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Penjaminan Mutu Pendidikan Sejarah 

 
a. Kebijakan Penjaminan Mutu 

Kebijakan tentang sistem penjaminan mutu pada setiap perguruan tinggi 

sudah merupakan kebijakan nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta berbagai peraturan 

pelaksanaan lainnya. Peraturan-peraturan yang melandasi sistem penjaminan 

mutu Unima sebagai implementasi dari UU No 12 tahun 2012 adalah sebagai 

berikut:  

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

2) Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Rektor Unima tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Unima 

 

b. Ketersediaan Dokumen Mutu 

Dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di lingkungan 

Unima, telah tersedia dokumen mutu yang menjadi acuan dan pedoman setiap 

unirt kerja termasuk setiap jurusan/ program studi di lingkungan Unima. 

Dokumen mutu tersebut terdiri dari dokumen standar mutu (lihat tabel 2.1).  

 
 

Tabel 2.3 Dokumen Standar Mutu di PS Pendidikan Sejarah 

Jenis standar No standar Nama standar 

A. Standar Isi STD/A-01 Standar Pengembangan Kurikulum 
dan Struktur Kurikulum 

STD/A-02 Standar Muatan Kurikuulm Program 
Studi 

B. Standar Proses 
Pembelajaran 

STD/B-01 Standar Perencanaan Proses 
Pembelajaran 

STD/B-02 Standar Pelaksanaan Proses 
Pembelajaran 

STD/B-03 Standar Pengawasan Proses 
Pembelajaran 

C. Standar 
kompetensi lulusan 

STD/C-01 Standar Kompetensi Lulusan 

D. Standar Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 

STD/D-01 Standar kualifikasi dan kompetensi 
dosen 

STD/D-02 Standar Tenaga Kependidikan 
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E. SAtandar Sarana 
dan Prasarana 

STD/E-01 Standar Sarana dan Prasarana 

F. Standar 
Pengelolaan 

STD/F-01 Standar Pengelolaan Akademik 

STD/F-02 Standar Pengelolaan Operasional 

STD/F-03 Standar Pengelolaan Personalia 

STDF-04-1 Standar Pengelolaan Keuangan-
Penerimaan 

STD/F-04-2 Standar Pengelolaan Keuangan-
Pengeluaran 

STDF-04-3 Standar Pengelolaan Keuangan-
Pengawasan 

STD/F-05 Standar Rencana Kerja Tahunan 

STD/F-06 Standar Rencana Kerja Menengah 

G. Standar 
Pembiayaan 

STD/G-01 Standar Biaya Investasi 

STD/G-02 Standar Biaya Operasional 

STD/G-03 Standar Dana Operasional mahasiswa 

H. Standar Penilaian 
Pen-didikan 

STD/H-01 Standar Penilaian Pendidikan 

I. Standar Penelitian STD/I-01 Standar Penelitian 

J. Standar 
Pengabdian pada 
Masyarakat 

STD/J-01 Standar Pngabdian pada Masyarakat 

K. Standar Kerjsama STD/K-01 Standar Kerjasama 

 

Disamping dokumen standar mutu, tersedia sejumlah dokumen berupa 

manual mutu yang terdiri dari: 

1) Manual Penetapan Standar; 

2) Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar; 

3) Manual Pengendalian Standar; dan  

4) Manual Pengembangan/Peningkatan Standar. 

 

c. Organisasi Penjaminan Mutu Unima 

Sistem pejaminan mutu PS Pendidikan Sejarahdilaksanakan secara 

terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu Unima. Lembaga yang bertugas 

membantu Rektor melaksanakan penjaminan mutu di universitas adalah 

Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima. Kedudukan 

pelaksanaan dan pengorganisasian sistem penjaminan mutu PS Pendidikan 

Sejarah dan semua program Studi di lingkungan UNIMA digambarkan dalam 

gambar 2.2. Pada gambar tersebut tampak bahwa pelaksanaan penjaminan 

mutu pada tingkat program studi dilaksanakan oleh tim yang disebut Gugus 

Kendali Mutu (GKM). Sedangkan pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh Tim 
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Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF), dan semua perangkat organisasi tersebut 

berada di bawah koordinasi LPMPT Unima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.4.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu PS Pendidikan Sejarah 

          Tata Organisasi Penjaminan Mutu Unima 
 

Berdasarkan organisasi penjaminan mutu Unima maka penjaminan mutu 

di PS Pendidikan Sejarahdidasarkan pada kebijakan mutu sebagaimana yang 

telah ditetapkan oleh LPMPT Unima. Kebijakan mutu dimaksud memuat 

kebijakan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan: 

1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan 

sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar 

tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan 

standar akan segera diperbaiki; 

2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya 

orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan; dan 

3) Mengajak semua pihak dalam Unima untuk bekerja mencapai tujuan dengan 

berpatokan pada standard dan secara berkelanjutan berupaya untuk 

meningkatkan mutu. 

 

d. Manajemen Penjaminan Mutu PS PENDIDIKAN SEJARAH Unima 

Model manajemen pelaksanaan SPMI di PS Pendidikan Sejarah dilakukan 

melalui model manajemen pelaksanaan SPMI Unima yaitu model PDCA (Plan, 

Do, Check, Action) dengan mengikuti model sebagai berikut: 
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Gambar 2.4.2 Strategi Operasional Pelaksanaan Penjaminan Mutu 
                                  PS Pendidikan SejarahFIS Unima 

  

Sebagai contoh, dalam memenuhi standar isi, maka dilakukan upaya-

upaya penjaminan mutu kurikulum dengan manajemen kegiatan sebagai berikut:  

 

 Plan (Perencanaan dan persiapan) 

a. Rencana peninjauan kurikulum 

b. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

c. Penyusunan jadwal perkuliahan 

d. Rapat staf dosen dan pembagian tugas setiap awal semester 

e. Penyusunan silabus, materi kuliah, dan handout 

f. Perencanaan kegiatan penilaian baik ujian tengah semester maupun ujian 

akhir semester 

g. Pembentukan tim kerja 

 

 Do (Pelaksanaan) 

Contoh pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dalam rangka 

implementasi kurikulum, dilakukan dengan mengacu kepada SOP seperti berikut 

ini: 

a. Nomor 1.16-SOP-FIS-Unima tentang Rekapiltulasi mata kuliah  
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b. Nomor 1.17-SOP-FIS-Unima tentang Kartu Hasil Studi 

c. Nomor 1.18-SOP-FIS-Unima tentang Kartu Rencana Studi 

d. Nomor 1.20-SOP-FIS-Unima tentang Ujian Tengah dan Akhir semester 

e. Nomor 1.25-SOP-FIS-Unima tentang Perkuliahan 

f. Nomor 1.26-SOP-FIS-Unima tentang Monitoring dan evaluasi ujian 

g. Nomor 1.24-SOP-FIS-Unima tentang Tugas akhir. 

 

 Check (Evaluasi) 

Evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di PS Pendidikan Sejarah Unima 

dilakukan secara periodik pada setiap akhir semester. Evaluasi dilakukan 

berdasarkan laporan informasii akademik dari setiap program studi. Evaluasi 

dilakukan melalui Evaluasi Mutu Internal(EMI).  EMI terakhir dilaksanakan pada 

Januari 2016, menggunakan instrument EMI (elektronik) yang dikeluarkanoleh 

LPMPT Unima. Hasil EMI tersebut digambarkan dalam grafik 2.1. Terdapat 10 

standar yang dievaluasi yaitu: 

a. Standar Isi  

b. Standar Proses 

c. Standar Kompeensi Lulusan 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

e. Standar Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

f. Standar Pengelolaan Program Studi 

g. Standar Pembiayaan Pendidikan 

h. Standar Penilaian 

i. Standar Penelitian 

j. Standar Pengebadian kepada Masyarakat.   
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Grafik. 2.2. Hasil Evaluasi Mutu Internal Program Studi Pendidikan 
SejarahTahun 2015 

 

Grafik 2.2 menunjukkan bahwa rata-rata terbobot menunjukkan nilai yang 

baik yaitu 70.25, namun demikian dilihat dari nilai target per standar masih belum 

tercapai. Nilai target per standar adalah 82.39.  

Di samping EMI pada setiap semester setiap prodi di lingkungan Unima 

diwajibkan memasukan laporan informasi akademik tersebut mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

 Kemahasiswaan 

 Kurikulum 

 Pembelajaran 

 Aktivitas akademik di luar perkuliahan 

 Kemajuan akademik mahasiswa 

 Produktivitas ilmiah dosen 

(Dokumen informasi akademik terlampir). 

 

 Action (Perbaikan) 

Hasil evaluasi, ditindak lanjuti melalui kegiatan tindak lanjut sebagai 

upaya perbaikan. Pertama-tama dilakukan analisis terhadap data seperti data 

kuesioner mahasiswa tentang penilaian terhadap dosen (instrumen dan model 

analisis tersedia dalam bentuk program aplikasi). Hasil analisis digunakan oleh 

pimpinan prodi dan pada tingkat fakultas oleh pimpinan fakultas untuk menilai 

kinerja proses pembelajaran oleh dosen-dosen. Dosen yang memiliki laporan 

kinerja kurang baik, akan dipanggil secara khusus untuk pembinaan. Hasil 

evaluasi disampaikan secara umum melalui rapat dosen. Tindak lanjut mencakup 

(1) isi atau kualitas bahan ajar, (2) metodologi pembelajaran termasuk 
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penggunaan multi media dalam pembelajaran, (3) kualitas hasil pembelajaran, 

dan (4) pemanfaatan media elektronik dalam pembelajaran.  

Dengan model manajemen PDCA tersebut di atas, maka PS Pendidikan 

Sejarah secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai 

kinerjanya dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Hasil evaluasi diri ini akan dilaporkan kepada Dekan, LPMPT, dan seluruh staf 

dosen.  

 

e. Strategi Operasional PS Pendidikan Sejarahdalam melaksanakan SPMI 

Dalam melaksanakan kebijakan SPMI, PS Pendidikan Sejarah 

melaksanakannya dengan strategi implementasi sebagai berikut:  

1) Melibatkan secara aktif semua civitas PS Pendidikan Sejarah mulai dari 

tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 

2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, sekolah mitra, dinas pendidikan 

dan kebudayaan dan pemerintahan daerah sebagai pengguna lulusan. 

3) Memberikan kesempatan kepada staf dosen mengikuti pelatihan secara 

terstruktur dan terencana sesuai dengan program LPMPT Unima. Hingga 

saat ini 5 orang dosen telah mengikuti pelatihan sebagai auditor internal dan 

dosen-dosen juga telah mengikuti lokakarya sistem penjaminan mutu 

Unima. 

4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada mahasiswa, 

dosen-dosen, dan para pemangku kepentingan secara periodik. 

 

f. Mekanisme Operasional penjaminan mutu 

Penjaminan mutu di PS Pendidikan Sejarahdilaksanakan dengan 

mengikuti mekanisme dan prosedur sebagai berikut: 

1) Bersama-sama dalam kegiatan LPMPT Unima merumuskan standar mutu 

berdasarkan visi dan misi institusi baik Universitas, fakultas, maupun PS 

Pendidikan Sejarah. 

2) Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan; 

3) Melaksanakan monitoring untuk mengingatkan/pelurusan sesegera mungkin 

jika terjadi kelalaian atau ketidakpatuhan pelaksanaan; 

4) Melaksanakan evaluasi diri untuk menemukenali kondisi obyektif kekuatan 

dan kelemahan diri; 
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5) Dibawah koordinasi LPMPT Unima melaksanakan audit internal untuk 

mengetahui pencapaian standar; dan 

6) Merumuskan langkah perbaikan dan atau merumuskan standar baru dalam 

rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

Pada tingkat Fakultas pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan oleh 

Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF). TPMF ini mempunyai tugas 

merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara 

keseluruhan di lingkungan Unima, membuat perangkat yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik, memonitor 

pelaksanaaan sistem penjaminan mutu akademik, melaksanakan audit dan 

evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik, serta melaporkan 

secara berkala pelaksanaaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Dekan 

dengan tembusan semua ketua program studi di lingkungan FIS termasuk  PS 

Pendidikan Sejarah. 

Pada tingkat program studi pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan 

oleh Gugus Kendali Mutu (GKM).  Sekalipun demikian hingga saat ini GKM di PS 

Pendidikan Sejarah belum terbentuk, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu 

dilaksanakan di bawah koordinasi Pimpinan PS Pendidikan Sejarah. Di dalam 

pelaksanaan kegiatan dilakukaan koordinasi dengan TPMF. Tim penjaminan 

mutu tingkat fakultas beranggotakan perwakilan dari tiap-tiap program studi. Tim 

penjaminan mutu tingkat fakultas sudah memnyiapkan dokumen penjaminan 

mutu baik berupa Kebijakan Akademik, Peraturan Akademik, Standar Akademik, 

dan Pedoman Mutu Akademik. Penyiapan semua dokumen standar mutu 

tersebut dilakukan bersama-sama dan di bawah koordinasi LPMPT Unima.  

 
2.5 Umpan Balik 

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses 

pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan 

pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka?  Jika Ya, 

jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. 

 
Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNIMA telah melakukan kajian tentang 

proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan 

pengguna lulusan. Secara informal dosen pada Program Studi Pendidikan 
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Sejarah UNIMA, masih tetap berhubungan dengan alumni. Hasil perbincangan 

dengan beberapa alumni dijadikan masukan pada rapat perubahan kurikulum. 

Sebagai contoh dari alumni yang sudah bekerja sebagai tenaga pengajar(Guru) 

di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Maluku dan Maluku Utara serta Papua-

Papua Barat, menjelaskan bahwa, ia sangat terbantu dengan adanya 

matakuliah-matakuliah yang telah diajarkan, karena pada umumnya sangat 

relevan dengan kurikulum di tingkat SD, SMP dan SMA/sederajat. Selain itu, 

dapat dijelaskan pula bahwa tenaga guru Sejarah di beberapa wilayah yang 

sudah disebutkan di atas, sangat dibutuhkan, bahkan masih kurang seperti di 

SMA Negeri 1 dan 9 Manado, dan SMA Kristen 1 Tomohon. Hal ini mendorong 

prodi untuk selain melihat peluang pasar tenaga kerja di Sulawesi Utara, juga 

pada berbagai daerah di Indonesia Timur pada umumnya. Isi umpan balik dan 

tindak lanjutnya disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.4. Umpan Balik Proses Pembelajaran 

Umpan 
Balik dari 

Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen Kelebihan dan kelemahan 
proses perkuliahan (media, 
metode, evaluasi) 

Perbaikan proses 
perkuliahan yang dituangkan 
dalam revitalisasi Handout, 
SAP. 

Mahasiswa Efektivitas perkuliahan yang 
dilakukan oleh dosen 
(ketuntasan materi, media, 
metode, penguasaan materi, 
dan evaluasi) 

Efektivitas perkuliahan di 
bahas dalam rapat jurusan, 
dan selanjutnya dilakukan 
perbaikan yang dituangkan 
dalam Handout dan SAP 

Alumni Agar Program Studi 
melaksanakan seminar di 
setiap kabupaten dan kota 

Kerjasama pelaksanaan 
melalui forum  guru kelas 
setiap rayon di kecamatan 
dan temu alumni 
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Pengguna 
lulusan 

a. Agar lulusan Pendidikan 

Sejarah benar-benar siap 

pakai di lapangan. 

b. Kurikulum program studi 

harus relevan dengan 

kurikulum sekolah sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

c. Agar jumlah lulusan 

Pendidikan Sejarah setiap 

tahun sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan. 

a. Perbaikan dan 

peningkatan mutu 

perkuliahan 

b. Peninjauan kurikulum 

untuk relevansi kurikulum 

Pendidikan Sejarah 

c. Meningkatkan jumlah 

lulusan dengan 

mempercepat masa studi 

dalam arti tepat waktu. 

 
 

2.6  Keberlanjutan (sustainability) 

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program 

studi ini, khususnya dalam hal: 

Dalam rangka menjamin keberlanjutan program studi, pimpinan PS 

Pendidikan Sejarah telah melakukan upaya-upaya yang terdiri dari: (a) upaya 

untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (b) upaya peningkatan mutu 

manajemen, (c) upaya peningkatan mutu lulusan, (d) upaya pelaksanaan dan 

hasil kerjasama kemitraan, dan (e) Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah 

kompetitif.  

 

a. Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa  

1. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah dan pengguna 

lulusan lainnya melalui kegiatan-kegiatan berikut ini: 

a) Kegiatan ilmiah seperti seminar dan lokakarya dengan mendatangkan 

pakar-pakar tingkat nasional dan perguruan tinggi maju. Kegiatan 

seminar ini melibatkan tidak hanya guru-guru tetapi juga siswa 

sekolah menengah atas. 

b) Kegiatan pengembangan bakat dan minat bidang olah raga dan 

kesenian dan penalaran melalui kegiatan pertandingan persahabatan 

ataupun lomba karya tulis ilmiah yang melibatkan sekolah-sekolah di 

kabupaten/kota Sulawesi Utara. 

c) Penyebaran informasi profil PS Pendidikan Sejarah  melalui berbagai 

media baik media cetak maupun media elektronik seperti; brosur, 

banner, leaflet, dan website Unima dengan alamat www.unima.ac.id 

http://www.unima.ac.id/
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d) Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan stakeholders, 

terutama sekolah-sekolah melalui kegiatan seperti program praktek 

lapanga (PPL) dan praktek kuliah lapangan (PKL). 

 

b. Upaya Peningkatan Mutu Manajemen 

Upaya peningkatan mutu manajemen PS Pendidikan Sejarahterus 

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyempurnaan pendataan mahasiswa dan dosen melalui 

pangkalan data DIKTI. Hingga saat ini pendataan mahasiswa Pendidikan 

Sejarah di pangkalan data DIKTI telah mencapai 95%. 

2. Memperkuat manajemen dan sistem informasi akademik dan non akademik 

serta sistem pendataan yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika 

(TIK). 

3. Memperkuat sistem perencanaan program, pelaksanaan, dan pengawasan. 

4. Melaksanakan secara konsisten kegiatan monitoring dan evaluasi untuk 

semua kegiatan Tri Dharma di Jurusan/Program Studi. 

5. Mengupayakan dan meningkatkan ketersediaan instrumen tata pamong 

seperti standar operasional prosedur (SOP) dan keterlaksanaannya secara 

konsisten. 

6. Memperkuat pengelolalaan/manajemen, kepemimpinan melalui penguatan 

kerjasama pembagian tugas dan fungsi koordinasi dengan unit kerja lainnya. 

 

c. Upaya untuk Peningkatan Mutu Lulusan 

Upaya peningkatan mutu lulusan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Melalukan peninjauan kurikulum secara periodik dan berkelanjutan untuk 

menjamin relevansi dan mutu lulusan. 

2. Penyempurnaan perangkat perkuliahaan seperti SAP, hand out, bahan 

praktikum melalui tim mata kuliah tiap awal semester. Penyempurnaan 

dmaksud mencakup penilaian dan evaluasi bahan ajar sehingga relevan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Meningkatkan aktivitas penggunaan perpustakaan baik perpustakaan Unima 

maupun melalui jaringan internet dengan memperluas akses sumber 

informasi melalui penggunaan elektronik jurnal ataupun non elektronik jurnal. 
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4. Meningkatkan mutu kerjasama dalam rangka pelaksanaan kuliah kerja 

lapangan (KKL) dan program pengalaman lapangan (PPL).  

5. Menyiapkan sarana utama seperti micro teaching dalam rangka 

pembentukan kompetensi profesional lulusan. 

6. Meningkatkan efektivitas pembimbingan tugas akhir. 

7. Meningkatkan mutu sarana laboratorium Pendidikan Sejarah, komputer baik 

bahan maupun alat. 

8. Meningkatkan mutu dosen baik kualifikasi maupun keahlian. 

9. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif dengan menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif. 

10. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam aktivitas ilmiah 

seperti diskusi, seminar, lokakarya dan kegiatan penelitian. 

 
d. Upaya untuk Pelaksanaan dan Hasil Kerjasama Kemitraan 

Upaya Program Studi Pendidikan Sejarah untuk pelaksanaan dan hasil 

kerjasama kemitraan dilakukan dengan cara mengundang praktisi dan akademisi 

dalam kuliah umum. Upaya dalam meningkatkan kualitas dilakukan secara 

sistemik yang mampu mengubah proses pendidikan yang dikelola berdasarkan 

azas peningkatan kualitas berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh melalui 

kerjasama dengan institusi terkait, khususnya sekolah-sekolah mitra di 

Kabupaten Minahasa. 

 
e. Upaya dan Prestasi Memperoleh Dana Hibah Kompetitif 

Upaya-upaya yang dilakukan dan prestasi memperoleh hibah kompetitif 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan keikutsertaan dalam program hibah kompetisi. 

(2) Merencanakan kegiatan yang disetujui oleh kedua belah(kemitraan). 

Misalnya, kerjasama Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Suluttenggo bersama Garda Permesta melaksanakan seminar. 

(3) Melaksanakan pelatihan dan atau kegiatan magang untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dosen dalam kegiatan-kegiatan kompetitif.  

Program studi pernah menerima berbagai hibah kompetisi seperti dalam 

bidang penelitian antara lain : hibah bersaing, hibah kompetisi, penelitian 

strategis, penelitian fundamental, dan berbagai hibah penelitian lainnya, 
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pendidikan profesi guru melalui pendidikan profesi guru (PPG), program sarjana 

kependidikan guru(PSKG) serta pernah menerima dan melaksanakan program 

kompetisi SEMI-QUE V dan SP4 dari DIKTI. 

 


