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HASIL WAWANCARA 

 

Peneliti : Nur Asia 

Nara Sumber  : Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari 

Tempat : Ruang rektor 

Waktu   : Rabu, 3 Juli 2019 pukul 10:20 WITA 

1. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan Universitas Muhammadiyah Kendari sejak 

awal berdiri hingga saat ini?  

Jawab: Dari awal berdiri hingga saat sekarang kampus secara signifikan mengalami 

kemajuan yang awal berdiri hanya memiliki sedikir mahasiswa hingga saat ini sudah 

memiliki ribuan mahasiswa dan gedung yang cukup memadai, da sekarang telah di 

bangun lagi gedung pembelajaran baru karena kampus yang disini bisa dilihat 

sendiri,sempit. 

2. Apakah berdirinya kampus  ini berbarengan dengan SMK atau SMA? 

Jawab: Tidak, SMA Muhammadiyah sudah berdiri lebih dahulu. 

3. Menurut Bapak, seberapa penting pemasaran untuk kampus ini? 

Jawab: Sangat penting, dengan adanya kegiatan pemasaran kampus bisa dikenal oleh 

masyarakat umum. Kampus dapat merencanakan program yang terbaik sesuai ciri khas 

kampus agar masyarakat bisa tahu kelebihan yang kampus miliki.  

4. Bagaimana perencanaan awal yang kampus lakukan terkait pemasaran? 

Jawab: sejauh ini kampus melakukan kegiatan pemasaran di sekolah-sekolah yang belum 

pernah didatangi sebelumnya untuk melakukan pemasaran seperti waktu sosialisasi 

kemarin tim dosen dan mahasiswa ke daerah Bombana melakukan kegiatan pemasaran 

salah satu sekolah yang adalah di SMKN 2 Bombana. 

Penyusunan strategi 

5. Apakah kampus menerapkan strategi tertentu untuk dikenal masyarakat? 

Jawab: tidak ada, kampus hanya konsisten dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan 

program/kegiatan yang banyak diminati mahasiswa sehingga mahasiswa merasa nyaman 

dan juga sekaligus menjadi daya tarik. 

6. Bagaimana penyusunan strategi yang dilakukan kampus? 

Jawab: dalam penyusunan strategi kampus melibatkan beberapa orang di UMK, untuk 

membahas tentang strategi kampus, kemudian bermusyawarah membicarakan upaya 

peningkatan kualitas kampus di setiap unit. 
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7. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan strategi? 

Jawab: beberapa dosen yang telah di percayakan pihak kampus 

8. Apakah kampus melakukan analisis internal dan eksternal?  

Jawab: seperti yang saya katakana sebelumnya baik dalam penyusunan strategi dan 

melakukan analisis eksternal dan internal dilakukan musyawarah dalam mencari apa saja 

kekurangan yang dimiliki kampus dan kelebihan kampus. 

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan strategi di kampus? 

Jawab: menjadi tanggung jawab bersama. 

10. Contoh kongkret seperti apakah dari penerapan strategi yang telah dibuat oleh kampus? 

Jawab: Contohnya strategi dalam melengkapi sarana dan prasarana kampus, 

Alhamdulillah kita baru menambah gedung baru. 

Strategi pemsaran 

11. Sebagai pemimpin, tanggung jawab apa yang Bapak berikan untuk kemajuan kampus 

berkaitan dengan pemasaran kampus? 

Jawab: Terkait pemasaran saya berusaha untuk melibatkan seluruh komponen yang ada di 

kampus, bersama-sama untuk ikut mempromosikan dengan, memberikan informasi yang 

baik kepada masyakat dan saudaranya apabila ada yang bertanya, mahasiswapun ikut 

mempromosikan kesauda dan teman-temanya. 

12. Instansi atau lembaga mana saja yang menjalin kerjasama dengan kampus? 

Jawab: PEMDA Bombana, pelabuhan perikanan samudra, Balai karantina, Ombudsman, 

Dan beasiswanya juga bermacam-macam dari beasiswa bagi pengahafal quran, beasiswa 

BI, peningkatan prestasi akademik (PPA), bantuan belajar mahasiswa (BBM), 

BIDIKMISI, beasiswa BCA, dan beasiswa rektor.  

13. Menurut Bapak, bagaimana mengenai penentuan pasar persaingan kampus? 

Jawab: Jujur saja dari awal kampus ini berdiri tidak terlalu ambisi dalam memajukan 

kampus dari segi keuntungan, kita fokus dan berkomitmen kampus ini kampus Islam 

yang bermutu, jadi untuk penentuan pasar persaingan kita tidak terlalu khawatir untuk 

bersaing dengan kampus lain karena Universitas Muhammadiyah Kendari sendiri sudah 

memiliki ciri khas tersendiri. 

14. Apakah kampus melakukan strategi penentuan pasar sasaran? 

Jawab: Pada dasarnya kampus tidak melakukan sasaran/target seperti apa kita menerima 

dari kalangan apa saja, tapi masyakat sudah tahu dengan sendirinya seperti apa 

Universitas Muhammadiyah Kendari dari segi biaya. Sejalannya saja kita dalam 
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menerima mahasiswa tapi faktanya  banyak juga yang mendaftarkan dirinya untuk kuliah 

di sini. 

15. Bagaimana  menentukan target pasar sasaran? 

Jawab: kampus tidak menentukan target pasar sasaran secara khusus, terbuka bagi siapa 

saja, siapa yang mau dibina akhlaknya mau melaksanakan peraturan yang sudah 

diterapkan oleh kampus silahkan mendaftar. 

16.  Apa saja kriteria target sasaran siswa? 

Jawab: tidak ada target khusus, karena disini banyak non muslim yang berkuliah tapi 

harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh kampus yakni wajib berhijab bagi 

mahasiswa perempuan. 

17. Apakah kampus menetapkan target jumlah siswa yang ingin dicapai setiap tahunnya? 

Jawab: tidak, tapi dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa terus meningkat. 

18. Siapa yang terlibat dalam menentukan target pasar strategi?  

Jawab: sebenarnaya kalau terkait yang terlibat dalam pemasaran siapa saja, saya rasa 

semua terlibat 

19. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan kampus dalam kaitannya dengan kegiatan 

pemasaran?  

Jawab: menurut saya keberhasilan kampus dalam kegiatan pemasaran itu, ketika kampus 

bisa dikenal oleh masyarakat umum, Alhamdulillah secara kuantitas terus meningkat dari 

tahun ke tahun. 

20.  Apakah saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemasaran? 

Jawab: kendala kami belum ada tim khusus yang melakukan pemasaran, jadi kegiatan 

promosi masih dilakukan secara bersama-sama 

Bauran Pemasaran 

21. Apa image atau citra yang dibangun oleh kampus? 

Jawab: kampus bersih dan akhlakul karimah. 

22. Program kegiatan kampus apa saja yang dianggap efektif dalam membangun  hubungan 

dengan masyarakat? 

Jawab: Kalau kegiatanya banyak tapi kalau yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat adalah kegiatan kuliah kerja amaliah(KKA) 

23. Apa tujuan diadakannya promosi bagi kampus? 

Jawab: agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas 

24. Apa saja media periklanan yang digunakan kampus? 

Jawab: spanduk, brosur, dan media online 
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25. Kegiatan apa saja terkait promosi di kampus ini?   

Jawab: pameran kampus, jalan santai sekaligus dijadikan sebagai ajang promosi 

26. Bagaimana tugas staff / tenaga kependidikan yang ada dikampus? 

Jawab: semua melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Warek 3 Universitas Muhammadiyah Kendari  

Tempat  : Ruang Warek tiga  

Waktu   : Senin, 8 Juli 2019 Pukul 09:10 WITA 

1. Menurut bapak, seberapa penting pemasaran untuk kampus ini? 

Jawab: sangatlah penting, karena tanpa adanya pemasaran kampus sulit untuk dikenal 

oleh khalayak luas dan kampus akan statis perkembanganya. 

2. Apakah kampus menerapkan strategi tertentu untuk dikenal masyarakat? 

Jawab:  tidak ada strategi khusus, kampus hanya bertekad secara konsisten 

mempertahankan nilai-nilai islami dalam memajukan mutu kampus ini. 

3. Bagaimana penyusunan strategi yang dilakukan kampus? 

Jawab: penyusunan strategi dilakukan sewaktu-waktu saja sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan melibatkan dosen-dosen. 

4. Apakah kampus melakukan analisis internal dan eksternal? 

Jawab: iya, namun hanya tergantung kebutuhan saja. 

5. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mengidentifikasi target sasaran 

(mahasiswa)? 

Jawab: hanya mengikuti tes dan tes baca tulis quran. 

6. Apakah kampus merencanakan target jumlah mahasiswa  yang ingin dicapai setiap 

tahunnya?  

Jawab: Tidak, tapi kami terus memperbaiki segalanya agar kampus ini banyak 

peminatnya dan Alhamdulillah kuantitasnya semakin tinggi setiap tahunya. 

7. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan sekolah dalam kaitannya kegiatan  pemasaran? 

Jawab: ketika target telah tercapai menurut saya telah menjadi suatu indicator 

keberhasilan dari kegiatan pemasaran. 

Bauran pemasaran. 

8. Apa image yang dibangun oleh kampus? 

Jawab: kami memiliki jargon akhlakul karimah. 
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9. Apa saja kebiasaan khusus yang diterapkan kampus kepada mahasiswa?  

Jawab: lumayan banyak program-program dan mahasiswa lebih suka pada organisasi 

utamanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu wajib sebagai mahasiswa yang kuliah di 

UMK ini. 

10. Apa saja kegiatan yang menjadi rutinitas mahasiswa dari tahun ke tahun? 

Jawab: melakukan KKA, bahkan ini sudah tahun ke tiga mahasiswa UMK berKKA di 

luar negeri yakni Negara Thailand dan Malaysia dan Insya Allah ini akan menjadi 

kegiatan rutin dari tahun ke tahun baru-baru ada saran kalau akan dilakukan tiga bulan 

sekali. 

11. Adakah anggaran khusus untuk pembiayaan pemasaran kampus? 

Jawab: dari pihak kampus ada budget tersendiri namun terbatas 

12. Apakah letak kampus sudah strategis? 

Jawab: menurut saya pribadi sangat strategis karena sangat dekat dengan jalan raya dan 

pusat perbelanjaan juga sangat dekat. 

13. Bagaimana kampus dalam perekrutan dosen dan staff ?  

Jawab: perekrutan dilakukan oleh pihak kampus, namun secara pelaksanaanya calon 

dosen dan staff dilimpahkan pada unit masing-masing. Kampus tentunya membutuhkan 

dosen-dosen yang berkualitas. 

14. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: saya lihat lumayan fasilitasnya terjamin da nada meskipun ada beberapa yang 

sudah mulai rusak. 

15. Bagaimana dengan sirkulasi kampus? 

Jawab: sirkulasi kampus cukup baik dan keadaan ruangan cukup nyaman dalam kegiatan 

pembelajaran. 

16. Masukan apa yang bapa bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat? 

Jawab: tetap konsisten dengan apa-apa yang sudah bagus, tetap santun pada masyarakat 

dan menjaga apa-apa yang berkualitas baik itu kampus ataupun untuk mahasiswa-

mahasiswinya 

17. Apakah kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu?  

Jawab: iya kami berusaha memberikan yang terbaik. Tenaga pendidik dan kependidikan 

telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Kepala BIRO Umum UMK 

Tempat : Ruang BIRO 

Waktu   : Rabu, 14 Juli, 2019 Pukul 14:00 WITA 

1. Bagaimana perkembangan Universitas Muhammadiyah Kendari sejak awal berdiri hingga 

saat ini? 

Jawab: kita mengalami kenaikan, Alhamdulillah 5 tahun belakangan ini mengalami 

kemajuan. Kalau kita lihat awal berdirinya pada tahun 2001 sangat jauh berbeda. Sejak 

tahun 2015-2019b peminatnya semakin banyak. Apalagi kita akan membuka dua prodi 

baru lagi yakni prodi matematika dan PGSD 

2. Menurut bapak, seberapa penting pemasaran untuk kampus ini? 

Jawab: kami merasa sangat penting untuk saat ini, karena dengan pemasaran dapat 

melihat kualitas kami juga, untuk melihat minat dari sekitar juga orang-orang yang ada 

diluar juga merespon adanya kampus ini. 

3. Bagaimana perencanaan awal yang kampus lakukan terkait pemasaran? 

Jawab: tidak ada perencanaan kita melakukan sesuai kebutuhan saja, nanti kedepannya 

akan membuat tim khusus untuk bagian pemasaran kampus, karena untuk sekarang ini 

masih menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. 

4. Apakah kampus menerapkan strategi tertentu untuk dikenal masyarakat? 

Jawab: tidak ada, hanya jikalau akan penerimaan mahasiswa baru. Kita memasang 

spanduk, membagikan brosur ataupun promosi melalui media online, dan tentunya kami 

selalu mengirim mahasiswa untuk mengikuti perlombaan agar menambah daya tarik dan 

supaya lebih dikenal. 

5. Bagaimana penyusunan strategi yang dilakukan kampus? 

Jawab: menentukan jadwal penerimaan mahasiswa baru seperti gelombang 1, gelombang 

2,  

6. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan strategi? 

Jawab:: saya rasa semua unit yang ada dikampus ini. 

7. Apakah kampus  melakukan analisis internal dan eksternal? 

Jawab: iya, sesuai dengan kebutuhan. 

8. Apa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki kampus? 
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Jawab: kekuranganya seperti kita lihat bahawa lahanya sempit, parkiran sempit jadi 

kendaraan terkadang parkirnya di pinggir jalan, tapi sekarang sudah ada gedung baru 

setidaknya menambah local baru. 

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan strategi di kampus?  

Jawab: rektor dan semuanyalah saya rasa. 

10. Apa image yang dibangun oleh kampus?  

Jawab:awal berdiri kampus yang berakhlakul karimah. 

11. Contoh konkret seperti apa yang membedakan kampus  ini dengan kampus lainnya? 

Jawab: kampus islam tapi non muslim juga bisa kuliah disini asalkan mau mematuhi 

aturan yang telah diterapkan, dikampus ini punya lembaga kewirausahaan, mahasiswanya 

juga dilarang merokok diarea kampus, sehingga lingkungan tetap sehat. 

12. Sebagai pemimpin, tanggung jawab apa yang Bapak berikan untuk kemajuan kampus 

berkaitan dengan pemasaran? 

Jawab: berusaha menjalankan tugas saya dengan baik, memilih siapa saja dosen dan staff 

yang akan terlibat dalam pemasaran. 

13. Menurut bapak, bagaimana mengenai penentuan pasar persaingan kampus? 

Jawab: penentuan pasara yang saya tau dari daya harga kami berada di tengah-tengah. 

14. Apakah kampus melakukan strategi penentuan pasar sasaran (target market strategy)? 

Jawab: iya, SMA Muhammadiyah dan sekolah-sekolah yang belum pernah di kunjungi 

untuk sosialisasi. 

15. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mengidentifikasi target sasaran 

(mahasiswa)? 

Jawab: tes yang telah disediakn dan tes Baca Tulis Quran(BTQ) 

16. Apakah kampus merencanakan target jumlah mahasiswa yang ingin dicapai setiap  

tahunnya? 

Jawab: tidak ada, tapi kita mengalami peningkatan dari segi kuantitas dari tahun ke tahun. 

Apa yang menjadi ukuran keberhasilan kampus dalam kaitannya kegiatan pemasaran?  

Bauran Pemasaran  

17. Apa saja kendala yang terjadi pada kampus ini? 

Jawab: tidak bisa dipungkiri bahwa kampus ini sempit, parkiran juga sempit, saya saja 

memarkir mobil saya di pinggir jalan. 

18. Apa saja media periklanan yang digunakan kampus? 

Jawab: spanduk, brosur, media online 

19. Kegiatan apa saja terkait promosi kampus? 
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Jawab: pameran kampus, jalan santai, mengikuti lomba-lomba 

20. Kendala apa yang dihadapi pada saat promosi kampus? 

Jawab: kurangnya SDM yang menyebarkan brosur 

21. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki?  

Jawab: saya lihat fasilitasnya lumayan terjamin da nada. 

22. Bagaimana dengan sirkulasi sekolah?  

Jawab:  sirkulasi kampus cukup baik, dan ruangan yang cukup nyaman dalam belajar. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Kuwat Slamet (orang tua mahasiswa jurusan bahasa inggris semester 4) 

Tempat  : Perum Griya Asri 

Waktu   : kamis, 15 Juli 2019 pukul 09:00 WITA 

1. Bagaimana perkembangan universitas muhammadiyah kendari saat ini? 

Jawab: karena saya orang tua mahasiswa jadi saya kurang tau, tapi setau saya UMK itu 

bagus. 

2. Masukan apa yang Ibu/Bapak bisa berikan untuk universitas muhammadiyah kendari 

terkait memasarkan kampus?  

Jawab: sebaiknya tidak usah gencar-gencar, toh kalau memang bagus kualitanya oranglah 

yang akan mencari kampus ini.  

3. Mengapa Ibu/Bapak memilih universitas muhammadiyah kendari dibandingkan dengan 

kampus lain? 

Jawab: yah karena keinginan anak saya maunya kuliah di sana, dan kalau saya lihat 

kampusnya memang bagus meskipun swasta tapi tidak kalah dengan kampus negeri. 

Bauran Pemasaran  

Product  

4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kampus terhadap orangtua dan mahasiswa?  

Jawab: yah menurut saya bagus mereka ramah-ramah 

5. Bagaimana kegiatan ekstra dan intra kulikuler ada dikampus?  

Jawab: setau saya cukup banyak dan sesuai dengan kebutuhan zaman  

6. Seperti apa image yang ada dikampus yang Bapak rasakan?  

Jawab: imagenya bagus santun dan modern 

7. Bagaimana program kegiatan yang dilakukan kampus membangun hubungan dengan 

masyarakat? 
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Jawab: sepertinya baik karena ada KKA juga. 

8. Upaya apa yang harus dilakukan kampus dalam mengkomunikasikan program yang 

ditawarkan kepada masyarakat?  

Jawab: kalau ini saya kurang tahu tapi menurut saya mahasiswa yang seharusnya terlibat 

disini. 

Price   

9. Bagaimana menurut Ibu/Bapak mengenai besar uang pangkal, SPP, dll?  

Jawab: biaya uang kuliah di UMK uang gedung, SPP, dan lain-lain sudah sesuai karena 

itu kampus swasta jadi banyak yang dibayar, saya selaku orang tua memahami 

pendidikan di jaman sekarang, 

10. Menurut Ibu/Bapak sudah sesuaikan kampus menetapkan harga tersebut?  

Jawab: sesuai sekali 

 Place  

11. Apakah letak kampus sudah strategis?  

Jawab: strategis 

12. Bagaimana menurut Ibu/Bapak pentingkah ketersediaan lahan untuk perluasan kampus?  

Jawab: sangat perlu 

13. Bagaimana dengan dekorasi kampus? 

Jawab: waktu saya kesana dekorasinya cukup bagus hanya kampusnya sempit 

14. Bagaimanakah mengenai lahan parkir untuk pengunjung kampus ? 

Jawab: masih kurang luas  

15. Bagaimana kualitas universitas muhammadiyah kendari dibandingkan kampus swasta yg 

ada di kota kendari / sekitarnya? 

Jawab: cukup bagus kualitasnya 

Promotion  

16. Bagaimana dengan media periklanan yang digunakan kampus?sudahkah Bapak 

mengetahuinya?  

Jawab: sudah, saya tahu melalui facebook 

17. Masukan apa yang bisa Ibu/Bapak berikan terkait promosi kampus? 

Jawab: tidak ada karena sudah cukup bagus  

18. Dari mana Ibu/Bapak mengetahui universitas muhammadiyah kendari?  

Jawab: dari saudara 

19. Menurut Ibu kampus harus mementingkan kualitas atau kuantitas untuk kemajuan 

kampus?  
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Jawab: harus kualitasnya yang ditingkatkan 

20. Manfaat apa yang Ibu/Bapak rasakan dari promosi yang telah dilakukan oleh kampus? 

Jawab: saya lebih tahu tentang informasi kampus 

People   

21. Bagaimana menurut Ibu/Bapak sikap panitia penerimaan mahasiswa baru? 

Jawab: ramah dan santun  

22. Kendala apakah yang Ibu/Bapak hadapi pada saat mendaftarkan anak Ibu/Bapak? 

Jawab: tidak ada  

Bukti Fisik (Physical Evidence)  

23. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: yah cukup lengkap  

24. Bagaimana dengan sirkulasi kampus? 

Jawab: cukup sejuk 

Process  

25. Bagaimana kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu? 

Jawab: Alhamdulillah, semenjak kulish di sana anak saya banyak berubah, salah satunya 

sudah sholat 5 waktu  

26. Masukan apa yang Ibu bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat  sambutan 

yang baik dari masyarakat? 

Jawab: terus jaga nama baik kampus. 

TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Herman Kastadi (orang tua mahasiswa jurusan ekonomi semester 5) 

Tempat  : Perum Griya Baruga Indah 

Waktu   : kamis, 16 Juli 2019 pukul 10:30 WITA 

1. Bagaimana perkembangan universitas muhammadiyah kendari saat ini? 

Jawab: baik, perkembanganya stabil karena dilihat dari jumalah mahasiswa yang semakin 

banyak 

2. Masukan apa yang Ibu/Bapak bisa berikan untuk universitas muhammadiyah kendari 

terkait memasarkan kampus?  

Jawab: biasa saja tidak ada hal khusus yang saya liat  

3. Mengapa Ibu/Bapak memilih universitas muhammadiyah kendari dibandingkan dengan 

kampus lain? 

Jawab: tidak ada. 
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BAURAN PEMASARAN  

Product  

4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kampus terhadap orangtua dan mahasiswa?  

Jawab: ramah 

5. Bagaimana kegiatan ekstra dan intra kulikuler ada dikampus?  

Jawab: sangat beragam, saya memberikan kepada anak saya untuk memilih sesuai dengan 

kemauan dia 

6. Seperti apa image yang ada dikampus yang Bapak rasakan?  

Jawab: imagenya bagus  

7. Bagaimana program kegiatan yang dilakukan kampus membangun hubungan dengan 

masyarakat? 

Jawab: bagus, karena bisa menumbuhkan sikap social yang baik terhadap anak. 

8. Upaya apa yang harus dilakukan kampus dalam mengkomunikasikan program yang 

ditawarkan kepada masyarakat?  

Jawab: dengan lembaran atau disiarkan di media online. 

 Price   

9. Bagaimana menurut Ibu/Bapak mengenai besar uang pangkal, SPP, dll?  

Jawab: relatif. 

10. Menurut Ibu/Bapak sudah sesuaikan kampus menetapkan harga tersebut?  

Jawab: sesuai  

 Place  

11. Apakah letak kampus sudah strategis?  

Jawab: sudah strategis 

12. Bagaimana menurut Ibu/Bapak pentingkah ketersediaan lahan untuk perluasan kampus?  

Jawab: sangat perlu karena saya melihat lokasinya memang sempit 

13. Bagaimana dengan dekorasi kampus? 

Jawab: cukup bagus 

14. Bagaimanakah mengenai lahan parkir untuk pengunjung kampus ? 

Jawab: kurang luas  

15. Bagaimana kualitas universitas muhammadiyah kendari dibandingkan kampus swasta yg 

ada di kota kendari / sekitarnya? 

Jawab: lumayan bisa bersaing  

Promotion  
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16. Bagaimana dengan media periklanan yang digunakan kampus?sudahkah Bapak 

mengetahuinya?  

Jawab: sudah, saya lihat dari website 

17. Masukan apa yang bisa Ibu/Bapak berikan terkait promosi kampus? 

Jawab: tidak ada karena sudah cukup bagus  

18. Dari mana Ibu/Bapak mengetahui universitas muhammadiyah kendari?  

Jawab: dari rekan kerja saya 

19. Menurut Ibu kampus harus mementingkan kualitas atau kuantitas untuk kemajuan 

kampus?  

Jawab: harus kualitas saja 

20. Manfaat apa yang Ibu/Bapak rasakan dari promosi yang telah dilakukan oleh kampus? 

Jawab: jadi tahu keadaan kampus dan biaya kuliahnya 

People   

21. Bagaimana menurut Ibu/Bapak sikap panitia penerimaan mahasiswa baru? 

Jawab: ramah dan santun  

22. Kendala apakah yang Ibu/Bapak hadapi pada saat mendaftarkan anak Ibu/Bapak? 

Jawab: tidak ada  

Bukti Fisik (Physical Evidence)  

23. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: lumayan lengkap namun perlu dilengkapi lagi sesuai denganperkembangan 

teknologi masa kini 

24. Bagaimana dengan sirkulasi kampus? 

Jawab: cukup sejuk 

 Process  

25. Bagaimana kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu? 

Jawab: cukup bermutu 

26. Masukan apa yang Ibu bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat  sambutan 

yang baik dari masyarakat? 

Jawab: tetap mempertahankan kualitas yang telah diterapkan dan memperbaiki hal-hal 

yang belum baik untuk kualitas kampus semakin baik kedepanya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Nasaruddin (orang tua mahasiswa jurusan THP semester 7) 

Tempat  : kompleks pasar baruga 

Waktu   : kamis, 18 Juli 2019 pukul 03:47 WITA 

1. Bagaimana perkembangan universitas muhammadiyah kendari saat ini? 

Jawab: cukup pesat yah perkembangannya dulu masih biasa saja tapi saat ini sudah ada 

gedung baru lagi.. 

2. Masukan apa yang Ibu/Bapak bisa berikan untuk universitas muhammadiyah kendari 

terkait memasarkan kampus?  

Jawab: dibuat unik lagi cara promosinya.  

3. Mengapa Ibu/Bapak memilih universitas muhammadiyah kendari dibandingkan dengan 

kampus lain? 

Jawab: yah karena saya yakin kampus itu bagus alumninya saja saya lihat bagus-bagus. 

BAURAN PEMASARAN  

Product  

4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kampus terhadap orangtua dan mahasiswa?  

Jawab: mereka baik dan ramah-ramah 

5. Bagaimana kegiatan ekstra dan intra kulikuler ada dikampus?  

Jawab: karena kata anak saya sangat beragam jadi saya bei kebebasan terhadap anak sama 

mau ikut organisasi apa saja sesuai minat dan bakatnya saja. 

6. Seperti apa image yang ada dikampus yang Bapak rasakan?  

Jawab: imagenya bagus akhlakul karimah 

7. Bagaimana program kegiatan yang dilakukan kampus membangun hubungan dengan 

masyarakat? 

Jawab: cukup baik dan kontinu. 

8. Upaya apa yang harus dilakukan kampus dalam mengkomunikasikan program yang 

ditawarkan kepada masyarakat?  

Jawab: kalau seperti itu saya kurang tahu. 

 Price   

9. Bagaimana menurut Ibu/Bapak mengenai besar uang gedung, SPP, dll?  

Jawab: agak mahal tapi relative masih bisa dijangkau kalau uang pembayaran di kampus 

swasta agak mahal di bandingkan dengan kampus negeri itu saya anggap adalah hal yang 
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wajar karena bukan tanggungan pemerintah, anak saya Alhamdulillah sudah semester 

tujuh pembayaran SPP dua juta uang gedung dua juta. 

10. Menurut Ibu/Bapak sudah sesuaikan kampus menetapkan harga tersebut?  

Jawab: Ya sesuai  

 Place  

11. Apakah letak kampus sudah strategis?  

Jawab: sudah strategis 

12. Bagaimana menurut Ibu/Bapak pentingkah ketersediaan lahan untuk perluasan kampus?  

Jawab: perlu 

13. Bagaimana dengan dekorasi kampus? 

Jawab: agak bagustapi menurut saya perlu ditata lebih baik lagi 

14. Bagaimanakah mengenai lahan parkir untuk pengunjung kampus ? 

Jawab: sempit, masih kurang luas 

15. Bagaimana kualitas universitas muhammadiyah kendari dibandingkan kampus swasta yg 

ada di kota kendari / sekitarnya? 

Jawab: sejauh ini baik-baik saya tidak pernah mendengar mahsiswanya bermasalah 

sampai diketahui banyak orang. 

Promotion  

16. Bagaimana dengan media periklanan yang digunakan kampus?sudahkah Bapak 

mengetahuinya?  

Jawab: sudah, saya tahu dengan melihat brosur yang dibawa oleh sepupu saya 

17. Masukan apa yang bisa Ibu/Bapak berikan terkait promosi kampus? 

Jawab: mungkin dibuat lebih unik lagi 

18. Dari mana Ibu/Bapak mengetahui universitas muhammadiyah kendari?  

Jawab: dari saudara 

19. Menurut Ibu/Bapak kampus harus mementingkan kualitas atau kuantitas untuk kemajuan 

kampus?  

Jawab: harus mengutamakan kualitasnya tapi kuantitas juga perlu ditingkatkan 

20. Manfaat apa yang Ibu/Bapak rasakan dari promosi yang telah dilakukan oleh kampus? 

Jawab: lebih banyak tahu tentang Universitas Muhammadiya Kendari  

People   

21. Bagaimana menurut Ibu/Bapak sikap panitia penerimaan mahasiswa baru? 

Jawab: ramah dan santun  

22. Kendala apakah yang Ibu/Bapak hadapi pada saat mendaftarkan anak Ibu/Bapak? 
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Jawab: tidak ada  

Bukti Fisik (Physical Evidence)  

23. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: fasilitasnya lumayan lengkap  

24. Bagaimana dengan sirkulasi kampus? 

Jawab: cukup sejuk 

 Process  

25. Bagaimana kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu? 

Jawab: saya rasa berkualitas karena outpunya pun saya lihat bagus-bagus 

26. Masukan apa yang Ibu/Bapak bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat  

sambutan yang baik dari masyarakat? 

Jawab: tetap konsisten dengan apa-apa yang sudah bagus, tetap santun dan berkualitas 

baik itu kampusnya maupun mahasiswa-mahasiswanya. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Hasrianti (mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan semester 3) 

Tempat  : depan ruangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Waktu   : Jumat, 28 Juni 2019 pukul 10:02 WITA 

1. Bagaimana yang saudara rasakan dengan perkembangan UMK saat ini?  

Jawab: bagus karena sudah ada gedung baru dan kampus ini mengedepankan agama islam 

terutama akhlak 

2. Bagaimana yang saudara rasakan melakukan pendaftaran diUMK? 

Jawab: tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak embel-embelnya 

3. Masukan apa yang adik bisa berikan untuk terkait UMK memasarkan kampus? 

Jawab: lebih kreatif lagi dalam melakukan promosi  

4. Bagaimana sikap pelayanan panitia penerimaan mahasiswa baru saat saudara mendaftar? 

Jawab: ramah santun dan baik-baik 

5. Mengapa saudara memilih SMPIP Baitul Maal dibandingkan dengan kampus lain?  

Jawab: dari keinginan sendiri dan orang tua juga mendukung 

BAURAN PEMASARAN 

 Product  

6. Bagaimana fasilitas yang ada di kampus ini?  
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Jawab: faslitasnya lumayan bagus, karena kalau pada pros pembelajaran ada infocus, 

kipas angina kalau yang gedung baru depan footsal iru sudah pake AC dan ada lifnya 

7. Bagaimana kegiatan ekstra dan intra kulikuler ada dikampus?  

Jawab: bagus dan beragam 

8. Bagaimana image atau citra yang dibangun oleh kampus? 

Jawab: Islam modern 

9. Bagaimana program kegiatan yang dilakukan kampus membangun hubungan dengan 

masyarakat? 

Jawab: bagus kita juga ada program KKA, dan ini sudah dilakukan diluar negeri juga. 

10. Upaya apa yang harus dilakukan kampus dalam mengkomunikasikan program yang 

ditawarkan kepada sekolah-sekolah? 

Jawab: yang biasa dilakykan adalah sosialisasi k sekolah-sekolah  

Price   

11. Bagaimana menurut saudara mengenai besar uang gedung, SPP, dll? 

Jawab: terjangkau SPP saya dua juta dan uang gedung dua juta lima ratus namun bisa 

diangsur selama tiga semester  

12. Menurut saudara sudah sesuaikan kampus menetapkan harga tersebut? 

Jawab: iya sudah sesuai karena lagian kampus in swasta   

Place  

13. Apakah letak kampus sudah strategis? 

Jawab: menurut saya sangat strategis karena dekat dengan pusat perbelanjaan   

14. Bagaimana menurut saudara pentingkah ketersediaan lahan untuk perluasan kampus? 

Jawab: penting karena kampus ini memiliki ribuan mahasiswa   

15.  Bagaimana dengan dekorasi kampus ?  

Jawab: desainnya kurang bagus mungkin dikarena lahanya juga sempit 

16. Bagaimanakah mengenai lahan parkir untuk pengunjung kampus?  

Jawab: sempit mobi saja sampai dijalan parker,namun kendaraan dijamin aman karena 

ada securyti yang menjaganya 

17. Bagaimana kualitas UMK dibandingkan kampus swasta yg ada di Kota Kendari / 

sekitarnya? 

Jawab: lebih unggul karena saya pernah pergi di STIE 66 aulanya sangat sempit, kalau d 

sini lumayan luas 
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Promotion   

18. Bagaimana dengan media periklanan yang digunakan kampus? Sudahkah saudara 

mengetahuinya?  

Jawab: yah pastinya tahu melalui website, brosur, spanduk, dan Facebook. 

19. Masukan apa yang bisa saudarase berikan terkait promosi kampus?  

Jawab: sebaiknya lebih digencarkan lagi  

20. Dari mana kampus mengetahui UMK? 

Jawab: dari sepupu, karena sepupu juga kuliah di sini  

21. Menurut saudara, kampus harus mementingkan kualitas atau kuantitas untuk Kemajuan 

kampus? 

Jawab: saya rasa dua-duanya tapi yang paling utama adalah kualitas  

22. Manfaat apa yang saudara rasakan dari promosi yang telah dilakukan oleh kampus?  

Jawab: bisa mengetahui promosi kampus dari apa saja yang ditawarkan hingga biaya 

untuk kuliah disini 

People 

23. Bagaimana menurut saudara sikap panitia pada saat penerimaan mahasiswa baru?  

Jawab: baik-baik 

24. Kendala apakah yang saudara hadapi pada saat mendaftar?  

Jawab: alhamdulilla tidak ada kendala 

25. Saran apa yang bisa saudara berikan untuk panitia penerimaan mahasiswa baru?  

Jawab: pertahankan sikapnya yang sudah bagus 

Bukti Fisik (Physical Evidence)  

26. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: lumayan lengkap tapi masih perlu penambahan fasilitas lagi 

27. Bagaimana dengan sirkulasi kampus?  

Jawab: cukup bagus 

 Process  

28. Bagaimana kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu? 

Jawab: kalau dosen  berbeda-beda dalam hal mengajar ada yang penjelsanya mudah 

dipahami ada juga tidak da nada juga yang rajin da nada juga yang jarang masuk  

29. Bagaimana penampilan dan penguasaan bahan dari dosen?  

Jawab: kalau dosen yang mengajar dalam ruangan saya semuanya bagus-bagus apalagi 

kalau misalnya kita bertanya selalu dijawab, menguasai materi lah.   
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30. Masukan apa yang saudara bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat? 

Jawab: tetap menjaga nama baik kampus.   

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Lilis Rosalina (mahasiswa jurusan Ilmu Hukum semester 5) 

Tempat  : depan ruangan Fakultas Hukum 

Waktu   : Senin, 1 Juli 2019 pukul 11:04 WITA 

1. Bagaimana yang saudara rasakan dengan perkembangan UMK saat ini?  

Jawab: Alhamdulillah perkembanganya lumayan pesat d bandingkan tahun lalu 

2. Bagaimana yang saudara rasakan melakukan pendaftaran diUMK? 

Jawab: untuk pelayanannya bagus dan mereka baik-baik 

3. Masukan apa yang adik bisa berikan untuk terkait UMK memasarkan kampus? 

Jawab: saya rasa sudah bagus 

4. Bagaimana sikap pelayanan panitia penerimaan mahasiswa baru saat saudara mendaftar? 

Jawab: bagus kalau saya lihat 

5. Mengapa saudara memilih Universitas Muhammadiyah Kendari dibandingkan dengan 

kampus lain?  

Jawab: kareana kampus ini mengedepankan ahlak dan memang saya mau kuliah disini 

BAURAN PEMASARAN 

 Product  

6. Bagaimana fasilitas yang ada di kampus ini?  

Jawab: lumayan bagus seperti adanya infocus disetiap ruangan, ada kipas angin, 

kemudian saya kan jurusan Ilmu hukum ada laboratorium peradilanya juga 

7. Bagaimana kegiatan ekstra dan intra kulikuler ada dikampus?  

Jawab: bagus dan beragam saya sendiri kader HmI komisariat UMK 

8. Bagaimana image atau citra yang dibangun oleh kampus? 

Jawab: kampus bersih dan akhlakul karimah 

9. Bagaimana program kegiatan yang dilakukan kampus membangun hubungan dengan 

masyarakat? 

Jawab: ada KKA terus ada juga jalan santai setiap miladnya kampus ini dan masyarakat 

juga bisa ikut. 
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10. Upaya apa yang harus dilakukan kampus dalam mengkomunikasikan program yang 

ditawarkan kepada sekolah-sekolah? 

Jawab: yang biasa dilakukan adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah. 

Price   

11. Bagaimana menurut saudara mengenai besar uang gedung, SPP, dll? 

Jawab: menurut saya sudah semestinya begitu biayanya 

12. Menurut saudara sudah sesuaikan kampus menetapkan harga tersebut? 

Jawab: iya sudah  

Place  

13. Apakah letak kampus sudah strategis? 

Jawab: sudah strategis karena berada di tengah-tengah kota Kendari 

14. Bagaimana menurut saudara pentingkah ketersediaan lahan untuk perluasan kampus? 

Jawab: penting karena  untuk menampung mahasiswa  

15.  Bagaimana dengan dekorasi kampus ?  

Jawab: sebenarnya kurang bagus tapi mungkin dikarenakan lahanya yang sempit 

16. Bagaimanakah mengenai lahan parkir untuk pengunjung kampus?  

Jawab: seperti yang kita lihat kampus ini sempit jadi ppasti parkiranya juga sempit 

17. Bagaimana kualitas UMK dibandingkan kampus swasta yg ada di Kota Kendari / 

sekitarnya? 

Jawab: menurut saya lebih bagus karena kampus islami 

Promotion   

18. Bagaimana dengan media periklanan yang digunakan kampus? Sudahkah saudara 

mengetahuinya?  

Jawab: yah tahu. 

19. Masukan apa yang bisa saudara berikan terkait promosi kampus?  

Jawab: promosinya sudah bagus 

20. Dari mana kampus mengetahui UMK? 

Jawab: tahu sendiri melalui website dan Facebook 

21. Menurut saudara, kampus harus mementingkan kualitas atau kuantitas untuk Kemajuan 

kampus? 

Jawab: utamakan kualitas tapi kuantitas juga perlu 

22. Manfaat apa yang saudara rasakan dari promosi yang telah dilakukan oleh kampus?  

Jawab: bisa mengetahui info-info dari kampus  
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People 

23. Bagaimana menurut saudara sikap panitia pada saat penerimaan mahasiswa baru?  

Jawab: baik-baik ada juga yang galak 

24. Kendala apakah yang saudara hadapi pada saat mendaftar?  

Jawab: kesulitan karena tidak ada teman pada saat mendaftar  

25. Saran apa yang bisa saudara berikan untuk panitia penerimaan mahasiswa baru?  

Jawab: pertahankan yang baik-baik, kalau yang galak sebaiknya jangan galak-galak  

Bukti Fisik (Physical Evidence)  

26. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: lumayan lengkap  

27. Bagaimana dengan sirkulasi kampus?  

Jawab: cukup bagus 

 Process  

28. Bagaimana kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu? 

Jawab: sangat bermutu karena selalu dating tepat waktu mengajarnya pun mudah di 

pahami tapi ada juga dosen yang kurang disiplin. 

29. Bagaimana penampilan dan penguasaan bahan dari dosen?  

Jawab: kalau dosen-dosen yang pernah masuk di ruangan itu semuanya berkompeten, 

layaknya dosenlah penguasaan terhadap materi yang diajarkan.   

30. Masukan apa yang saudara bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat? 

Jawab: semoga semuanya tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 

menjaga nama kampus, tingkatkan lagi prestasi-prestasinya agar kedepanya kampus ini 

lebih terkenal lagi.   

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Peneliti  : Nur Asia 

Nara Sumber  : Irdan (mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Perikanan semester 7) 

Tempat  : depan ruangan Fakultas Hukum 

Waktu   : Senin, 1 Juli 2019 pukul 11:04 WITA 

31. Bagaimana yang saudara rasakan dengan perkembangan UMK saat ini?  

Jawab: semakin bagus karena ada gedung baru dengan fasilitas terbaik yakni lift, saya 

dengar-dengar gedung baru itu untuk mahasiswa FKIP dan Ekonomi karena dari segi 

kuantitas mahasiswanya lebih banyak, tapi ini masih isu belum pasti juga 
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32. Bagaimana yang saudara rasakan melakukan pendaftaran diUMK? 

Jawab: untuk pelayanan di sini bagus dan pegawainya baik-baik 

33. Masukan apa yang adik bisa berikan untuk terkait UMK memasarkan kampus? 

Jawab: lebih kreatif lagi  

34. Bagaimana sikap pelayanan panitia penerimaan mahasiswa baru saat saudara mendaftar? 

Jawab: ramah santun dan baik-baik 

35. Mengapa saudara memilih SMPIP Baitul Maal dibandingkan dengan kampus lain?  

Jawab: diajak sama kakak 

BAURAN PEMASARAN 

 Product  

36. Bagaimana fasilitas yang ada di kampus ini?  

Jawab: fasilitasnya kurang bagus karena toiletnya kurang diperhatikan, leb alat-alatnya 

kurang memadai dan kadang dijadikan ruang kelas untuk belajar namun fasilitas yang lain 

lumayan bagus seperti adanya infocus disetiap ruangan, kalau kipas angin tidak semua 

ruangan memiliki kipas angin.  

37. Bagaimana kegiatan ekstra dan intra kulikuler ada dikampus?  

Jawab: bagus dan beragam ada IMM, tapak suci, UKM seni, UKM pers, PMI, mahabara, 

mata alam, dan masih ada lagi saya lupa. 

38. Bagaimana image atau citra yang dibangun oleh kampus? 

Jawab: kampus akhlakul karimah 

39. Bagaimana program kegiatan yang dilakukan kampus membangun hubungan dengan 

masyarakat? 

Jawab: setau saya lewat program KKA itu. 

40. Upaya apa yang harus dilakukan kampus dalam mengkomunikasikan program yang 

ditawarkan kepada sekolah-sekolah? 

Jawab: yang biasa dilakukan adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah  

Price   

41. Bagaimana menurut saudara mengenai besar uang gedung, SPP, dll? 

Jawab: tidak ada masalah 

42. Menurut saudara sudah sesuaikan kampus menetapkan harga tersebut? 

Jawab: iya sudah sewajarnya karena kampus swasta   

Place  

43. Apakah letak kampus sudah strategis? 

Jawab: menurut saya sangat strategis karena mudah dijangkau 
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44. Bagaimana menurut saudara pentingkah ketersediaan lahan untuk perluasan kampus? 

Jawab: penting karena kampus ini memiliki banyak mahasiswa   

45.  Bagaimana dengan dekorasi kampus ?  

Jawab: desainnya kurang bagus tata letaknya kurang bagus sehingga kurang menarik 

46. Bagaimanakah mengenai lahan parkir untuk pengunjung kampus?  

Jawab: belum cukup memadai 

47. Bagaimana kualitas UMK dibandingkan kampus swasta yg ada di Kota Kendari / 

sekitarnya? 

Jawab: lebih bagus  

Promotion   

48. Bagaimana dengan media periklanan yang digunakan kampus? Sudahkah saudara 

mengetahuinya?  

Jawab: yah tahu,  Facebook. 

49. Masukan apa yang bisa saudara berikan terkait promosi kampus?  

Jawab: promosinya dibuat lebih unik lagi  

50. Dari mana kampus mengetahui UMK? 

Jawab: dari kakak, karena sepupu juga kuliah di sini  

51. Menurut saudara, kampus harus mementingkan kualitas atau kuantitas untuk Kemajuan 

kampus? 

Jawab: utamakan kualitas 

52. Manfaat apa yang saudara rasakan dari promosi yang telah dilakukan oleh kampus?  

Jawab: bisa mengetahui cara promosi kampus itu bagaimana 

People 

53. Bagaimana menurut saudara sikap panitia pada saat penerimaan mahasiswa baru?  

Jawab: baik-baik 

54. Kendala apakah yang saudara hadapi pada saat mendaftar?  

Jawab: ada kendala tapi sedikit 

55. Saran apa yang bisa saudara berikan untuk panitia penerimaan mahasiswa baru?  

Jawab: pertahankan sikapnya yang sudah bagus 

Bukti Fisik (Physical Evidence)  

56. Bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang kampus miliki? 

Jawab: lumayan lengkap tapi masih perlu penambahan fasilitas lagi 

57. Bagaimana dengan sirkulasi kampus?  

Jawab: sudah bagus 
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 Process  

58. Bagaimana kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh dosen cukup bermutu? 

Jawab: dosen-dosen saya bagus-bagus dalam artian kalo dia menjelaskan saya cepat 

paham ada juga dosen yang tidak menjelaskan hanya memberi tugas lalu keluar. 

59. Bagaimana penampilan dan penguasaan bahan dari dosen?  

Jawab: beda-beda ada yang menguasai materi ada juga yang kurang.   

60. Masukan apa yang saudara bisa berikan untuk kampus agar kampus terus mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat? 

Jawab: yah tetap konsisten terhadap apa hal-hal baik yang telah dilakukan kampus.   
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Kampus lama dan kampus baru Universitas Muhammadiyah Kendari 

 

Profil Universitas Muhammadiyah Kendari 
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Jurusan yang ada di UMK 

 

                      

Lahan parkir Universitas Muhammadiyah Kendari 
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Ruangan kelas gedung baru dan gedung lama 

 

                                      

gedung baru difasilitasi lift 
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Wawancara dengan wakil rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendari 

 

 

 

TK Asiyiah yang berada dinaungan Universitas Muhammadiyah Kendari 
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RIWAYAT HIDUP 

(CURICULUM VITAE) 

 

Data Pribadi 

Nama   : Nur Asia 

Tempat/Tgl Lahir : Toari Bombana, 15 Juni 1998 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Status    : Pelajar 

Alamat   : Desa Toari Bombana, Kec. Polbar, Kab. Bombana 

No. Telepon  : 082346815585 

Hobby   : Membaca  

Email   : nurasiasamsu98@gmail.com 

 

Riwayat Hidup 

SD   : SDN 1 BENDE 

SMP   : SMPN 1 TOARI 

SMA   : SMAN 06 BOMBANA 

Perguruan Tinggi : IAIN Kendari 

 

Data Orang Tua 

Nama Ayah  : Samsu Alam 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Agama   : Islam 

Nama Ibu  : Sitti Maemuna 

Pekerjaan  : IRT (Ibu Rumah Tangga) 

Agama   : Islam 

 

 

 

Kendari, 23 Agustus 2019 

 

 

Nur Asia 
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