 
penelitian dan PkM 

3 0,02 0,06 

16 Kepemimpinan yang visioner 4 0,03 0,12 

17 Suasana kampus yang semakin kondusif 4 0,03 0,12 

18 Civitas akademika pluralistik 3 0,02 0,06 

19 Adanya RIP Penelitian STIE Enam Enam 3 0,02 0,06 

20 Badan Usaha STIE Enam Enam 3 0,02 0,06 

21 Kurikulum Prodi berbasis KKNI 4 0,03 0,12 

Jumlah Kekuatan 0,54 1,92 

 

Kelemahan (Weakness) 

No Kelemahan (Weaknesses) Rating Bobot 
Rata-Rata 

Tertimbang 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah doktor kurang dari 40 persen, 
dan belum ada Profesor 

1 0,02 0,02 

2 
Pemahaman dosen dalam merumuskan 
modul dan buku ajar 

2 0,04 0,09 

3 
Kompetensi dan profesionalitas dosen 
yang sesuai dengan program studi 

1 0,02 0,02 

4 Pemanfaatan SIMPEL 1 0,02 0,02 

5 
Tingkat pendanaan sebagian besar 
masih diperoleh dari mahasiswa 

1 0,02 0,02 

6 
Bimbingan kewirausahaan mahasiswa 
belum optimal 

1 0,02 0,02 

7 
Minimnya pemahaman dosen terhadap 
penilaian kelulusan sertifikasi 

1 0,02 0,02 

8 
Kurangnya kerjasama Prodi dengan 
penerbitan jurnal 

2 0,04 0,09 

9 
Belum adanya kerjasama penelitian dan 
PkM ditingkat Internasional 

1 0,02 0,02 

10 Jabatan akademik dosen  1 0,02 0,02 

11 
Area parkiran dalam kampus belum 
tercukupi 

2 0,04 0,09 

12 Belum tersedianya kantin sehat 1 0,02 0,02 

13 Fasilitas MCK kampus belum memadai 1 0,02 0,02 
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No Kelemahan (Weaknesses) Rating Bobot 
Rata-Rata 

Tertimbang 

1 2 3 4 5 

14 
Fasilitas olahraga yang ada belum 
mencukupi 

2 0,04 0,09 

15 
Disiplin dan keterampilan satpam dan 
cleaning service masih rendah 

2 0,04 0,09 

16 
Sistem informasi basis data alumni 
belum ada 

1 0,02 0,02 

17 
Kepemilikan aset tanah dan bangunan 
masih atas nama perorangan 

1 0,02 0,02 

18 Perolehan HaKI dosen masih terbatas 1 0,02 0,02 

Jumlah Kelemahan 0,46 0,72 

Jumlah Kekuatan dan Kelemahan 1,00 1,20 

 

Tabel D2. Hasil analisis SWOT untuk faktor dari luar (peluang dan ancaman) 

Peluang (Opportunities) 

No  Peluang (Opportunities) Rating Bobot Nilai Tertimbang 

1 2 3 4 5 

1 

Tingginya  minat  dan  jumlah  lulusan 

SMA/MA/SMK  di  Sulawesi Tenggara 

untuk menempuh pendidikan tinggi 

4 0,03 0,12 

2 Tersedianya mitra kerjasama 3 0,02 0,07 

3 Dana Bantuan Bidik Misi 4 0,03 0,12 

4 
Kebutuhan SDM dengan kualifikasi Sarjana 

semakin meningkat 
4 0,03 0,12 

5 Peningkatan jumlah alumni 3 0,02 0,07 

6 
Kota Kendari sebagai pusat perdagangan, 

industri, jasa dan pemerintahan 
4 0,03 0,12 

7 
Banyaknya lulusan Prodi Akuntansi yang 

diserap di dunia kerja 
4 0,03 0,12 

8 Dukungan transportasi yang semakin baik 3 0,02 0,07 

9 
Kondisi keamanan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang kondusif 
4 0,03 0,12 

10 

Dukungan dan kepercayaan Pemerintah 

Daerah terhadap STIE Enam Enam pada 

program pembangunan daerah 

4 0,03 0,12 

11 
Alokasi penyaluran Dana Desa di semua 

wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
3 0,02 0,07 

12 Era Globalisasi 4 0,03 0,12 

13 
Era Industrialisasi 4.0 yang semakin 

berkembang 
4 0,03 0,12 

14 
Pengembangan bisnis UMKM mengalami 

peningkatan 
4 0,03 0,12 

15 Banyaknya pendanaan dari mitra  3 0,02 0,07 

16 Pengembangan sistem keuangan digital 4 0,03 0,12 

17 Pengembangan daerah wisata 3 0,02 0,07 

18 
Jaringan kerja sama nasional dan 

internasional 
4 0,03 0,12 

Jumlah Peluang 0,50 1,86 
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Ancaman (Threats) 

No  Ancaman (Threats) Rating Bobot Nilai Tertimbang 

1 2 3 4 5 

1 Persaingan antar perguruan tinggi 1 0,09 0,09 

2 Degradasi mental 2 0,05 0,10 

3 Kapitalisasi pendidikan 2 0,05 0,10 

4 
Berkembangnya paham radikalisme, 

terorisme dan intoleransi 
1 0,09 0,09 

5 
Meningkatnya jumlah program studi 

yang sama di perguruan tinggi lain 
1 0,09 0,09 

6 
Tingkat persaingan di pasar kerja 

semakin tinggi 
2 0,05 0,10 

7 
Penguasaan bahasa asing yang masih 

rendah 
2 0,08 0,16 

Jumlah Tantangan 0,50 0,73 

Jumlah Peluang dan Ancaman 1,00 1,13 

Sumber Formulasi Analisis SWOT: Ibnu Hajar (2019), Manajemen Strategik 

Konsep Keunggulan Bersaing.  

Berdasarkan selisih kekuatan di atas kelemahan serta peluang dan 

tantangan, selanjutnya dibuatkan matriks SWOT sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,20 

1,13 

Peluang (Opportunities) 

Tantangan (Threast) 

Kelemahan (Weakness) Kekuatan (Strengths) 

Posisi Prodi Akuntansi  
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Berdasarkan analisis SWOT, maka disusunlah strategi dalam bentuk matriks 

sebagai berikut: 

Strategi S-O 

1. Perluasan akses pendidikan melalui 
penambahan daya tampung dengan 
peningkatan passing grade input calon 
mahasiswa  

2. Meningkatkan Jumlah dan penguatan 
implementasi kerjasama antara Prodi 
Akuntansi dengan pemerintah daerah   

3. Meningkatkan kualitas penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat  

4. Meningkatkan kompetensi doktor dan 
keahlian pendukungnya dalam rangka 
peningkatan pelayan, pengajaran, 
penelitian  

5. Meningkatkan     daya     serap     alumni     
dan peningkatan kepuasan  

6. Meningkatkan kualitas penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat  

7. Meningkatkan kualitas tata kelola Prodi 
Akuntansi  

8. Meningkatkan dan Diversifikasi   unit-unit 
usaha sebagai income generating untuk 
penguatan layanan   prima   pendidikan   
dan   kesejahteraan civitas akademika  

Strategi W-O 

1. Mendorong para dosen untuk studi 
lanjut S3  

2. Meningkatkan produktivitas publikasi 
dalam jurnal ilmiah terakreditasi 
nasional dan internasional  

3. Reakreditasi institusi dan program studi  
4. Meningkatkan kualitas jurnal pada Prodi 

Akuntansi  
5. Rekrutmen   tenaga   pendidik   dan   

tenaga kependidikan baru  
6. Meningkatkan dan diversifikasi sumber 

beasiswa bagi mahasiswa berprestasi 
dan mahasiswa kurang mampu 
(Bidikmisi/KIP) 

7. Menata drainase, MCK dan area 
parkiran  

8. Membangun fasilitas olahraga dan 
laboratorium  
 

Strategi S-T 

1. Menerapkan kurikulum berbasis KKNI  
2. Menyelenggarakan   Pendidikan   karakter  

Strategi W-T 

1. Mencari sumber dana non konvensional 
bagi pembiayaan   operasional 
pendidikan seperti Corporate Social 
Responsibilty dan Hibah lainnya  

2. Menerapkan sangsi kode etik dan disiplin 
bagi civitas akademika 

 

3. Strategi Pengembangan 

Kemampuan institusi dalam menetapkan prioritas pengembangan sesuai 

dengan kapasitas, kebutuhan, dan rencana strategi pengembangan institusi secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Tabel D3. Strategi Pengembangan 9 Kriteria 

No Kriteria Strategi Pengembangan Prioritas 

1. Visi, Misi, dan Strategi 1. Melaksanakan evaluasi pemahaman VMTS kepada 
sivitas akademika dan stakeholders 

2. Menyusun Rencana Tindak Lanjut berdasarkan hasil 
evaluasi dan melaksanakannya 

2. Tata pamong, tata kelola 

dan kerjasama 

1. Optimalisasi rekognisi kelembagaan internasional  
2. Memperluas kerjasama dan memperbanyak bentuk 

kegiatan kerja sama guna memperkuat kelembagaan 
3. Optimalisasi kapasitas SDM dalam tata kelola 

3. Mahasiswa Melakukan terobosan dengan merancang system kredit 
poin mahasiswa untuk menambah semangat mahasiswa 
meraih prestasi dan sekaligus meningkatkan skills dan 
pengalaman 

4. Sumber Daya Manusia 1. Memberi dukungan sepenuhnya terhadap dosen yang 
studi lanjut 

2. Memfasilitasi bagi Dosen untuk publish hasil risetnya 
pada jurnal yang terakreditasi baik nasional maupun 
internasional.  
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No Kriteria Strategi Pengembangan Prioritas 

3. Peningkatan keikutsertaan dosen dalam pelatihan pekerti 
dan AA. 

4. Memberikan kesempatan bagi dosen untuk pengurusan 
sertifikasi dosen 

5. Keuangan, Sarana, dan  

Prasarana 

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam 
tata kelola akademik, keuangan, ketenagaan, dan sarana 
prasarana. 

2. Memanfaatkan peluang untuk mendapatkan hibah 
internasional untuk kegiatan Short course, PkM, 
penelitian maupun beasiswa studi lanjut dosen. 

3. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana laboratorium 
penunjang proses penelitian dan pengabdian masyarakat 
terkini 

4. Menambah Pendapatan dari unit/lembaga bisnis kampus. 

6. Pendidikan 1. Mengoptimalkan penerapan kurikulum nasional berbasis 
KKNI dengan program MBKM 

2. Memperluas jaringan di tingkat internasional serta 
menyesuaikan kemampuan mahasiswa dengan 
kebutuhan stakeholders internasional 

3. Memperbarui informasi terkait beasiswa, kompetisi 
akademik dan non-akademik, dan program dual degree di 
tingkat internasional 

4. Memaksimalkan pemanfaatan E-Learning dalam proses 
pembelajaran 

5. Menerapkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel dan transparan 

7. Penelitian 1. Berdasarkan roadmap penelitian mulai diajukan 
pembentukan kelompok peneliti  

2. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kompetensi 
Prodi Akuntansi  

3. Meningkatkan jumlah HaKI dari lokal menuju nasional 
dari hasil penelitian 

4. Memotivasi para dosen dengan mempublikasi hasil 
penelitian melalui oral presentation dan proceeding 

5. Memotivasi para peneliti meningkatkan kualitas publikasi 
penelitian di jurnal terakreditasi nasional dengan 
memberikan reward 

8. Pengabdian kepada 

Masyarakat 

1. Berdasarkan roadmap PkM para dosen perlu dilakukan 
workshop pendampingan PkM dalam mendapatkan hibah 
PkM  

2. Meningkatkan jumlah HaKI dari lokal menuju nasional 
dari hasil PkM 

3. Mengikutsertakan para dosen baru dalam workshop 
penyusunan PkM 

9. Luaran dan Capaian 

Tridharma 

1. Meningkatkan minat mahasiswa mengikuti kompetisi 
akademik tingkat nasional dengan adanya reward credit 
yang didapatkan dari institusi  

2. Meningkatkan perolehan HaKI 
3. Memotivasi para peneliti meningkatkan kualitas publikasi 

penelitian di jurnal SINTA 1-2 dengan memberikan 
reward  

4. Meningkatkan luaran penelitian dan PkM berupa buku 
ajar dan produk yang tersertifikasi 

 

4. Program Keberlanjutan 

Mekanisme penjaminan keberlangsungan program yang dihasilkan, serta 

jaminan ketersediaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program 

termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan dipaparkan sebagai berikut: 
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Tabel D4. Program Keberlanjutan 9 Komponen 

No Kriteria Program Keberlanjutan 
Ketersediaan 

Sumber Daya 

Penjaminan Mutu 

Berkelanjutan 

1. Visi, Misi, dan 

Strategi 

1. Monitoring dan evaluasi 
pemahaman visi misi tiap tahun 
dengan keterlibatan seluruh 
civitas akademika dan 
stakeholders 

2. Menyusun rencana tindak lanjut 
berdasarkan hasil evaluasi 
pemahaman visi misi, analisa 
masalah penyebab 
ketidaktercapainnya 
pemahaman visi misi 

1. Ketua STIE 
2. Waket I dan II 
3. P2MIA 
4. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

2. Tata pamong, tata 

kelola dan 

kerjasama 

1. Pemenuhan pencapaian 
aksesabilitas stakeholders 
internal dan eksternal terhadap 
hasil audit 

2. Pemenuhan pencapaian 
standar Benchmarking Mutu 
Internasional  

3. Terlaksananya studi banding 
kelembagaan internasional 

1. Ketua STIE 
2. Waket I dan II 
3. P2MIA 
4. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

 

3. Mahasiswa 1. Menggunakan hasil survei 
kepuasan tracer study dan 
penilaian alumni oleh 
stakeholder dalam rencana 
tindak lanjut dan bahan 
pengembangan kualitas 
layanan kemahasiswaan  

2. Memfasilitasi kegiatan yang 
dapat melibatkan alumni 
memanfaatkan ikatan alumni 
yang ada. Melakukan 
konsolidasi bersama pengurus 
alumni. Memfasilitasi jalinan 
komunikasi pengurus ikatan 
alumni dengan pengurus 
organisasi mahasiswa. 

3. Memfasilitasi kegiatan yang 
dapat melibatkan alumni 
memanfaatkan ikatan alumni 
yang ada. Melakukan 
konsolidasi bersama pengurus 
alumni. Memfasilitasi jalinan 
komunikasi pengurus ikatan 
alumni dengan pengurus 
organisasi mahasiswa 

1. Ketua STIE 
2. Waket I dan II 
3. P2MIA  
4. Promosi  
5. Kerjasama  
6. BAAK 
7. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

 

4. Sumber Daya 

Manusia 

1. Memberikan dukungan 
terhadap studi lanjut SDM 

2. Memberi dukungan 
sepenuhnya terhadap dosen 
yang studi lanjut 

3. Memfasilitasi bagi Dosen untuk 
publish hasil risetnya pada 
jurnal yang terakreditasi baik 
nasional maupun internasional.  

4. Meningkatkan kemampuan 
dosen dalam bahasa Inggris 

1. Ketua STIE 
2. Waket I dan II 
3. P2MIA 
4. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 
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No Kriteria Program Keberlanjutan 
Ketersediaan 

Sumber Daya 

Penjaminan Mutu 

Berkelanjutan 

5. Memberikan kesempatan bagi 
dosen untuk pengurusan 
sertifikasi dosen 

6. Memfasilitasi Peningkatan 
pendidikan dosen Tetap sesuai 
bidang keahliannya dengan 
kompetensi PS 

5. Keuangan, Sarana, 

dan  

Prasarana 

1. Melakukan optimalisasi Dana 
operasional (Tri Dharma) 
berdasarkan monitoring dan 
evaluasi. 

2. Meningkatkan Pendapatan dari 
unit/lembaga bisnis kampus. 

3. Meningkatkan Pendapatan dari 
kekayaan Intelektual dengan 
menjual karya yang telah 
memiliki Hak Paten. 

4. Penambahan sarana penelitian 
yang modern. 

5. Penambahan sarana 
pengabdian masyarakat yang 
modern. 

1. Ketua STIE 

2. Waket I dan II 

3. P2MIA 

4. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

 

6. Pendidikan 1. Meningkatkan/menambah 
peluang-peluang beasiswa bagi 
mahasiswa. 

2. Memperluas jaringan di tingkat 
internasional serta 
menyesuaikan kemampuan 
mahasiswa dengan kebutuhan 
stakeholder internasional 

3. Menjalin hubungan dengan 
dosen maupun peneliti dari 
universitas di luar negeri 

1. Ketua STIE 

2. Waket I dan II 

3. P2MIA 

4. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

 

7. Penelitian 1. Meningkatkan HaKI dari lokal 
menjadi nasional 

2. Meningkatkan join research 
dalam menghasilkan produk 
yang dapat dipatenkan 

3. Menindaklanjuti kerjasama 
yang ada dalam pencarian 
mitra dalam penelitian  

4. Dilakukan pelatihan atau 
training penyusunan buku ajar 

1. Ketua STIE 

2. Waket I dan II 

3. P2MIA 

4. P3MK 

5. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

 

8. Pengabdian 

kepada  

Masyarakat 

1. Meningkatkan HaKI dari lokal 
menjadi nasional 

2. Meningkatkan join research 
dalam menghasilkan produk 
yang dapat dipatenkan 

3. Menindaklanjuti kerjasama 
yang ada dalam pencarian 
mitra dalam PkM  

4. Peningkatan reward bagi 
peneliti yang menghasilkan 
produk atau model bersertifikasi 

1. Ketua STIE 

2. Waket I dan II 

3. P2MIA 

4. P3MK 

5. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 

 

 

9. Luaran dan 

Capaian  

Tridharma 

1. Tracer study sudah tercapai 
35%, perlu ditingkatkan lagi 
pengisian tracer study dengan 
meningkatkan relasi dengan 
stakeholder 

1. Ketua STIE 

2. Waket I dan II 

3. P2MIA 

4. Prodi Akuntansi 

1. Pelaksanaan 
PPEPP secara 
berkelanjutan 
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No Kriteria Program Keberlanjutan 
Ketersediaan 

Sumber Daya 

Penjaminan Mutu 

Berkelanjutan 

2. Menyiapkan mahasiswa 
dengan baik sebelum 
menghadapi kompetisi yang 
ada baik akademik dan non 
akademik 

3. Peningkatan reward bagi 
peneliti yang menghasilkan 
produk atau model bersertifikasi 

2. Peningkatan 
Standar Mutu jika 
sudah tercapai. 
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III   PENUTUP 

Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Akuntansi yang disusun telah 

menjelaskan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal 

(peluang dan ancaman) sehingga dapat dirumuskan strategi pencapaian standar 

mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Strategi yang dirumuskan didasarkan pada 

pemetaan kemampuan dan kondisi Program Studi Akuntansi dalam rangka 

pengembangan pendidikan.  

Berdasarkan hasil evaluasi diri yang telah disusun Prodi Akuntansi  

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap ketercapaian masing-

masing kriteria baik VMTS; tata pamong, tata kelola dan kerjasama; mahasiswa; 

sumber daya manusia; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; 

pengabdian kepada masyarakat; dan luaran capaian Prodi Akuntansi. 

Pencapaian kriteria yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi lulusan Program Studi Akuntansi, sehingga memiliki kreatifitas dan 

berkarakter yang mampu berdaya saing di dunia kerja.  

Kinerja Program Studi Akuntansi tercermin dalam laporan evaluasi diri yang 

telah disusun dengan ketercapaian peningkatan pembelajaran, peningkatan 

jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi dan 

melibatkan mahasiswa. Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi (P2MIA) 

melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian pada setiap kriteria dan hasil 

temuannya telah dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), rapat rutin 

STIE Enam Enam Kendari dan rapat dewan dosen yang dilakukan setiap akhir 

semester. 

Demikianlah LED ini telah diupayakan dengan seefektif dan seefisien 

mungkin dengan melibatkan yayasan, unsur pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa serta dukungan dari lulusan Program Studi 

Akuntansi. Untuk itu, atas sumbang saran dan masukan yang berharga, tim 

penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga kerja keras dan mulia ini 

mendapatkan imbalan di sisi-Nya. Dengan mengucapkan hamdalah, LED ini 

diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

tuntutan dari borang BAN-PT sesuai dengan data dan fakta yang ada pada 

Program Studi Akuntansi yang telah dideskripsikan apa adanya, sekaligus 

mengharapkan kemurahan dan ketersentuhan hati asesor untuk menilainya tanpa 

merasa mendapat tekanan dari siapa dan dari manapun. Semoga upaya tim 

penyusun LED ini menghasilkan nilai unggul. Amin Ya Robb al-Alamin.  

 

 

 

LAMPIRAN 
Disampaikan sebagai dokumen terpisah. 

 

 

 


