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ABSTRACT 

STRATEGY OF RECRUITMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
ESPECIALY LECTURER IN THE FIELD OF CREATIVE MEDIA IN SAE 
INDONESIA 

Creative Media is part of the Creative Economy that contribute added value and grow in 
Indonesia. This field includes the design, film, video, and photography, music, 
publishing, television and radio, information technology, and interactive games. To 
cultivate this field is needed in the management strategy is to increase the quantity and 
quality of human resources in this field. Increasing the number and quality of creative 
human resources is influenced by two main aspects, namely creative education and 
capacity building of creative labor. Which is focused on the development of formal and 
informal education. 

The development of formal education requires educational institutions include 
universities in the field of Creative Media. For that established SAE Indonesia Higher 
education institutions in 2003. Where the objective is to meet the human resources in this 
field. SAE Indonesia is committed to providing teachers with the appropriate quality with 
the industry. 

The quality of the above is not enough to meet the criteria as a lecturer in the field of 
education in Indonesia. Due to special government higher education as stipulated in the 
"Law 14 of2005 on Teachers and Lecturers "has its own quality requirements to become 
a college professor. It is difficult once embodied by SAE Indonesia as an institution of 
higher education in Indonesia. Because one side must meet the appropriate quality of 
lecturers industry or market demand, and one side must be able to meet the quality of 
lecturers according to the criteria of Kemenristek in the rules. Gap fulfillment qualified 
lecturers according to industry and government qualification is the basis for this study. 

That is how the desired profile SAE Indonesia in fulfilling the needs of lecturers of the 
teacher? What steps or strategies used SAE Indonesia while to overcome the above 
problems? Fulfillment Strategies and How fulfillment qualifying human resources, 
especially vocational lecturers in the field of Creative Media SAE Indonesia? For this 
reason the determination of the strategy used by the Analysis Matrix, Matrix External, 
Internal, CPM, Space, Grand Strategy, Internal and External QSPM. 

Keywords : HR Strategies. Analysis of Strategy. Creative Media 
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ABSTRACT 

STRATEGI PEMENUHAN SDM KHUSUSNYA DOSEN 
BIDANG CREATIVE MEDIA DI SAE INDONESIA 

Creative Media adalah bagian dari Ekonomi Kreatif yang menyumbangkan nilai tam bah 
dan tumbuh berkembang di Indonesia. Bidang ini mencakup desain, film, video, dan 
fotografi, musik, penerbitan, televisi dan radio, teknologi informasi, dan permainan 
interaktif. Untuk menumbuhkan bidang ini dibutuhkan strategi dalam pengelolaannya 
yaitu dengan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM dalam bidang ini. Peningkatan 
jumlah dan kualitas SDM kreatif dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu pendidikan 
kreatif dan peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif. Yang difokuskan pada 
pengembangan pendidikan formal dan nonformal. 

Pengembangan pendidikan formal membutuhkan lembaga pendidikan diantaranya adalah 
perguruan tinggi dibidang Creative Media. Untuk itulah didirikan lembaga pendidikan 
Tinggi SAE Indonesia pada tahun 2003. Dimana tujuannya adalah untuk memenuhi 
SDM-SDM dibidang ini. SAE Indonesia berkomitmen untuk memberikan dosen-dosen 
dengan kualitas yang sesuai dengan Industri. 

Kualitas tersebut diatas belum cukup untuk memenuhi kriteria sebagai dosen di bidang 
pendidikan di Indonesia. Karena Pemerintah khusus bidang pendidikan tinggi yang 
tertuang dalam ''UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen" mempunyai kualitas 
sendiri dalam persyaratan menjadi dosen suatu perguruan tinggi. Hal ini yang sulit sekali 
diwujudkan oleh SAE Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Karena 
satu sisi harus memenuhi kualitas dosen sesuai kualitas industri atau permintaan pasar 
dan satu sisi harus bisa memenuhi kualitas dosen sesuai kriteria dari Kemenristek dalam 
peraturannya. Gap pemenuhan dosen yang sesuai dengan kualifikasi industri dan 
kualifikasi pemerintah inilah yang menjadi dasar penelitian ini. 

Profile yang bagaimana yang diinginkan SAE Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan 
dosen-dosen pengajarnya? Langkah-langkah apa atau strategi apa yang digunakan SAE 
Indonesia sementara ini untuk mengatasi permasalahan diatas? Dan Bagaimana Strategi 
Pemenuhan kualifikasi pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen vokasi di SAE 
Indonesia bidang Creative Media? Untuk itulah digunakan penentuan strategi dengan 
Analisa Matriks, Matriks Eksternal, Internal, CPM,Space,Grand Strategy, Eksternal 
Internal dan QSPM. 

Keywords: Strategi SDM. Ana/isis Strategi, Creative Afedia 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, wawancara dengan sumber

sumber informan dan dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian data-data tersebut 

direduksi, dikategorikan, dikonsolidasikan dan dihapus yang tidak berhubungan. 

Kemudian diberi bobot serta nilai. Bobot didapat dengan pembagian antaran jumlah 

jawaban responden dibagi dengan jumlah Pemyataan Aspek. Sedang Nilai didapat 

dengan Bobot dibagi rata rata, Misalkan bobot antara 1% - 100% maka Nilai adalah 

100% dibagi 4 yaitu 25%, sehingga Nilai 0-25% adalah 1, 26%-50% = 2, 51%-75% = 

3, 76%-100%=4 

Bobot = 
Jumlah Jawaban Responden 

Jumlah Semua Pcmyataan 

Nilai = 0%- 100%. 100%: ..J. = 25% 

0-25% = 1 

26%-50% = 2 

51%-75%=3 

76%- 100% = 4 

Akhimya didapatlah strategi yang paling scsuai dengan perumusan permasalahan 

yang ada di Bab I. Yaitu "'Strategi Pemenuhan Sumber Daya Manusia khususnya 

dosen bidang Creative Media di SAE Indonesia". 
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Langkah-langkah formulasi penentuan Strategi tersebut diatas sesuai dengan teori 

ilmu yang peneliti gunakan yaitu Teori Manajemen Strategik oleh Fred.R David 

(2003) dimana penentuan strategi terse but dimulai dengan tahapan Input, tahapan 

pencocokan dan tahapan keputusan. Dan diperkuat dengan diagram Pohon. 

Sebelum peneliti sampaikan hasil penelitian dan pembahasannya, maka peneliti 

sampaikan terlebih dahulu Profil dari tempat atau Objek Penelitiannya dan dalam hal 

ini adalah SAE Indonesia dan Industri Creative Media. 

A. Gambaran Umum SAE Indonesia 

Yayasan Next Akademi yang membawahi Akademi Komunikasi The Next 

Academy yang akhirnya berubah nama menjadi SAE Indonesia pada tanggal 25 Juli 

2014 dengan pcrsetujuan atau rekomendasi Kopertis No.l56/K3/KL/2014 dan 

legalitas lain yaitu ljin dari Menteri Pendidikan: 

I. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No.28/D/0/2003 tanggal 13 Maret 2003;juncto 

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional 

No.264/D/T/2006 tanggal 30 Januari 2006;juncto 

3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional 

No.224/D/T/K-III/2009 tanggal 20 Mei 2009 

Jenjang pendidikan yang diberikan adalah Program Diploma III dengan jurusan 

Film/TV Production and Management dengan konsentrasi adalah bidang Creative 

media seperti Audio Engineering, Film Production, Animation Interactive dan Music 
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Business. Bidang Creative Media adalah satu bidang ilmu yang berbeda dengan ilmu 

lain dan bidang ini lebih banyak kearah pembentukan skill atau vokasi. Bidang ini 

juga sangat membutuhkan dana besar karena tergantung dengan teknologi yang selalu 

berubah setiap saat. Hal ini yang tidak dipersiapkan oleh pemilik Y ayasan lama. 

Pemilik Yayasan berupaya mencari investor untuk merubah keadaan ini. 

Pada tahun 2011 suatu perusahaan go public asing yaitu SAE Holding Company 

dan Navitas Ltd melakukan akuisisi terhadap Yayasan Next Akademi yang secara 

otomatis akademi yang dinaungi oleh Yayasan ikut terbeli atau terakuisisi. 

1. Visi, Misi, dan Tujuan SAE Indonesia sebagai Suatu Perguruan Tinggi 

dengan Program Studi Creative Media 

a. Visi, Misi, Tujuan dari SAE Indonesia 

Pendirian SAE Indonesia merupakan merupakan wujud nyata pengabdian 

masyarakat dari Yayasan Next Akademi dalam memberikan sumbangan pada 

pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan tenaga profesional dan siap pakai 

secara menyeluruh. Ada dua ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan Perguruan 

tinggi ini yaitu ekspektasi akademik dan ekspektasi sosial. Kedua ekspektasi tersebut 

saling terkait satu dengan lainnya. Dalam ekspektasi akademik masyarakat 

mengharapkan agar perguruan tinggi ini dapat memainkan perannya dalam 

mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang media kreatif 

seperti audio, film, animasi dan music bisnis. Sedangkan dalam ekspektasi sosial, 

masyarakat mengharapkan agar perguruan tinggi ini mampu menawarkan berbagai 
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altenatif lain disisi pendidikan yang mengarah ke JUruan seperti Jurusan yang 

ditawarkan oleh perguruan tinggi ini. 

b. Visi SAE Indonesia 

Untuk menjadi Pelopor dalam dunia pendidikan teknologi media kreatif yang 

professional. 

c. Misi SAE lndoneisa 

1) Menyediakan program pendidikan tinggi kejuruan dan spesialis untuk 

membangun dan mengembangkan mahasiswa. 

2) Menekankan pengalaman praktis serta kebutuhan mahasiswa dan industry 

3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengakses mengenm 

pengetahuan terbaru dan fasilitas yang luar biasa untuk meningkatkan 

keterampilan mereka 

4) Mengembangkan jaringan secara global sebagai komunitas professional 

dalam bidang media kreatif. 

d. Tujuan SAE Indonesia 

1) Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan secara teknis ilmu 

pengetahuan dengan orientasi pada pem1asalahan produksi Film, Video dan 

Televisi 

2) Menghasilkan lulusan yang dapat bekerja secara efektif di lingkungan 

perusahaan lokal dan multinasional 
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3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan integritas kepribadian, 

cerdas, cermat, terampil, dan bertanggung jawab baik dalam pekerjaan 

maupun dalam masyarakat. 

2. Profil Singkat Bidang Creative Media 

Profil singkat bidang Creative Media ini Penulis sampaikan adalah karena bidang 

1m yang menjadi pokok permasalahan kedua. Menurut dokumen Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - RP JM (20 14 ), disebutkan Pemerintah bersama

sama dengan pemangku kepentingan telah mengidentifikasi 7 isu strategis ( dibanding 

dengan enam yang diidentifikasi pada 2009) dalam pengembangan ekonomi kreatif 

dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait 7 isu strategis 

hingga tahun 2025 mendatang. T ujuh isu strategis terse but adalah (1) Ketersediaan 

sumber day a manusia kreatif yang profesional dan kompetitif; (2) Ketersediaan bahan 

baku yang berkualitas, beragam. dan kompetitif: (3) Pengembangan industri yang 

berdaya saing, tumbuh dan beragam: ( 4) Kctersediaan pembiayaan yang sesuai, 

mudah diakses. dan kompetitif; (5) Perluasan pasar bagi karya, usaha, dan orang 

kreatif; (6) Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan 

(7) Kelembagaan dan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi 

kreatif. Pendidikan kreatif dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif untuk 

percepatan pengembangan dan meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Indonesia 

akan difokuskan pada pengembangan pendidikan formal dan nonformal. 

Ketersediaan pendidikan kreatif yang mendorong penciptaan orang kreatif 

dipengaruhi oleh beberapa hal yang dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Kuantitas lembaga pendidikan formal dan nonformal. Kuantitas lembaga 

pendidikan tidak hanya dilihat terbatas pada jumlah atau ketersediaan lembaga 

pendidikan tetapi juga terkait dengan keterjangkauan biaya, kesesuaian, dan 

sebaran lembaga pendidikan tersebut. 

2. Kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dimaksud adalah terkait dengan 

kurikulum, sistem pendidikan. sarana dan prasarana, serta tenaga pendidikan dan 

metode pengajaran. 

3. Sistem pendidikan, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidikan dan metode 

pengajaran tidak sesuai dengan perkcmbangan keilmuan, teknologi dan kebutuhan 

industrinya. 

4. Pengarusutamaan kreativitas. Arah pengembangan pendidikan secara umum, 

maupun pendidikan kreatif saat ini belum sepenuhnya bisa meningkatkan upaya 

penciptaan orang kreatif. 

5. Link and match dunia pendidikan dan dunia usaha. Kesenjangan antara output 

pendidikan dan input yang dibutuhkan oleh industri. 

6. Ketersediaan. kesesuaian. akses. dan sebaran informasi beasiswa pendidikan 

kreatif. Saat ini banyak sekali beasiswa yang ada, namun pors1 yang 

diperuntukkan bagi pendidikan kreatif masih terbatas. 

B. Hasil Penelitian 

Setelah melakukan observasi awal. melakukan wawancara dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data, 
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kemudian menyajikannya dalam pola i'ltau display dan terakhir memilih yang penting 

sebagai hasil akhir. Dalam penelitian ini reduksi data ada dalam lampiran penelitian 

1m. 

Adapun hasil penelitian ada 4 sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan 

yaitu: 1) Profil SDM yang ideal khususnya dosen-dosen SAE Indonesia; 2) Faktor 

Ekstemal yang mempengaruhi SAE Indonesia, 3) Faktor Internal yang 

mempengaruhi SAE Indonesia dan; 4) Forrnulasi strategi kualifikasi pemenuhan 

SDM khususnya dosen-dosen SAE Indonesia yang dipilih oleh SAE Indonesia. Dan 

terakhir adalah beberapa temuan sehubungan dengan penemuan dilapangan baik dari 

Observasi, wawancara dan dokumentasi dari beberapa dokumen yang didapat. 

1) Profil Ideal SOM khususnya Dosen-dosen SAE Indonesia 

Hasil reduksi Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 9 Informan 

didapat 28 jawaban. Dan dari 28 Jawaban kemudian ada satu data yang dihapus 

karena tidak herhubungan dengan penelitian. Dari 27 Jawaban kemudian 

dikategorikan kemhali menjadi 5 Kategori tcntang Profil Ideal SDM khususnya 

dosen-dosen yang akan dicari oleh SAE Indonesia. 

Pemberian bohot dibagi secara rata-rata. yaitu kategori dibagi jumlah 

jawaban. Misalkan Kategori Industri yang menjawab ada 8 jawaban dibagi 

jumlah Jawaban. yaitu 27 sehingga 8/27 adalah 0.30. Bobot yang didapat dari 

semua kategori dibagi dengan jumlah nilai. Bobot yang didapat dari Profil ideal 

dosen adalah antara 1% sampai dengan 51% sehingga Nilai: 

0- 12 = 1, 13 - 25 = 2, 26- 38 = 3, 39- 51 = 4 
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atau bisa juga didapat dari : 

4 Kalau jawaban didapat dengan Jumlah terbanyak 

3 Kalau jawaban didapat dengan Jumlah hampir 75% 

2 Kalau Jawaban didapat dengan Jumlah hampir 50% 

Kalau Jawaban didapat dengan Jumlah hampir 25% 

Secara tabel pemberian Bobot dan nilai untuk Profil dosen yang Ideal adalah: 

Tabel4.1 

Data Perhitungan Bobot dan Nilai untuk Profil Dosen yang Ideal 

Jumlah Kategori Jumlah Bobot Nilai 
Informan Jawaban 

Informan-1 1 
Informan-3 1 
Informan-4 Akademisi 1 8/27 = 0.30 3 
Informan-7 5 
Informan-1 Industri 2 14127 = 0,51 4 
Informan-3 3 
Informan-4 1 
Informan-5 3 
Informan-6 1 
Informan-8 3 
Informan-9 1 
Informan-2 T eori/Praktek/ 1 3/27 = 0,11 2 
Informan-8 Tekno1ogi 2 
Informan-3 Pemerintah 1 1/27 = 0,04 1 
lnforman-3 Kerjasama 1 1/27 = 0,04 1 
9 Informan 5 Kategori 27 100 

Dari tabel 4.1 tergambar bahwa dari 9 Informan didapat 5 kategori yang 

sama dan jumlah bobotnya adalah 100, sedang Nilai yang diberikan adalah 

antara 1 sampai 4. 

80 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Sedang Profil Dosen yang Ideal dari Kedua belas hasil data tersebut secara 

tabel adalah: 

Tabel4.2 
Data Hasil "Profil Dosen yang Ideal bagi SAE Indonesia" 

Dosen Yang Ideal Sebaiknya mempunyai 
pendidikan Minimal S2, Yang 
bersertifikasi, dan mampu berbahasa 
Inggris pada Tingkat TOEFL, dan bisa 
membuat atau mencipta Buku Ajar 
tertentu yang dapat digunakan oleh 
Jurusan 
Dosen yang ideal sebaiknya yang berasal 
dari Industri, mempunyai Pengalaman di 
Industrinya, mempunyai Prestasi dan 
track record keunggulan dibidangnya, 
serta mempunyai hubungan yang baik di 

4 

2 

Sumber: Lampiran K Reduksi Data Profil Ideal Dosen 

14/27 = 
0.51 

3.27 = 0.11 

0.51 

0.11 

1/27 = 0.04 1 

1127 = 0.04 1 

Dari Reduksi data diatas didapatlah 5 kategori untuk Profil Ideal SDM khususnya 

dosen-dosen bidang Creative Media di SAE Indonesia. Dan digabungkan dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistcm Pendidikan Nasional bahwa 

Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik Dosen dan 

Mahasiswanya. 
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Sehingga Profil Dosen yang Ideal bagi SAE Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Harus bersedia dan wajib serta mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu: ( 1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, 

(3) Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Dosen-dosen yang ideal adalah yang mempunyai pengalaman di Industri dan 

Praktisi serta mempunyai Prestasi dan keunggulan dibidangnya yaitu Creative 

Media. Baik Film, Audio, Interactive Animation dan Music Business. Karena 

Dosen yang mempunym pengalaman dan praktisi akan dapat membagi 

pengalaman dibidangnya kepada mahasiswanya. Mahasiswa akan diberikan 

bahan pembelajaran yang dapat langsung diterapkan dilapangan atau industri. Hal 

ini seperti yang salah satu informan sampaikan dalam wawancara dibawah ini, 

yaitu lnforman 3 tanggal 9 September 2015 di SAE Indonesia: 

Yang paling ideal itu adafuh justru yang menurut saya ya, khususnya untuk 
jurusan creative media itu udah pasti praktisi baik di animasi, music, di film. 
atau di audio. kenapa praktisi'i Karena pada akhirnya yang kita ajarkan 
ujung-ujungnya itu ketimhcmg ilmu, !ehih ke pengalaman, itu nomor satu, baru 
akhirnya didukung oleh ilmu. !!nun dan karena targetnya adalah mahasiswa 
yang sudah lufus itu harus hisa pada akhirnya akan terjun ke industri, 
pengalaman yang akan justru pengalanwn yang dishare sama para dosen itu 
yang akan memhantu. flu menurut ku. hmm dan itu gak cukup memang, tapi itu 
sehagai prioritas .. 1\.!ah akan !ehih bagus kala memang didukung oleh ilmu yang 
memadai. ilmu _vung bisa didapat dari perku/iahan. Seandainya dosen itu sudah 
mengamhil sl atau hahkan s2. Tapi menurut saya tetap hmm SJ,S2, pada 
akhirnya yang diburuhkan memwzg mereka yang bisa benar benar bisa 
mengajarkan sesuaru yang cocok untuk di industri, jadi bukan perkara ilmu, 
karena krearilmedia. mzd rhe end kira ridak perlu terlalu banyak kita akan 
sangat banyak prukrek dan tidak rer!afu banyak mengkaji. Kecuali nanti ada 
jurusan misaln.va pengkajian kreatif"media, nah itu mungkin lain ceritanya kita 
bisa ambil dari keilmzwn. 

82 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Informan lain yaitu Informan 4 - pada tanggal 13 Oktober 2015 di SAE 

Indonesia: 

Wah pastinya sih praktisi, jadi gini contohnya sebelum saya masuk di SAE saya 
sudah terlibat di industri kreatif kan, TVC lah, video klip, video promo, ada 
satu sutradara yang ngajarin saya dari dulu tuh namanya Icalawindatu. Dia 
tidak berangkat dari sekolah film atau apapun, dia advertising, dia di agency 
kerjanya, cuman direktur TVC gitu kan. Nah apa yang diajarin sama dia 
ternyata disini ada tuh, saya udah beberapa tahun di sana diajarin lo harus 
punya ciri ini kala mau jadi director, lo mau jadi director apa nah mesti 
be/ajar sama mas teddy, ternyata teori nya shooting style. Jadi berarti gak 
pengaruh dong Jatar belakang orang gitu kan, gak ngaruh harus S3 film baru 
bisa ngajar film. Tapi, jam terbangnya kayak garin gatau deh garin sekolah 
apa. Tapi dia 30 tahun berkarya, dia dateng kesini 1 kali kita bengong ngeliat 
karyanya wah gila ya karyanya, nih kala ada orang ngajar begini gimana nih, 
gitu. Kit a ngerasa nya langsung gila! Aplikatif banget. Dan secara bisnis pun 
kita diajurin, oh ternyata kala bikin film kayak begini, lembaga sensor kala 
begini, berarti kita harusnya seperti ini. Dikasih solusi gitu lho, kala disini. 
Jadi bukan yang yaudah lo tau film, selesai. Dan yang terpenting adalah 
(laughing) networking sih. jadi beberapa yang di sini kan, contoh project PMJ 
kemarin, mas uhi kan ajak teman-temannya untuk kolaborasi dapel job lah 
saya dari produser nya lah , apa . .Jadi itu networking di sini tuh oke banget. 
Tapi itu terguntung orang nyajuga 

c. Selain itu adalah dosen yang mempunyai teori dan praktek yang baik dan benar 

terutama yang hcrhubungan dengan teknologi. Karena bidang Creative Media 

adalah bidang yang tergantung dengan teknologi yang up to date, berkembang 

sejalan dengan kemajuan dan perubahan teknologi. Dosen harus mampu 

menguasai teknologi yang selalu berubah agar mahasiswa yang diajarkan juga 

match dengan kemajuan Industri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 

3 - Tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Dosen yang ada sekarang di film, itu oke, up to date, teknologinya ada dan 
mereka rnvure dengan itu dan mereka banyak juga yang request "bi kita harus 
punya ini. harus punya itu. Hmm jangan lupa ini ada teknologi yang gaboleh 
dilupain. tekno!ogi baru ini mungkin kedepannya akan sangat berpengaruh" 
gitu gitu . .Jadi kita guk ngomongin yang tentang teknologi yang dulu-dulu aja 
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sebenernya semakin ada yang baru itu semakin dilirik dan itu juga yang 
langsung dikenalin ke mahasiswa, skill mereka yaudahlah gak perlu di 
khawatirin lagi karena dosen-dosen kita juga praktisi, mereka butuh itu , 
mereka harus update mereka sendiri supaya mereka bisa survive di industry 
gitu jadi, sejauh masih aman lah kita gak punya dosen yang kayak fosil gitu 
yang Cuma dateng dan pulang ngajar doang, nggak mereka punya kesibukan 
masing-masing. Kira-kira kayak gitu. 

Informan 2- Tanggal 9 September 2015 di SAE Indonesia: 

Dosen-dosen yang ada saat ini sudah mulai meng up-date diri dengan teknologi 

yang up to date, dan untuk pendidikan mereka mulai melek untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditambah dengan adanya persyaratan 

dari dikti agar dosen minimal s2. 

Selain itu lnforman lain mengatakan pada wawancara yang berbeda seperti dalam 

gambar 4.1 dibawah ini : 

Gambar 4.1 
Fot0 Wawancara dengan Informan 1 

Dalam gambar 4.1 Informan 1 mengatakan bahwa : 

"As far as I knovv. there are NO school in Indonesia that offer the same menu 
to classes and the same level of technological knowledge, as SAE" 
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d. Lebih baik lagi apabila dosen-dosen tersebut diatas mempunyai pendidikan 

minimal S2, sehingga bisa selaras dengan peraturan Pemerintah dan bisa 

mengajarkan mahasiswa nya secara sistematis. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Informan 2- Tanggal 1 September 2015 di SAE Indonesia: 

Ohh, 50 persen akademisi bergelar s2 dan s3, 50 persen lagi praktisi industri 
(batuk) karena sae Indonesia berada di jalur kreatif media dimana pergerakan 
industrinya sangat cepat jadi disamping memerlukan dosen yang menguasai 
tekhnik secara kuat, diperlukan juga dosen yang mengetahui kondisi pasar, 
market sharing, dan ada juga jual produk 

lnforman 5- Tanggal9 September 2015 di SAE Indonesia: 

Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah semacam SAE Indonesia sebagai 
sekolah dengan jurusan Creative Media ditinjau dari Industri dan Pemerintah 
adalah yang memenuhi kualijikasi tertentu diantaranya adalah: Memiliki 
ijasah serendah-rendahnya Strata 2 (magister). Ijazah yang dimiliki bidang 
ilmunya harus sesuai dengan program studi tempatnya mengajar, Berusia 
paling tinggi 35 tahun, Memiliki publikasi minimal satu artikel yang dimuat 
dijurnal ilmiah, Memiliki kemampuan Bahasa Jnggris pada tingkat TOEFL 
internasional 500 atau fELTS 5.5, Membuat atau mencipta buku ajar tertentu 
yang dapat digzmakan olehjurusan Creative Media. 

e. Dosen yang ideal harus mempunyai hubungan dengan Industri bidang Creative 

Media, sehingga bisa membuka hubungan kerjasama bagi perguruan Tingginya. 

Kerjasama tersebut bisa berbentuk Magang bagi si mahasiswanya maupun 

kerjasama project sesuai bidangnya. Seperti Pembuatan Company Profile, 

Recording dan Mixing bagi label music. pembuatan Profile perusahaan secara 

animasi dan lain-lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 4 -

Tanggal 13 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Kita ngerasa nya langsung gila! Aplikatif hanger. Dan secara bisnis pun kita 
diajarin, oh ternyata kalo bikin film kayak hegini, lembaga sensor kala begini, 
berarti kita harusnya seperti ini. Dikasih solusi gitu lho, kala disini. Jadi bukan 
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yang yaudah lo tau film, selesai. Dan yang terpenting adalah (laughing) 
networking sih, judi beberapa yang di sini kan, contoh project PM! kemarin, 
mas abi kan ajak teman-temannya untuk kolaborasi dapet job lah saya dari 
produser nya lah, apa. Jadi itu networking di sini tuh oke banget. Tapi itu 
tergantung orang nya juga berarti networking dari dosen ke mahasiswa ada. 
Artinya gini lho. Networking dosen pengaruhnya ke mahasiswa juga kan, kala 
menurut bayu kurikulum nya gimana? Profile kan kita. Apa yang diajarkan. 
kamu kan praktisi nih. aku juga termasuk praktisi juga. Apa yang diajarkan 
dosen kepada kamu disini, bermanfaat gak di lapangan? Oh bermanfaat 
banget, jadi. (bunyi telef(m) gausah keluar ahja de h. Ga usah saya praktekin di 
luar, tapi dari semester satu ke semester dua aja jadi setiap semester nya itu 
saya ngerasa saling ngisi, misalnya ada. antara.. misalnya gini .. mas abi 
ngajarin direcTor acting. mas teddy ngajarin script lighting, terus mas marcel 
principal photopraphy. terus satu lagi dokumentery mba indah. Di empat mala 
kuliah itu saya ngerjain satu script lighting itu bisa diaplikasiin langsung di 
mata kuliahnya mas !eddy, nah dj script lighting kita be/ajar tentang 
diaplikasiin ke documenter nya mba indah. 

Sedangkan analisis Keterkaitan antara Visi, Misi SAE Indonesia dengan Profil 

ideal Dosen adalah sebagai hcrikut: 

a. Visi sebagai pelopor dalam dunia pendidikan teknologi media kreatif yang 

professional ditunjukkan dengan ::vlisi SAE Indonesia ( 1) Menyediakan Program 

Pendidikan tinggi kejuruan dan spesialis untuk membangun dan mengembangkan 

mahasiswa, (2) Menekank.an pengalaman praktis serta kebutuhan mahasiswa dan 

industry, (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengakses mengenai 

pengetahuan terbaru dan fasilitas yang luar biasa untuk meningkatkan 

keterampilan mcrcka. (-+) :V1cngcmbangkan jaringan secara global sebagai 

komunitas professional dalam hidang media kreatif. 

b. Misi Menyediakan program pendidikan tinggi kejuruan dan spesialis untuk 

membangun dan mengembangkan mahasiswa ditunjukkan dengan Profil Ideal 

dosen yang berkualitas dibidangnya sesuai dengan lndustri dan Pemerintah. 
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c. Misi Menekankan pengalaman praktis serta kebutuhan mahasiswa dan industri 

ditunjukan dengan Profil Ideal dosen yang berasal dari Industri, mempunyai 

Pengalaman di Industrinya, Mempunyai prestasi dan track record keunggulan 

dibidangnya serta mempunyai hubungan yang baik di Industrinya. 

d. Misi Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengakses mengenm 

pengetahuan terbaru dan fasilitas yang luar biasa untuk meningkatkan 

keterampilan mereka ditunjukkan dengan Profil Ideal dosen yang mempunyai 

prestasi dan track record keunggulan dibidangnya serta mempunyai hubungan 

yang baik di Industrinya. 

e. Misi Mengembangkan Janngan secara global sebagai komunitas professional 

dalam bidang media kreatif ditunjukkan dengan Profil Ideal dosen yang 

mempunyai prestasi dan track record keunggulan dibidangnya serta mempunyai 

hubungan yang baik di lndustrinya. 

Bagaimana mencapai atau mendapatkan Calon-calon dosen yang sesuai dengan 

Profil yang ideal dan diinginkan oleh SAE Indonesia tersebut? 

Untuk menjav·.:ab hal itu haruslah melalui strategi pemenuhannya dan dimulai 

dengan analisis Faktor Eksternal dan Internal yang mempengaruhi SDM khususnya 

dosen-dosen yang diharapkan. 

Secara tabel dapat penulis sampaikan Skema bagaimana profil ideal dosen itu 

SAE Indonesia akan dapatkan, tersaji dalam tabel 4.3 dibawah ini: 
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1 

2 

3 

4 

Tabel4.3 
Skema Profil Dosen yang Ideal bagi SAE Indonesia" 

-· "-f\"'-c-·:--.v,~·~-·-j·:=:;'T-.1'-· -·- 'T 
1 l fl_, !•1 I . 4~-.(~~ _ ··~~ il~ I' ill , 1 • 

• -)'11 .. :~~JL,. ,I ::-)'\.: ~1.#:~r' 

~----~- •• ~ _: ;~~-:_;:,·_,,. f~ 
Wajib memenuhi Seluruh Pelaku Sosialisasi dan 
dan mampu akan dalam Perguruan Implementasi 
Tri Dharma Tinggi tentang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi kepada semua 

dosen. 

Dari Industri, • Yayasan • Pencarian ke 
lndustri terkait mempunya1 

Pengalaman, 
Prestasi dan track 
recordkeunggulan • 
dibidangnya, serta 
hubungan yang 
baik di 
Industrinya. 
Mempunyai 
pendidikan S2, 
mampu berbahasa 
Inggris, membuat 
Buku Ajar 
Mempunyai Teori 
dan Praktek yang 
baik dan benar, 
mempunya1 
Pengajaran 
bagus 

VIS! 

yang 
dan 

mempunym 
Kualifikasi yang 
bisa ditingkatkan 

• 

sebagai 
Perekrut 

Kepala 
Akademik yang 
membawahi 
Akademik 

Kepala Divisi 
sebagai user 
dari dosen yang 
bersangkutan 

• Pencarian ke 
Komunitas 
dibidang 
lndustri Kreatif 

Pelopor dalarn 
pendidikan Media 
Kreatif kaitannya 
mampu untuk 
melakukan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
Masyarakat 
Misi Menekankan 
pengalarnan praktis 
serta kebutuhan 
mahasiswa dan 
industri · ditunjukan 
dengan Profil Ideal 
dosen yang berasal 
dari Industri 

Ditunjukkan 
dengan Profil Ideal 
dosen yang 
berkualitas 
dibidangnya sesuai 
dengan Industri dan 
Pemerintah 
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Setelah mendapatkan kriteria profil dosen yang ideal bagi SAE Indonesia, 

selanjutnya penulis menganalisa Faktor Eksternal dan Internal SAE Indonesia dari 

sisi SDM kemudian memformulasikannya dalam bentuk strategi. 

2) Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi SAE Indonesia 

Hasil reduksi Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 8 Informan 

didapatlah 85 jawaban. Dan dari 85 Jawaban dipilah lagi menjadi 69 jawaban 

yang data untuk dikategorikan. Dari 69 Jawaban kemudian dikategorikan menjadi 

8 kategori yang mempengaruhi Faktor Eksternal SAE Indonesia. Pemberian bobot 

dibagi secara rata-rata, yaitu kategori dibagi jumlah jawaban responden dibagi 

jumlah pernyataan jawaban. Misalkan Kategori Persaingan 11 jawaban maka 

bobot adalah 11169 atau 16%. Bobot yang didapat dari Faktor Eksternal yang 

mempengaruhi SAE Indonesia adalah antara 1% sampai dengan 26% sehingga 

Nilai: 5- 10 = 1, 11 - 15= 2, 16- 20= 3, 21-26= 4 

Secara tabel perhitungan bobot dan nilai untuk Faktor Eksternal seperti 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel4.4 
Tabel Perhitungan Bobot dan Nilai untuk Faktor Eksternal 
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Pihak Luar 
2 

Pemerintah 18/69=0.26 4 

Lokasi 10/69=0.14 2 

Hubungan 3/69=0.04 1 

Ekonomi 7/69=0.10 1 

Creative Media 10/69=0.14 2 

Dalam tabel 4.4 terlihat bahwa ada 8 Informan dengan 8 Kategori yang dihasilkan 

dari reduksi data sebanyak 69. Sehingga Faktor-faktor Ekstemal yang mempengaruhi 

SAE Indonesia dimasa datang ada 8 kategori dan secara detail adalah sebagai berikut: 

Tabel4.5 
Data Hasil dari Reduksi dan Penentuan Kategori bagi 

"Faktor Eksternal yang mempengaruhi SAE Indonesia" 

' . Niliii 

Bagian dari SAE Internasional yang mendapat 

dukungan keuangan, dan mempunyai 
Prasarana dan Sarana Yang lengkap 

Persaingan Ketat dengan Munculnya 
Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin 

3 

., 

3/69=0.04 0.04 

11/69 = 0.16 0.16 
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Opersaional dan munculnya kursus-kursus 

singkat bidang Creative Media 

Pengakuan luar negen terhadap SAE 

Indonesia sudah cukup baik. Selain itu 

Pengakuan Industri juga sangat Baik terbukti 

dengan banyaknya kerjasama yang sudah 
terjadi 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan 

sudah sangat jelas untuk membimbing 
Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit 
diterapkan ke bidang Creative Media di 
Indonesia, selain itu Pemerintah belum fokus 

terhadap bidang ini. 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena 
terletak dekat dengan lembaga pendidikan 

tinggi lainnya, seperti Universitas Nasional, 

dan tempat-tempat budaya besar seperti 
Komunitas Salihara, yang keduanya 
memperkuat SAE Indonesia dan membantu 

untuk meningkatkan profil lingkungan 

sebagai pusat pendidikan dan seni. 

SAE Indonesia telah memiliki Hubungan 

yang sangat baik dengan Industri terkait 
dibidang Creative Media 

SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam 
proses pendidikan dengan adanya AFT A, 

karena memiliki standart Intemasional dan 
membawa lebih banyak peluang masuknya 

mahasiswa asing. 

Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan 

salah satu bidang yang mendukung 

perkembangan Perekonomian suatu Negara. 
Tetapi bidang ilmu ini lebih banyak di Luar 

Negeri 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

7/69 = 0.10 0.10 

18/69 = 0.26 0.26 

10/69 = 0.14 0.14 

3/69 = 0.04 0.04 

7/69=0.10 0.10 

10/69 = 0.14 0.14 

100% 
Sumber: Lampiran L Reduksi Data Faktor Ekstemal 
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Dari 8 kategori seperti dalam tabel 4.5 dan data hasil yang didapat dari Reduksi 

Data tentang Faktor Ekstemal yang mempengaruhi SAE Indoonesia dimasa akan 

datang dan berdasarkan informasi dokumen pendukung yaitu Borang Akreditasi SAE 

Indonesia (2014), Evaluasi Diri SAE Indonesia (2014), Dokumen Kementerian 

Pariwisata (2014), didapat bahwa Faktor Ekstemal SAE Indonesia dipengaruhi oleh 

faktor dibawah ini. 

a. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan Pemerintah dibidang Pendidikan ini sebenamya memberikan laju 

pertumbuhan Pendidikan di SAE Indonesia sejalan dengan Standar Pendidikan 

yang ada. Sehingga Perguruan Tinggi tidak akan menyimpang dari standar yang 

telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Informan 5 

tanggal 9 September 2015 yaitu: 

Menurul saya kehijakan Pemerintah selalu memberikan kesempatan yang sama 
khususn_ra hidon~ Crealive Media unluk berkembang tanpa membedakan 
dengan hidon~ _mnt.; lain. sehingga bidang Crealive Media dapat maju dan 
bersaing den~an hidan~ yang lain. 

Selain itu dari Informan 7 tanggal9 Oktober 2015: 

Undang-zmdan~ tentunya sangat diperlukan untuk perguruan tinggi sehingga 
secara wnum pelaksanaan pendidikannya akan dilindungi oleh pemerintah 

Tetapi Pemerintah belum sepenuhnya mensupport pendidikan semacam ini 

karena ada beberapa Peraturan Pemerintah yang tidak sesuai dengan Operasional 

Perguruan Tinggi. Antara Lain adalah Peraturan tentang dosen yang 

mengharuskan mempunyai pendidikan S2. Pendapat ini sesuai dengan apa yang 

Informan 3 sampaikan tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia yaitu: 
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Bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan pendidikan 
dilndonesia khususnya terhadap bidang ini? Gatau saya gatau, itu si 
pemerintah itu gatau saya sejauh mengajar sejauh terjun ke bidang ini, kreatif 
media pendidikan ini, gak kerasa lah adanya peran lah adanya turun tangan 
dari pemerintah, gak kerasa aja, kira-kira gitu. 

Dan disampaikan oleh Inforrnan 9 pada tanggal 15 Oktober 2015 di SAE 

Indonesia: 

Obeying the regulations and polices established by the Indonesian government 
turned out to be extremely difficult. Some of the regulations are contradictive 
and some change constantly. 

Dan juga yang disampaikan oleh Inforrnan 1 tanggal 4 September 2015 di SAE 

Indonesia: 

A problem for us is Govt requirements that lecturers in highered schools must 
also hold higher Ed certificates. Often the best industry professionals lack such 
certificates but are recognized as leaders in their fields. In such situations, govt 
regulations are more (~la hindarance than help 

Dilain sisi Pemerintah bidang-bidang lain juga mulai memberikan support yaitu: 

1) Badan Ekonomi Kreatif melindungi Film LokaL seperti dalam berita yang 

disampaikan oleh CNN Indonesia (06/05/20 15. www.cnnindonesia.com) 

Film dipilih oleh pihak Bekraf sebagai pioner untuk memajukan 

perekonomian nasional melalui industri kreatif. "Film memiliki peluang 

sebagai peningkat devisa dan juga sebagai diplomasi internasional," kata 

Ketua Bekraf Triawan Munaf saat di temui di sebuah forum diskusi di JS 

Luwansa Hotel, kawasan Kuningan, Jakarta. 

2) Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri kreatif 

tercermin pada penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Ekonomi Kreatif (RPJM Ekonomi Kreatif-2014). Hal ini merupakan 
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tonggak penting bagi keberpihakan dan pengernbangan industri kreatif di 

Indonesia. Dua tahun setelah itu terdapat perubahan nornenklatur 

Kernentrian Kebudayaan dan Pariwisata (Kernenbudpar) rnenjadi 

Kernentrian Pariwisata dan Ekonorni Kreatif (Kernenparekraf). Seiring 

dengan hal tersebut diterbitkan Perpres No. 92 Tahun 2011 yang rnernuat 

struktur baru Kernentrian-Parekraf. 

3) Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No.83 tahun 2013 tentang Sertifikasi Kornpetensi 

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.6 tahun 2015 tentang Badan 

Ekonorni Kreatif. 

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 tahun 2015 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Presiden No.6 tahun 2015 tentang Badan 

Ekonorni Kreatif. 

6) Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi dan KKNI menjadikan 

Pendidikan Vokasi Kian Diakui. 

b. Persaingan 

Dari hasil reduksi data didapatlah hal tentang persaingan Perguruan tinggi 

dibidang ini yaitu: 

1) Persaingan yang ada adalah munculnya banyak perguruan tinggi swasta yang 

berbadan internasional tanpa melalui perrnintaan ijin ke pemerintah. Dan 

menawarkan Program sekolah dengan waktu lebih pendek. Hal ini penulis 
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dapat dari wawancara dengan In forman 1 tanggal 4 September 2015 di SAE 

Indonesia: 

"Our strength in comparison to our local competitors, especially Binus, 
is in our small classes, high-tech equipment and facilities, and highly 
skilled and experienced teaching and coordination faculty and staff" 

Informan 7 tanggal9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Persaingan saar ini sangatlah berat seperti informasi di atas bahwa 
banyak badan pelaksana pendidikan yang sudah banyak melirik 
membuka kurikulum terkait dunia kreatif di Indonesia mulai dari badan 
pelaksana pendidikan bersifat khusus, singkat, hingga bersetifikasi 
pendidikan 1 hingf.{a 3 tahunjuga sl. 

Informan lain yaitu 9 tanggal 15 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

SAE Indonesia has strong competitors in the field of creative media. Most 
ofand are longer established in Indonesia then SAE. Furthermore, some 
of the competitors do not folhrw set polices and regulations by the 
Indonesian government. Which in turn puts them at greater risk of being 
shoot down. However. it also greats better market opportunities. 

2) SAE Indonesia adalah bagian dari sebuah institusi global dengan track 

record yang terbukti memberikan pendidikan teknis di seluruh dunia. Seperti 

hasil wawancara dengan Informan 5 tanggal 9 September 2015 di SAE 

Indonesia: 

Pengakuan Luar Negeri terhadap S'AE Indonesia tentu ada karena SAE 
Indonesia merupakan hag ian dari SA E lnternasional yang ada di berbagai 
penjuru dunia. 

Dan In forman 9 tanggal 15 Oktober 2015: 

In my opinion SA£ Indonesia holds-up the same or even higher qualities 
then other S-4£ institutes outside of Indonesia. Therefore, it is save to 
assume that the perception ofSAE Indonesia is the equal or better then other 
SAE Institutes around the world. 
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Dan lnforman 1 tanggal 4 September 2015: 

Our strongest external factor is that we are part of a global institution with a 
proven track record o.f providing technical education around the world 

3) Kekuatan SAE Indonesia dibandingkan dengan pesaing lokal lainnya Binus 

adalah dikelas kelas kecil di SAE Indonesia. Peralatan teknologi tinggi dan 

fasilitas, dan sangat trampil dan berpengalaman mengajar dan koordinasi di 

bagian akademik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 1 tanggal 4 

September 2015 di SAE Indonesia: 

As far as I know. there are NO school in Indonesia that offer the same menu 
to classes and the same level of technological knowledge, as SA E. Some well 
established schools such as Binus and IKJ offer animation and film 
programmes and there are ·scattered music schools that offer audio 
engint{eering JHO[{rammes. hut no schools offer an environment in which 
students fl'om mrious subject areas, such as animation, audio, and film, can 
work side-by-side. as they ·would in a real-world production studio. As such, 
we have no direct competition 

Informan 5 tanggal 9 September 2015 di SAE Indonesia: 

Persaingan unfw· Perguruan Ting£:i saar ini khususnya yang sejenis dent{cm 
SAE Indonesia selalu ada, sehingga perlu upaya terus menerus 
mempromosikan SAf sehingga lebih dikenalluas. SAE di Jakarta merupakan 
satu-satunya i.:mhaga yang diherikan dukungan yang haik dari pemerintah 
khususnya di lingkungan Kopertis Wilayah III. 

Informan-informan diatas memberikan pernyataan bahwa demand terhadap 

lulusan menjadikan swltu tantangan bagi SAE Indonesia. Artinya bahwa 

permintaan akan SDM dibidang Creative Media ini sangat dibutuhkan oleh 

Industri-industri terkait. Hal ini lah yang menjadikan tantangan bagi SAE 

Indonesia bagaimana mengolah atau menciptakan lulusan yang benar-benar 

96 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



dipakai oleh Industri Creative Media. Tantangan ini yang menjadikan SAE 

Indonesia harus mencari dosen-dosen yang mampu secara Industri dan akademisi 

sehingga mampu memberikan ilmunya kepada caJon lulusan. 

Persaingan di bidang pendidikan Creative Media belum seketat dengan 

Persaingan bidang ilmu lain seperti hukum, manajemen, ekonomi dan lain-lain. 

Karena ilmu ini termasuk rumpun ilmu baru yaitu ilmu yang mengembangkan 

kreatifitas manusianya. Lingkungan persaingan harus dikelola ekstra hati hati agar 

perusahaan mampu bertahan hidup dalam segala bentuk persaingan. 

c. Creative Media 

Pendidikan bidang Creative Media ini memang belum banyak tersebar di 

Indonesia dan lebih banyak di luar Negeri. Bahkan di Indonesia masih terpusat di 

kota kota besar saja sepeni Jakarta dan Surabaya. 

CreatiYe Media adalah ilmu baru dalam dunia pendidikan dan juga baru dalam 

Industri Kremif. Creative Media sangat mendukung laju perekonomian di 

Indonesia. Penerapan I lr:1u Pengetahuan akan bidang Creative Media di SAE 

Indonesia menyebabkan perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh 

SAE Indonesia scperti misalkan kebijakan akan pendanaan. Creative Media yang 

dipelajari di SAE Indonesia seperti Audio Engineering, Film Production, 

Interactive Animation dan Music Business sangat membutuhkan dana untuk 

pemenuhan pcmbelajarannya. Sehingga pendanaan harus benar-benar dikelola 

dengan baik schingga Perguruan Tinggi SAE Indonesia tetap up to date dengan 
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teknologi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 7 tanggal 9 

Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

llmu kreatif media adalah ilmu kreatif yang unik karena ilmu ini membentuk 
manusia berpikir lebih jauh dan abstrak dalam penerapannya, kenapa? 
Karena ilmu ini mempunyai imajinasi yang tidak sama dengan setiap orang 
yang terlibat di dalamnya serta hasilnya pun tentu akan berbeda jika dilihat 
dari sudut pandang masing-masing. 

Informan 9 tanggal 15 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Indonesia as a Vl•el/-developed creative media industry, espeically in audio. 
Film remains fairly small and animation is still in its infancy. However, 
students with degrees in this field help to foster and maintain such industries 
and help them to bring local industry in-line with in standards of international 
best practice 

Informan 3 tanggai 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Trus bagaimww pendapat amla tentang ilmu kreatif media? oke. bagus, 
kulturistik, bukan kulturistik ya, visioner. ltu yang harusnya di hmm akan 
sangat panjang dipandang oleh orang ke depannya. karena pada akhirnya 
nanti hatuhc_,;·o akan habis. pada akhimya minyak humi akan hahis, semua 
sumber daya akan hahis. kiw akan mengandalkan industry -- industry kreatif 
termasuk Ji du/amnyu ilmu kreatifmedia. karena itu gak ada matinya. Gaada 
batasannya. 

Informan 5 tanggal 9 September 2015 di SAE Indonesia: 

Ilmu ( 'reutive .Mediu merupakan salah satu hidang ilmu yang sangat 
berkemhang di seluruh dunia ternwsuk di indonesia. Oleh karena itu bagi 
mahasiswa yong ingin mengikuti perkemhangan dunia dengan cepat, maka 
mereka dapLu menekuni hidang creati\·e media ini secara lehih mendalam 
untuk menjudi {Jro(esi mereka. . . . 

Pendapat dc::ri informan tentang Pendidikan bidang Creative Media adalah 

memang belum oanyak di Indonesia dan lebih banyak tersebar di luar negeri 

dengan biaya yang cukup mahal. Sejalannya dengan perkembangan Industri 
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Kreatif menjadikan pendidikan bidang ini sangat menarik bagi kalangan muda. 

Prospek inilah yang menjadikan banyaknya institusi-institusi asing mulai 

membuka sekolah semacam ini. Seperti Lassale International, SSR, dan lain

lainnya. Bidang pendidikan Creative Media sangat menarik bagi kalangan muda 

dan hal ini lah menjadikannya suatu prospek pembukaan pendidikan semacam ini. 

Tetapi pendidikan semacam ini sangat terkendala dengan pendanaan yang cukup 

besar dan peraturan Pemerintah tentang pendidikan. Hal inilah yang menjadikan 

munculnya tempat tempat kursus semacam ini sebagai jalan pendek untuk 

menggaet prosepek diatas, tanpa memberikan pembelajaran yang tuntas dan tidak 

disertai dengan perkembangan teknologi. 

d. Lokasi 

Menurut pendapat dari beberapa sumber Informan didapat bahwa Posisi SAE 

Indonesia saat ir:i belum strategis disbanding posisi SAE Indonesia tiga tahun 

yang lalu. yaitu berada di Kawasan pusat kota yaitu Sudim1an. Saat ini Posisi 

SAE Indonesia bcrada di wilayah selatan Jakarta tepatnya di Pejaten. Yang cukup 

dekat dengan Kavvasan Kemang dimana kawasan tersebut dikenal dengan 

lingkungan eksp<:rriatnya. Dan juga termasuk kawasan urban yaitu antara Pusat 

dan selatan yang bisa dijangkau dcngan mudah. Jadi dikatakan tidak strategis 

kalau dibandingkan tiga whun lalu. 

I) Lokasi SAE l ndonesia sebagai badan perguruan tinggi swasta bidang Creative 

Media sudah sangat strategis. Karcna terletak didaerah selatan dimana 

pertumbuhan kreatif media lebih banyak di selatan yaitu daerah kemang. Hal 

99 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



m1 sesum dengan pendapat Informan 3 tanggal 9 Oktober 2015 di SAE 

Indonesia: 

Menurut saya lokasi nya asik-asik aja, oke, ada di selatan Jakarta. Hmm 
bisa diraih oleh sama orang yang tinggal di daerah Depok, daerah 
Bogar, itu bisa juga. Dan mainly memang orang-orang kota yang betul
betul urban itu kan memang di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat 
sebenernya ya kerimbang timur dan utara gitu, pusat juga harusnya untuk 
mencapai ke pejaren gak sesulit iru. hmm so I think its not bad dan agak 
sedikit di luar kemaceran ya, walaupun di mana-mana Jakarta macet, nah 
itu sedikit di lztar. Kira-kiru kayak gitu. So I think seharusnya ga ada 
masalah. 

Informan 9 tanggal 15 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

SAE lndonesio market posirioning is at the higher-class education provider. 
The physical location is at Pejaten close to Kemang. 

In forman 5 tanggal 9 Scplem ber 2015 di SAE Indonesia: 

Posisi otu!t tokwi .\'.1F Indonesia cukup strategis, karena cukup mudah 
untuk dijongkwt don !crlewk di kmmsan elit Jakarta Selatan, sehingga 
dapa! men/uring mu!wsi\11'0 dari herhagai ko/angan 

2) Kampus ini [c•·,ewk cic.:kat ckngan lcmbaga pendidikan tinggi lainnya. seperti 

UniversiTas .'-.<lsion~l . dan tcmpat-tempat budaya besar seperti Komunitas 

Salihar2.. y:1:::,'. k;:dLic.·~ya memperkuat posisi SAE Indonesia dan membantu 

untuk meningk::tk.an nrofil lingkungan sebagai pusat pendidikan dan seni. Hal 

ini sesuai dcngc.n pendapat I nforman 1 tanggal 4 September 2015 di SAE 

Indonesia: 

The campw is locuted close to other institutes of higher learning, such as 
Universitas \·L,.,/onoi. and large cultural venues such as Komunitas Salihara, 
both of whic·h hol.m:r our position and help to raise the profile of the 
neighborhood us an educal ion and arts center. Problems faced by the location 
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are endemic to Jakarta, namely lack of decent public transportation, poor 
infrastructure, and, of course, terrible vehicle traffic 

3) Permasalahan yang dihadapi oleh lokasi endemik Jakarta, yaitu kurangnya 

transportasi umum yang layak, infrastruktur yang buruk, dan, tentu saja, lalu 

lintas kendaraan yang sangat buruk. 

The campus is located close to other institutes of higher learning, such as 
Universitas Nasional, and large cultural venues such as Komunitas Salihara, 
both of which bolster our position and help to raise the profile of the 
neighborhood as an education and arts center. Problems faced by the location 
are endemic to Jakarta, namely lack of decent public transportation, poor 
infrastructure, and, of course, terrible vehicle traffic 

Dari pendapat Informan tentang Lokasi diambil kesimpulan bahwa lokasi yang 

ada saat sudah cukup strategis. 

e. Prasarana 

SAE Indonesia menggunakan teknologi canggih dalam pengelolaan dan 

proses belajarnya seperti Mixer Console .. Neve" Custom 75, speaker focal, 

speaker dynaudio. Dinky dolly, portajib, Lampu HML Lampu Blonde, kultube 

compressor. Camera film. Mixer Audio Toft ATB24 dan lain-lain. Dimana biaya 

tetap dari peralatan tersebut sangat tinggi dan biaya variabelnya rendah. Secara 

umum. kondisi teknologi pendukung pendidikan Creative Media sebagai berikut : 

• Teknologi bidang Film. seperti Teknologi tentang Camera, Lighting, Editing 

dan lainnya 

• Teknologi bidang audio, seperti alat mixing, recording, effect dan lainnya 

• Teknologi bidang Animation dan Music Business seperti Software musik dan 

lainnya. 
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 3 tanggal 9 Oktober 

2015 di SAE Indonesia: 

Bagaimana sarana dan prasarana SAE INDONESIA berkenaan dengan bidang 
ini? Apakah mencukupi untuk mentransfer ilmu yangdi ajarkan? Untuk 
departemen film cukup . saya harus bilang cukup, ala! alat ada semua, kamera 
yang dibutuhkan ada semua, lighting yang perlu dipakai ada semua, semuanya 
cukup, mungkin saya perlu menyuarakan suaranya bung Rangga justru dari 
animasi yang kekuranf{an banyak macem macem yang dibutuhkan sama 
mereka yanf{masih belum ada, termasuk ruang, termasuk buat art, ya Rangga 
lah nanri yanR akan cerita. Kira-kira gitu. 

f. Dampak Ekonomi 

Laju perekonomian sangat mempengaruhi SAE Indonesia dalam mengelola 

operasional hariannya. SAE Indonesia selalu up to date dengan teknologi. Dan 

teknologi terkendala dengan kurs dollar sehingga apabila ekonomi tidak stabil 

maka pembelian software atau alat juga akan terkendala. 

1) Dikatakan bah we.. sektor industri kreatif telah menyumbangkan 7% ke 

Produk Domcstik Bruto (PDB) Nasional. Bahkan sejumlah studio sudah 

menemm: oesanan dari Amerika Serikat Jepang, dan sejumlah negara 

Eropa. Dan dalam kategori penyerapan tenaga kerja tahun 2012 posisi 

ekonomi kremif menempati posisi ke 4 dari 10 sektor ekonomi. Dengan 

jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.799.568 orang atau 10.65 

persen pada angkatan kerja nasional. 

2) Berdasarkan \Jeraca Kementerian Perindustrian Rl tanggal 22/12/2011 

bahwa Indonesia memiliki basis sumber daya manusia (SDM) cukup bagi 

pengemhangan ekonomi kreatif. Saat ini telah memasuki era ekonomi yang 

mengintensifkan informasi dan kreativitas SDM sebagai faktor produksi 
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utama. Ini didukung dengan komposisi jumlah penduduk usia muda sekitar 

43 persen 

3) Dengan dibukanya AFTA tahun 2015 menjadikan peluang bagi SAE 

Indonesia karena hal ini memudahkan mendapat mahasiswa-mahasiswa dari 

berbagai negara. AFT A (ASEAN Free Trade Area) akan dibuka tahun 2015 

mendatang. Kawasan bebas perdagangan yang telah disetujui negara-negara 

ASEAN, termasuk Indonesia, akan menjadi sebuah tantangan besar bagi 

pengusaha dan pasar lokal Indonesia. Persaingan berskala intemasional 

akan segera dihadapi. Dampak lainnya tentu saja menimbulkan munculnya 

pesaing-pesaing baru dari berbagai negara yang membuka pendidikan 

semacam ini di Indonesia. Hal lainnya membuka hubungan yang luas 

dengan indwmi Creative Media di berbagai negara sehingga membuka 

peluang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi ini. 

Informan 3 tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Bagoimunu silz!u.,i ekonomi Indonesia terhadap proses pendidikan SAE 
1.\DO\I-__·_\!A mlso/kan denRan telah dihukanya ujia2015? ini ngaruhnya 
gede. kuyuknyo .vu di menu nyu terlwdap mahasiswa yang mampu yang 
mempun•ui i:l:IJ]{:'ilipuon yanR sesuai soma kzw!itas ASE/JN itu menjadi 
dipertimhongkan . jodi maksudnya SAE INDONESIA jadi punya 
tan,cm>:,~:ll. horus hi.w meluluskan orang orang yang punya kompetensi 
setingf!i i!Z! gol!iso ngelulusin as(i/ sekedar ngelulusin aja gitu. Nah 
kondisi <:F.uwm; indonesia harus lehih sejauh yang kita tau maksudnya 
orcmg mdonesia. orcmg .Jakarta ka_vaknya gaada masalah untuk ngebawa 
mwkm·o d:i!in~ kesini dan helujur gitu. Selanw ini H'alaupun kondisi 
ekoJWii?iii_>':.t mu;; dun turun wpi masalah pendidikon orang tetap bisa 
pouu d1. !Jf,D JH.da kuliuh. sementora SA£ INDONESIA ini kan 
jumioh ope yu numcmya ya . largetnyu kan A kan emang diatas gitu , 
diows r:.!fU-rolo clan terhadop proses pendidikan di SAE INDONESIA 
sehums;r,D iiJ.cik herpenRaruh hanyak ya, karena memang mereka masih 
nwmpu. nn,ngk!r? ukan ado pengztrangon ya kalo emang kondisi ekonomi 
sedong n.r~;n )''Cf jelas iama-lama akan berkurang. nah intek nya kalo 
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begini tents ya semakin bagus kondisi ekonomi ya seharusnya semakin 
bagusjuga intekn)'O, ngaruhnya ke SAE INDONESIA. Gitu. 

Informan 7 tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

lvfenyambw ajia tentunya persaingan akan semakin besar di semua 
bidang usaha ter!ehih dunia kreat[f karena potensi sumber daya manusia 
dari luar negeri akan memajui Negara ini dengan kualitas yang lebih 
baik, sedangkan secara umum nantinya nilai skill di dunia kreatif akan 
kewt. 

Informan 5 ranggal 9 September 2015 di SAE Indonesia: 

Misalkan dengan relah dibukanya AFTA 2015, akan lebih memudahkan 
bagi set iap orong untuk melanjutkan studi di negara yang dia minati. 
Oleh kare/1(1 itu SAE Indonesia sampai saat ini menerima mahasiswa dari 
berhagai negam. 

Informan i tanggal 4 September 2015 di SAE Indonesia: 

The hi_<.:,,<.:,:.:s: impuc! AFT4 will have for SAE Indonesia is the posibility of 
bringii?,"l, j,) i/i(Jre non-Indonesian (ie. foreign) students. 
The eco;wi n· i) ~~ major impact on twofi·onts: one is students' willingness 
to pay ni,Q.:i f:es for niche education products; the other is that [f the 
creclic''! n:·'!di{' indus/Jy shrinks along ·with a shrinking economy, and if 
johs u; ~- ui! w get in the industry. students will not want to study to 
earn :_·e,'!i;icotes w ~t·ork in thw imlustr_v. Either eay, a robust economy 
hett~~f!/.\ ;_;::.: .·:c . 1rhi!e u 1reak econon?~V H'eakens the school. 

1) SAE l;:(.cCl!r;:;;a s.t,lah mendapat Pengakuan dari Luar Negeri karena 

memc_;ng S:\~-: !ndo<1csia adalah bagian dari SAE Global dibawah Navitas 

Ltd. Di'~:.il':c p::r~l~ahaan tcrsebut sudah mempunyai pengalaman yang 

sanga! p2·1_i<ng did,,nia pendidikan di dunia. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawanca:·a (~cngan !nforman 3 tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Baw1imww menurut anda penKakuan luar negeri terhadap SAE 
/.\'DO.\ E\!_·, / En~nm go tau, he he next aja ya. Pengakuan luar negeri ya 
gataufuKu sih. oke oke aja, baik-baik aja sih kayaknya. Blom pernah ada 
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sih orung bule during kesini ngomel-ngomel, yaa ga tau. Tapi sejauh ini 
kalo ado hwuh apa-apa misalnya kemarin kasus, ada kasus mahasiswa 
daTing dari SA£ SYDi'v'EY lanjut transfer kesini trus kita coba urus hm 
duri summya minta kiw minta nilai. kita minta arsip nilai semuanya 
amun-oman aja, sangal baik hmm korespodensi nya sama kita. Kira-kira 
kayak ghu. 

wawancara dengan lnforrnan 7 tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Pengakzwn Luar Vegeri terhadap SA£ Indonesia tentu ada karena SAE 
lndone.1iu merupokan bagian dari SA£ lnternasional yang ada di 
berhagoi penjuru dzmia. 

2) Pengakuan lndustr: Terhadap SAE Indonesia cukup bagus dengan 

banyaknya p~rmintzmn akan alumni dan pemberian project-project dari 

Industri ::cpcrti Fo:·d. PM!. dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hasil 

wa\v~mc<L·c: dci!g<.m 1•;forman 3 tanggal 9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

SA F L :·uf:tzvu m!'!ui diJ)andang ya suma industry film dan khususnya ya 
oru<,-::. d.,!!u• n:c. Nil ohh ternyatu ada sekolah SA£ dari Iemen-lemen 
SL.~~ ~~- ~~ m:.:;1 r::me. 1 di industJ~l' film juga mulai melihat oke nih, ada SAE 
her:_tr!: ... /: J.;!~!Ui?·~)·~·:·u. ~/j .JokurtLr guk cuman IK.J aja gitu, mulai {tda 
seko!u/i-IL'kr,Juh !uin rung hi.w di/ihatmenwng ada sebagai sekolah.film. 
huk:tn ·i.·f:oi:m n, ,)uucU.If utmt sekolah multimedia. atau sekolah yang 
ow.tf1 :i.1uu! ;!_> :.' itu judi suppol'l. hukun giru. hener-bener khusus 
ng<;ti?U :,o:..:i.:; fi/:;, ";Ttl. i;u muloi wpi nwsih hutuh waktu lah, ya jauh lah 
musih :/~.,rlc!'?Ui·f,:.: /K.J nmg uduh puiuhan tahun. ini masih mulai lah. ya 
mLc:g-:.;::- .:.:u1ih 5 <!hun uwu 10 rahun la;;i akan sangat solid. masih bisa 
dir::';·,;;,,,!:' :,:z.f\:i!: ,:tmu indwr'}'. hunyuk nih pertanyaannya. mba ella 
kucuu 

Pet~;!,~.;-: ·;~ h'Liu., ! kh!ill/SJ?)'U indusrri yang sejalun denganjurusan yang 
w!u .\.: r_ .:'?u'unesiu tcrhadup sekolah ini terlihat dari banyaknya 
almwu :!c ·i .\."~ L- Indonesia yong bekerja di industri creative media 
dicl7!L!tuil_'. ~' uurz,,,u ! ; . Durwis lriudi. RCTI. BDI, PT. Quadra, Trans7, 
Bunk '!:~.:c!iri .. ·\Ju!ti Binwng, Afetro TV, Active Indonesia, Kompas n~ 
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Graphic C 'onel1lion. Trans TV. Kumata Studio, SCTV, ANTV, El 
Producrion. Firs! Media dan masih banyak lagi yang lain. 

Dengan I nforman 9 tanggal 15 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

The school works closely vvith industry to ensure that our curriculum and 
graduates· sray in-line with industry trends and requirements. So far, we 
have hod ver_r positive feedback from companies and individual 
producers in rhe indusny who want to hire SAE graduates and who want 
to col!ohorure wirh the school. 

3) Faktor Interm?.l Y :mg Mempengaruhi SAE Indonesia 

Hasil reduksi Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 9 Informan 

didapatlah 54 :,m 2~bc.n. Dan dari 54 Jawaban dipilah lagi menjadi 50 Jawaban. 

Dan dari 50 .icc\\Jhe3.;1 tcrscbut dikategorikan menjadi 10 Kategori tentang Faktor 

Internal yar :2 ·:rc;T:;Jengi::!·'_:!1i SAE Indonesia dimasa yang akan datang. 

Pember;ar: Dc~o; diougi secara rata-rata. yaitu kategori dibagi jumlah 

jawaban. V1isa '-21 !<.a~c:o,'ori Pendidikan Dosen yang menjawab ada ~ jawaban 

dibagi jur;L''' . ::\\ ~-~'::-:·~- 2 50 sehingga bobot adalah 2%. Bobot yang didapat dari 

semua kate-go,· ~:it:~lgi c:ngan jumlah nilai. Bobot yang didapat dari Faktor 

Internal yc:r:~ :~kcp.::r:g::n~hi SAE Indonesia adalah antara 2% sampai dengan 

18% sehi::gg<: .<.:.:: (';- ...:, c~ 1. 5-8= 2. 9-12 = 3. 13-18 = 4 
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Secara tabel perhitungan bobot dan nilai seperti digambarkan dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel4.6 

Tabel Perhitungan Bobot dan Nilai untuk Faktor Internal 

Jumlah lnforman Kategori Jumlah Bobot Nilai 
Jawaban 

lnforman-7, 2 Akademisi 2 2/50 = 0.04 1 
lnforman-4 I Hubungan Internal 4 4/50 = 0.08 2 i 
lnforman-4 ! Industri 6 9/50 = 0.18 4 

Informan-5,6,9 " .) 

Informan-4, 6 I Manajemen 2 2/50 = 0.04 1 
Informan-1 ,3,5, 7 ,8, 9 Pendanaan 6 6150 = 0.12 3 

lnforman-7,8,1 ,4,5,6,9 8 11/50 = 4 
lnforman-8, 9 I Prasarana 2 0.22 I 

Informan-3 I 2 
Informan-7 ,23 ' " i _) 

Informan-1 2 
Informan-5 ! Rekruitmen 2 8/50=0.16 4 

Informan-9 ' 1 
Informan-7 ,8 SDM Praktisi 

' 
2 2/50 = 0.04 1 

Infom1an-8 
' 

So sial 1 1/50 = 0.02 0 
Informan-7,8.2 Technologi " 5/50 = 0.10 2 _) 

Informan-3 I 2 
9 Informan ' 10 Kategori 50 100 

Dari tabe1 4.6 diatas terlihat ada 9 Informan dcngan 10 kategori hasil sehingga 

Faktor-faktor Internal yang mempengaruhi SAE Indonesia dimasa datang ada 10 

kategori dimana hasil yang didapat ada 10 hasil dan secara tabel 4.7 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel .t.7 

D:::.ta Hasi1 dari Reduksi dan Penentuan Kategori bagi 

"Faktor Internal yang mempengaruhi SAE Indonesia" 

Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum 
banyak yang mempunyai Ijasah S2 tetapi 
sebagian besar sudah menyadari pentingnya 
pendidikan yang lebih tinggi lagi 

2/50 = 0,04 0,04 
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Dosen SAE Indonesia saat m1 selalu 
membuka hubungan komunikasi yang cukup 
erat dengan Mahasiswanya 
Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode 
Pengajaran Yang Aplicatif dan metode 
Pengajarannya selalu berkembang, 
mempunyai hubungan yang baik dan erat 
dengan Industri. Bahkan Kurikulum yang ada 
saat ini di SAE Indonesia selalu dipakai di 
Industri 
SOP yang ada di SAE Indonesia belum 
dijalankan, visi yang ada di SAE Indonesia 
belum disosialisasikan dan diterapkan 
Pendidikan semacam ini membutuhkan dana 
yang cukup besar dan saat ini masih dibantu 
oleh SAE Internasional sebagai holding 
company .Pendidikan dibidang m1 bisa 
tetjangkau oleh kalangan menengah ke atas 
Prasarana sudah sangat cukup dibidang 1m 

dan selalu ditinjau dan diperbaharui untuk 
menyesuaikan dengan Industri terkait dan 
teknologi yang berubah 
Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih 
tradisional yanu dari mulut ke mulut atau 
dicari oleh Head divisi masmg masmg, 
kemudian di Interview dan didiskusikan 
dengan Manajcmen. 
Strategi yg cilakukan adaiah dgn mencan 
praktisi dibid?.:1g l\.reatif yg bersenifikasi 
sehingga tujuan dalam menjaga kualitas tetap 
terjaga 
SAE Indonesia seialu memberikan beasiswa 
kepada anak-anak yang belum mampu dan 
mempunyai prestasi dibidang ini 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunya1 
kemampuan nev·• technology yang up to date 
dan bahkar: senng memberi masui\.an ke 
Manajemen tcr:tang Technology yang haru 
sehingga SAE L1donesia bisa selalu up to date 
dengan T echnoiogy 

IIJI TO-fAL 

2 

4 

3 

4 

4 

4/50 = 0,08 0,08 

9/50 = 0,18 0,18 

2/50 = 0,04 0,04 

6/50 = 0,12 0,12 

11/50 = 0,22 
0,22 

8/50 = 0,16 0,16 

2/50 = 0,04 0,04 

1/50 = 0,02 0,02 

5/50=0,10 0,10 

100% 
Sumbu: Lampiran L Reduksi Data Faktor Ekstemal 
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Dari 10 data hasil wawancara dengan 9 In forman dan dari informasi dokumen 

pendukung yaitu Borang Akreditasi SAE Indonesia (20 14 ), Evaluasi Diri SAE 

Indonesia (2014), Dokumen Kementerian Pariwisata (2014), didapat bahwa Faktor 

Ekstemal SAE Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam tabel4.7 yaitu: 

a. Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang dipunyai oleh SAE Indonesia sudah mencukupi 

dengan Standard pembelajaran dibidang ini. 

I) Tanah atau Lahan se11a Gedung 

Berdasarkan dokumen Evaluasi diri SAE Indonesia (2014), SAE Indonesia 

dilengkapi dengan bc:rbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk membawa para 

mahasiswanya mcnuju ·real li(e m;rk conJirions·. Fasilitas yang telah telah ada 

berupa gedung yang terlctak dijalan Pejaten Raya No.3 I Pasar Minggu Jakarta 

Selatan dengan luas l&nah kanmus 2.330 m2 dan gedung kampus seluas !.800m2 

serta tanah s..::luc:s ~ ()()() m2 didacrah Dcpok yang akan digunakan untuk 

penyelenggarac:'' -;c;~1ruh kcgiatan akademik dan kegiatan; dengan ruang-ruang 

tersedia: Ruang Ku:d;. Ruang i\dministrasi. Ruang Laboratorium Komputer, 

Ruang Editing. Vcts[cr Kontrol Room. Ruang Kegiatan Mahasiswa, Ruang 

Kafetaria. Ruang r'ii'1ni:!cm. Ruang Mushola. Ruang Perpustakaan, Ruang Dosen, 

Ruang Cinema. i<.u:n:g Scrba gunai Auditorium 150 seats, Studio Film Indoor, 

Studio Audio. 
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2) Ruang Kelas dan Praktek 

Berdasarkan dokumen Evaluasi diri SAE Indonesia (2014), Ruang kuliah 

direncanakan agar setiap kelas dapat menampung 30 orang mahasiswa. Ruang 

Kuliah yang ada di SAE Indonesia seperti dalarn tabel4.8 dibawah ini: 

Tabel4.8 

Ruang Kuliah SAE Indonesia 

I 
No Lantai Jumlah Kebutuhan Luas Ruang 

I Ruang Kuliah (Buah) Kuliah 
1 Lantai-1 10 539M2 
2 Lantai-2 8 300M2 

Total 839M2 
Sumber: Dokumen Evaluas1 SAE Indonesia (2014) 

Dari tabel 4.8 diatas terlihat bahwa banyaknya kelas yang dipergunakan ada 

18 kelas yang al.:.an n-;enampung mahasiswa setiap harinya. 

Sedang ruang Praktek untuk mahasiswa SAE Indonesia dipersiapkan secara 

total. baik umuk Film. Audio. Animasi dan musik bisnis. Secara tabel seperti 

tabel 4.9 diba-vvah ini: 

Tabel 4.9 

Ruang Praktek SAE Indonesia 

NO RUANG 
l Sound Swge & Actor's Room 
2 Broadcast Room, Screening Room 
3 Film Editing Room 
4 

5 
6 

Lah 1.2.3.4 Room 
Auditw:~:m 

EMP Room 
7 Animat;0'1 Lah Room 

8 Control Room Studio 
9 Live Room Studio & Film 
10 StuC.io A lam - Film 

JUMLAg ~~ ~l!..~§JM2) . 
112M2 

. --~--------------~--

~ .. _ . _ ···-- 94,5M2 
1 13.32M2 
2 142M2 

.. ----·- -·----- -----------
180M2 
24M2 

·--~--------..., 

1 116M2 
- -----·-·····-~---· -----, 

3 72M2 , 
. ·- ----------"· --- ----·- ---1 

3 208M2 l 
__ ,__r_,_ ·-------·--~ 

30000M2 
---------- -----·------' 

Sumbcr: Dokumen Evaluasi SAE Indonesia (2014) 
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Dari tabel 4.9 diatas terlihat bahwa ruang Praktek SAE Indonesia yang 

diperuntukkan untuk mahasiswa tidak terbatas hanya berupa ruang praktek biasa. 

Tetapi meliputi beberapa ruang sesuai industri seperti Sound Stage khusus 

ruangan live room yang dipergunakan untuk acara-acara secara live atau 

langsung. Screening Room atau Cinema untuk mereview hasil film yang telah 

jadi secara movie atau bioskop sehingga agak berbeda dibanding melihat film di 

komputer kelas atau ruangan biasa. 

3) Peralatan Kelas dan Production 

Kelas untuk perkuliahan juga sudah dilengkapi dengan peralatan seperti dalam 

tabel 4.10 dihawah ini. 

,, . 
i'iU 

2 
,.., 
_) 

4 

5 
6 

Tabel 4.10 
Peralatan Pendukung Kelas 

i. JENIS PERALA TAN 

Komputer Imac untuk Film, dan audio 
Komputer Design untuk Animasi 
LCD/Projector Kampus 
Pcralatan Audio di Studio Kampus 
Peralatan EMP di Kampus 
Peralman Photography 

Sumber: Dokumen Evaluasi SAE Indonesia (2014) 

Jumlah 

30 unit 
20 Unit 
-- •""'---·-~--, 

17 unit 
---·-··----

5 Set 
1 Set 
1 set 

Dalam tabe l 4.10 ten tang Peralatan Pendukung kelas terlihat bahwa SAE 

Indonesia sudah menyiapkan peralatan yang akan dipergunakan secara rutin 

setiap harinya tanpa harus membongkar pasang peralatan tersebut. Untuk 

Bidang Konsentrasi Film, Audio dipersiapkan komputer Imac, dan LCD. 
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Sedang untuk konsentrasi Music dan animasi telah juga dipersiapkan komputer 

dengan spesifikasi animasi atau design. 

Sedang untuk Praktek dilapangan, SAE Indonesia juga sudah menyiapkan 

peralatan praktek langsung baik untuk film seperti untuk shooting dan post 

production. Dan untuk Audio dan Animasi serta Music business juga 

dipersiapkan di Studio baik untuk recording, mixing maupun yang lainnya. 

Seperti tergambar dalam tabel 4.11 dibawah ini: 

Tabel4.11 

Perala tan Shooting/Production/ Audio/ Animation 

No JENIS PERALA TAN FILM Unit 
1 Camera HD/DVCarn/Betacam/DSLR 10 Unit 
2 Switcher/Mixer 5 Unit 
3 Player 7 Unit 
4 Lighting 29 Unit 
5 Portaiib, Jimmy Jib 4 Unit 
6 Genset 2 Unit 
7 Power Amply 10 unit 
8 Tripood Camera!Lampu, C Stand Avenger 26 unit 
9 i Micro_p(,one. CliQ_ On Wireless, Mic Boom 19 unit 
10 1 Televisi/Moniwr 7 unit 
11 i Speaker Gencleg 8040, Adam A3X 3 Unit 
12 Novation SL MK2, Milenia,Ni Komplete etc 28 Unit 

NO JENIS PZRALATAN AUDIO Unit 
1 CondCi1Ser TLM,Brauner P,AKG.Neuman,Avantone 5 set 
2 I" · rv 20 Set uync.r:·,1c Uhure 

, SM58.57.SM7B.Beta58,Beta91 ,Heilsound etx 
3 i Ribb;:;r. Royer I~ab R 121 (MP) 7 unit 

NO JEN 15 P"2::RA.LA T AI\' ANIMATION Unit 
1 Softvl<l:-e Autodesk Maya Entertaintment Creation Suite 6 Set 

Stanc.ard 20 15,3ds Max Design, 
2 Autc~es~ Moti::m Builder 20 15,3ds 2 Set 
3 Software Flash Pro CS4 1 Set 

Sum~x:c: Dokumen Evaluasi SAE lndonesta (2014) & Lamptran S 
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Dari tabel 4.11 diatas terlihat bahwa SAE Indonesia benar-benar 

mempersiapkan peralatan dan software untuk kegiatan belajar mengajarnya. 

Tidak salah apabila dikatakan bahwa Sarana dan Prasana bidang ini sudah 

cukup memadai. 

4) SAE masih kurang akan Buku dan perpustakaan 

Faktor Internal yang lain adalah bahwa SAE Indonesia masih kurang akan 

Buku dan Perpustakaan. seperti hasil wawancara dengan Informan 2 tanggal 9 

September 2015 di SAE Indonesia: 

"Sarana dan prasarana SA£ untuk bidang teknologi mencukupi akan tetapi 
untuk huku dan library masih kurang mencukupi" 

SAE Indonesia adalah pcrguruan tinggi yang bergerak dibidang Creative 

Media sepeni Film. Audio. Animasi dan Music Business. Dimana metode 

pembelajarannya adalah melalui Praktek Langsung dengan menggunakan alat 

atau software. Hal ini mcnychabkan fokus utama pemenuhan sarana untuk 

mahasiswa belajar adalah kepada pemenuhan alat atau software. Sedangkan 

pendukungnya seperti buku-buku pun menjadi bukan prioritas utama. Sehingga 

buku-buku pendukung secara fisik menjadi kurang. Buku-buku yang diberikan 

melalui perpustaka<:n online yang dikclola oleh bagian student relation yaitu 

http://about.jstor.org/. Sedang library untuk tilm dan musik berupa karya dalam 

CD sudah banyak di bagian divisi Film dan Audio. 
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b. Hubungan dengan Industri 

1) SAE Indonesia sudah memenuhi Standard Pendidikan Creative Media 

Secara Industri Creative Media, Standard Pendidikan Creative Media yang 

diberikan kepada mahasiswa sudah sangat berguna di lapangan atau industry. 

Karena sistem atau metode pembelajaran mahasiswa di SAE Indonesia dilakukan 

dengan TeorL simulasi dan Praktek langsung. Serta ditambah dengan field trip 

dan internship. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 5 tanggal 

9 September di SAE Indonesia: 

Sarana dan prusarana yang dirniliki SAE Indonesia berkenaan dengan 

adanya penRenalan hidang ini telah mencukupi untuk mentransfer ilmu yang 

harus diaju.rk(ln korena SAE Indonesia telah memilikinya meliputi Gedung 

yang menwdai dan fasilitas peralatan yang lengkap dari semua program 

kekhususc'n y~u;,::.: u:.Ju :; 

2) Kurikulum SAE Indonesia sangat Dipakai di Industri 

Kurikulum SAE !ndonc::-;ia dikelola oleh Global Institusi dengan masukan dari 

Head of Div::-:i,!n n;<::-;:ng masmg Jurusan. Dimana Head of Division 

mendapatk;mnya dc1ri d:1:-;en-dosen bidang ini yang hampir semua adalah Praktisi 

yang masih z:k::f di li~dustri. Praktisi aktif di Industri sangat mengetahui 

kebutuhan akan i'rdusFi L<:rhadap SDM yang akan dihasilkan. Sehingga secara 

otomatis kurikulum y?ng ada saat ini sangat match and link dengan Industri 

terkait. Pendapa~ i:oi sesc:ai Jengan \Va\\ancara dengan Informan 4 tanggal 13 

Oktober 2015 di S/\E indonesia: 

Berarti netH orkin.~ Juri dosen ke mahosiswa ada. Artinya gini lho. Networking 
dosen pengcruhnyo ke mahosiswa juga kan. kalo menurut bayu kurikulum nya 
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gimana? Profile kan kitu. Apa yang diLy·arkan. kamu kan praktisi nih, akujuga 
termasuk prukrisi juga. Apa yang diajarkan dosen kepada kamu disini, 
bermanfaat guk di lopangan! 

Oh bermanjw!l hanget. judi (bunyi telefon) gausah keluar ahja deh. gausah 
saya praklekin di lzwr. rapi dari semester satu ke semester dua aja jadi setiap 
semester nya iru sayu ngerasa saling ngisi, misalnya ada. Antara. misalnya 
gini .. mas abi ngajarin direCTor acting, mas teddy ngajarin script lighting, terus 
mas marcel principal photopraphy, terus satu lagi dokumentery mba indah Di 
empal muro k<diuh ill! sayo ngerjain satu script lighting itu bisa diaplikasiin 
langsung di muw kuliahnya mas teddy, nah di script lighting kita belajar 
tentang hiso dioplikosiin ke documenter nya mba indah. Nah semuanya tekhnik 
nya kita dupe! :.Iori 1nas marcel.jadi, udah komplit, udah kita tinggal duduk ohh 
yaudah guzt.1Dh wkzt! ngerjain !Ugas. Yang pasti takut sih Cuma ide nya aja 
yang kumng nu._zus. 1api sucara teknis dalam satu semester itu udah sangat 
cukup sih. r:uuh gc:K uda yang ohh ini kurang ini, ini kurang itu, gaada. 
Dosennyo .. \en'!dti7_1':i KLyak mas marcel kan baru nih, dia kita Tanya apa aja 
nih pasri aiw·:\·:·h. posri. mou nanya apa dicari sama dia. Saya mau kayak gini 
dong mos. '•< g\,. :.:uri!ri lo nwu apa. gitu . .Jadi, semua tergantung dosen. Beda 
banget .1umu i:,r:'l:!h 11,_; '' kemuren (laughing). 

3) SAE Indon...:s::: :-,c::iuu n;<..TnDun;. ai Peran yang luas di Industri Creative Media 

Secara lw;s n :.:-;-:;,n~ b-::1~::11 ocrperan scperti Perguruan Tinggi lain tetapi 

hubungan c.'~:· ;,. · :.::.:: ,, ' dcng:m lndust:·i sudah terjalin cukup lama. Hubungan 

kerjasama :cr' ~- >~ _ --~:::. ' d.:'"-:g'm kerjasar:1a Project maupun barter. a tau untuk 

penenmaa:1 :-.-:~:·..:_ __ ~~'~:~~~:'<S\\::. Hal ini scsua1 dengan basil wa\vancara dengan 

Bagaimonu .~,.''..'i'Wl!' c;c:Ju pengukuan industri khususnya industri ~vang sejalan 
dengun j: ;- t<'..'. :.',t:! :ii \.~£ rerhw!op sckolah ini! S'AE kayaknya mulai 
dipandun,':l, ,u .:!IW< iu!z!Sfi") film dan klwsusnyu yu orang mulai melihat ohh 
ten1)'UfLi uu: · · . . :., c ' ~ -· f: :;u,·i temen-temen soya. Iemen Iemen di industry film 
juga mul:!i .>_'!::uf tzih. ada ,\~1E herarti di Indonesia, di Jakarta gak 
cuman /.1--:.; ,.,, · u. r:i,:ui udo sekolah-.\ekolah lain .vang hisa dilihat memang 
ada sehU.'!D · ::>.-:ur: i ,;;;!, hukon sekoioh hroadcasl atau sekolah multimedia, 
atau se.K.1,;(,1; ::' -.: :;:'u :1 ·t·fsua! nyu itu judi support. hukan gitu. hener-bener 
khusus n,::,u:rhr!'.',''' (/iii gilu. flu mului rupi masih butuh v.;aktu lah. yajauh lah 
masih d,!Ju. : -:r.: r~:.; .~ung udah puluhan whun, ini nwsih mulai lah, ya 
mungkin 1 ' 5 ;Or?i ,c· UIW! 10 tahun lagi akan sangat solid, masih bisa 
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dipertimbangkan sama industry. Banyak nih pertanyaannya, mba ella kacau 
nih. 

Hubungan dengan Industri Creative Media memang belum terlalu luas dilihat dari 

hubungan Perguruan tingginya, tetapi yang luas adalah hubungan para dosen yang 

ada dengan Industri Creative Media. Ini karena dosen berasal dari Industri 

Creative Media sehingga hubungan selalu terjalin dengan baik dan diharapkan 

bisa membawa hubungan perguruan tinggi juga pada akhimya. Secara hubungan 

antara Industri dengan Perguruan tinggi bisa terlihat dalam tabel 4.12 dibawah ini: 

Tabel4.12 
Daftar Perusahaan yang bekerjasama 

!No--- Nama Instansi 
1 

L, ___ _ 

: 1. PT. Merantau Film >-------·-
' 2. K9mpa:o Inspirasi I r----L_3_. __ P.udiopro Media 
! 4. Kompas Inspirasi Indonesia 
~--~----· 

5 PT. S:ty Group 

6 

7. 
~--·-------

8. 
9. 
10. 

l----- ----

1 11. 
, 
~·--~-~-~ 

12. 

13 .. 

Kibar Kreasi 

PT. Radio Suma Gema 
Zinkvision 
(aamcc-ica 
TV One 
PT. For:: MoH,r l ndonesia 

Timothy .iorma Viatindas 
( Pror.u,'-~'";' ,.. .. ..._ .. .....,"-' .. 
- . 

Den•c~_ic~rs Independent Music 
lndu~tn 

1.---- ---- .. 

14. Fimela .Com 
15. PT. (;:·a:-;::: Lavar Prima 

>---~-·-· -- "' 

16. Pee Wee Gaskins 

Jenis Kegiatan 

Workshop 

Shooting dan T api~g_ 
Promosi 

Shooting dan Taping 
Short film competition 
Promosi kompetisi 
berbagai media online 

Spot upbanner OZ Radio 
Animation overview 

Promosi 
Program "Legend" 
Global Ranger Challenge 
in Indonesia 
Produksi Film Pendek 
lndependent 
Scholarship, Program 
Edukasi 

Education, Sharring 

Promosi, Program _ 
Promosi. Produksi 
Produksi dan Promosi 

Sun> 1")e;·: Dokumen Evaluasi SAE indonesia (2014) 

A wal : Akhir 1 

2012 ___ "' 2017 
·- ----r 

2012 : 
-- ·-· - -_,-------! 

2012 t-: ---i 

2012 
.....,.------! 

2012 

2012 

2012 ! ---- ·- --------..-·-----j 
2012 • i 

-- r--~--------~ 

2013 
-·- -~-----~----

2011 
- .-------··~ 

2012 

··---~---~ 

2013 

2012 -~-----! 

---·---~ 

2013 ··-----...----1 
2013 ' 
2012------~ 
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Dari tabel 4.1::2 tcrlihat bahwa walau sedikit dan belum luas bentuk hubungannya 

tetapi telah terjalin hubungan antara Industri dengan Perguruan Tinggi SAE 

Indonesia. 

4) Bidang yang diberikan adalah bidang yang sangat diminati oleh anak anak muda 

yang sejalan dengan hobinya yaitu Film, Music Animasi dan Games. 

5) Minat Industri yang sangat besar yang membutuhkan tenaga tenaga dalam bidang 

ini baik Production house. TV. Studio Recording, Games center, Creative media 

dan lain lainnya 

6) Banyaknya peluang ketja dan peluang magang dibidang masing masing 

konsentrasi karena iimu yang diajarkan adalah ilmu yang berbeda yaitu ilmu 

terapan yang ban) ::1k dimi:tmi oleh kalangan anak muda. 

7) Saat ini SMU clan SMK juga sudah memberikan ekstra kurikuler dalam bidang ini 

8) Banyak pelm::1g jec:sis'A ;:_ dari luar negcri yang sejalan dengan jurusan Program 

1111. 

9) Banyaknya \;Y:1b~~ c,a;: i(:sti\ a! yang diac!akan didalam dan di luar negeri yang 

10) Tersedic: hasi ~~:ry~l da,.; bebcrapa sumbcr yang bisa disajikan sumber inspirasi 

karya mah3SJS\' e1. 

11) !klan TV. R~~c:,,. \1di~: Cc;;,~i"' atau .1\.cara TV adalah hal yang kita lihat sehari 

hari. 

12) Dosen SAE ::L:-:10unya: '-Jct\\Orking dcngan Industri. Dosen SAE Indonesia 

berasal dari Pr:.i.~~isi Indusrri bidang ini dc!n mempunyai pengalaman yang cukup 

luas di Indt..sc:·i :;;:-~1ukti dcngan banyaknya project atau hasil yang telah dicapai 
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oleh dosen-dosen SAE Indonesia. Hal ini terlihat dalam tabel 4.13 tentang 

pencapaian prestasi oleh dosen-dosen tetap SAE Indonesia sebagai berikut: 

Tabel4.13 
Pencapaian Prestasi Dosen Tetap 

Sumber: Lampir&.n R Temang Dosen dan Dokurnen Borang SA E Indones ia (2014) 

Dari tabel 4.1.3 ter lihat balw. a Project arau hasil Produksi yang telah dilakukan 

oleh dosen-dosen S.A. E Indor.esia sudah cukuiJ banyak dan bahkan diakui di tingkat 

Nasional dan lnternasional. lni menggambarkan bahwa SAE Indonesia memenuhi 

kebutuhan mahasisv_.;: nya dengan menyediakan dosen-dosen yang mempunyai 

pengalaman dan penghargaan dibidangnya. 
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c. Rekruitmen 

Metode Rekruitmen dosen masih secara tradisional yaitu dari Mulut kemulut 

atau HOD mencari caJon di Industri terkait. Kemudian wawancara dan langsung 

proses penerimaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 3 

tanggal9 Oktober 2015 di SAE Indonesia: 

Bagaimana merode requipment yang dilakukan manajemen khususnya dosen
dosen di bidung ini! Hah gimana ya metode requipment yang saya lakukan 
adalah saya mikirin siapa kira kira yang bisa ngajar apakah ini bisa apakah itu 
bisa , trus suya lgsg relefon , saya langsung ajak ketemuan dulu di kampus, 
ngeliat dulu keliling , ngeliat semua fasilitas yang ada , trus kita bahas semua 
kurikulum n1 ·a. semua unit guide yang sudah dibikin , yang sudah disepakati 
bersama, don mereka liar dufu mampu gak mengajar sesuai unit guide itu, kala 
gak mampu upo kendalunya dan apa masukannya untuk unit guide yang sudah 
ada. Kiro-kiru kayak gitu, setelah itu semua oke, ya langsung dibawa ke mba 
ella , langwng diurusin apakah adiminis!rasi nya gimana gimana , gitu lah . 
you knmr u::- )!·ill. dan ukhirnya ngajar. Kalo bagaimana baik atau buruk ya 
gua meni!oi :_;u:.t .1endiri _va huik fah, masa huruk sih (laughing). 

lnforman 7 lct!'g:::''! ~; OkLl;hcr 2G 15 di SAE Indonesia: 

.Jawohun pu : ·_' c!W? 3h me!nde rikerupmen yang dilakukan 'eee · dos .. metode 

rikerupm:'n ·:;< di!okukun munajemen sae untuk dosen jika dilihat secara 

umum ,·,i:t il(J'' y:r:zg jelus mu!L!i dari persyaralan dasar hingga 

persyuru!w; 'P~-'1/ik /erhudup hidang yang dikuasai 

d. Pendanaan 

SAE lndont:s!:.:. :::e:momuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan 

Perguruan TiL:e,g: ~idang i:1i schingga mc:sih dibantu oleh SAE Pusat. Hal ini 

sesuai dcngr >~>.i: \\cmanc.na dcngan Informan 7 tanggal 9 Oktober 2015 di 
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Untuk sisi pcm!anoan .•;aar ini sae masih dibiayai oleh pihak sae luar negeri 
dan hal iJ?I numinya pcrlu menjadi tujuun llfama sae Indonesia agar bisa 
membiayoi sendiri biaya operational nya untuk masa depan. 

Selain itu j ug:.1 oe r:1sal dari : 

1) Sumbc:r dana yang utama adalah dana yang berasal dari Yayasan. Dengan 

segala pmc:r.si dan \\·i bawa yang dimilikinya, Y ayasan harus dapat 

mengumpulKan donatur dari sumber-sumber lain disekitamya, yang tidak 

mengikat. n:.isalnya dari Pendiri dan Pembina Yayasan, teman-teman dekat 

serta pcrus~'l:.aan-perusahaan lain yang ada hubungannya dengan para 

pendi:·i a::1u dana dari hasil kerja sama dengan institusi dalam dan luar 

neger.. 

2) Sumhc: L.<"~c', kedua adalah uang kuliah mahasiswa dari Perguruan Tinggi 

SAE ;,~~'''~:>;a. f::nggunaannya hanya dialokasikan untuk kelancaran 

3) Ber:--:.2:'~:: :--: -~' inar : angk<: pendek. baik tay lormade ataupun open semmar 

yang .:i,·.:: .. co.cm k>Jsus bagi para karyawan yang telah bekcrja di industri 

umc:~. s.:::::.:c-.c:. !lle:ngkin n~eningkatkan level pengetahuan dalam menunjang 

4) Pen~, c:ic:·,::2:c'-:c'.an Lrsus kursus pendek scperti 2 bulan, 3bulan baik dari 

sernu::.i ~ :.;:: ·.'- yang me:r:ang dapat dilaksanakan di semua ruangan yang 

· ~- .. :~g ad:::. 

120 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



e. Technology 

1) Dosen SAE Indonesia saat ini mempunyai kemampuan akan Teknologi yang 

Up to date 

2) Dosen SAE Indonesia saat ini mempunyai metode pengajaran yang Aplicatif, 

berkembang, up to date dengan Teknologi, dan Komunikatif 

f. Akademisi 

1) Dosen yang ada belum mempunyai Ijasah Master atau S2. Faktor Internal 

pertama yang didapat adalah bahwa dosen-dosen yang ada saat ini belum 

mempunyai Ijasah Master atau S2. Hal inilah yang menjadikan penghambat 

bagi kemajuan produktivitas Perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan disisi 

lain Pcmerintah berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2005 yang 

tertuang dalam Pasal 45.46 menentukan kualifikasi akademik minimum 

doscn. Yaitu bah\\a dosen harus mcmilil-.:i 1-.:ualifikasi akademik minimum yaitu 

lulusan program magister jika mengajar di program diploma atau program sarjana 

dan lulusan program doktor. jika mengajar di program pascasarjana. 

2) Dosen yar1g ada sudah menyadari akan kcbutuhan pendidikan yang lebih 

tinggi. SAE indonesia mempunyai empm bidang konsentrasi dimana masing

masing biciang di keplai okh Head or Division. Management SAE Indonesia 

selahJ me;,-:bc:·ikan masukar: bahwa pcndidikan S:2 dibutuhkan untuk menjadi 

dosen, dan diharapkan dosen-doscn yang ada pun mau melanjutkan 

pendidikm~ny c. melalui Head of Division masing masing setiap kali meeting 
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HOD. Dan hal ini mulai tampak terlihat adanya keinginan beberapa dosen 

untuk melanjutkan pendidikannya. 

Tercatat ada 5 (lima) dosen yang sedang melanjutkan studinya ke jenjang 

yang lebih tinggi. Informasi ini penulis dapatkan dari observasi langsung di 

SAE Indonesia. Adapun dosen-dosen tersebut adalah: 

j f..:. ,t:l·;<~l ~·,-n f~~~ 
• - 5 •• . . 

. . . ~.. . - ~ 

Audio 

Film 

Animation 

Tabel4.14 
Daftar Dosen yang melanjutkan Studi 

Tahun 2012- 2013 

Tahun 2013 

Tahun 2013 

S1 Audio 

S2 Film 

S2 Design 

2 dari 24 atau 8% 

2 dari 24 atau 8% 

1 dari 24 atau 4% 

Sumber : Lampiran R tentang Dosen 

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa prosentase nya sangat kecil yaitu antara 4% 

sampai 8% untuk dosen yang melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih 

tinggi. Untuk nantinya menjadi masukan manajemen dalam mengupayakan 

pendidikan dosen-dosen kejenjang yang lebih tinggi di SAE Indonesia. 

g. Manajemen 

1) SAE Indonesia belum sempurna SOP nya 

SAE Indonesia saat ini masih tergolong baru dengan bergabungnya atau 

merger dengan Perguruan Tinggi Lokal. Sehingga Manajemen belum 100 

persen mengelola operasionalnya. Karena masih terfokus pada pemenuhan 

akan sarana dan prasarana serta aktifitas akademik. Sedang SOP atau 

Pearturan Perusahaan untuk mengatur SDM belum dilaksanakan secara 
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penuh. Hal ini sesuai dengan Infonnasi dari Infonnan 2 tanggal 1 September 

2015 di SAE Indonesia: 

Hmm, saya gak pernah fiat. SOP itu penting untuk perusahaan yang bergerak 
di bidang apapun. sehingga alur pekerjaan setiap staf atau departemen jelas 
terstruktur. Judi, tidak terjadi miss komunikasi tentang pekerjaan. 
Perusahaan harus memiliki aturan baku yang tentu saja aturan tersebut dapat 
disesuaikon sehingga adil bagi semua pihak. 

2) Visi SAE beium di jalankan sepcnuhnya 

Berkaitan dengan No.1 diatas bahwa SAE Indonesia masih tergolong baru 

dengan Visi yang baru juga, sehingga sosialisasi pengertian Visi SAE 

IndonesiZt oelum sepenuhnya. Penyataan tentang visi ini sesuai dengan 

penyataan dari l nforman 6 tanggal 8 September 2015 di SAE Indonesia; 

Menurl!' \(,\'{'. selain mo.\Dioh infi·astmktur adalah masa!ah visi dari pihak 
kampus setlc.·. · mwlh hisu dirumhuhkun lagi. Apa sebenarnya posisi yang 
ingin S/1F isi dengan punt lulusannya di industri? Apakah akademisi atau 
pekerjo ttiU:J,:ri. miswt?)'U. Po . .,isi ini mukin spesifik akan makin membuat SAE 
menjodi p·;;·_~·:! perw1 yung signifikun di industri. 

sosialisc:si c,,_:~~crtian dan Tujuan SAF indonesia belum sepenuhnya. 

h. SDM dari Pr~;:.:: i~: 

Dosen SAE n".cr.~ajarkan !Lmis di hidar:g Creative Media dan Bidang Creative 

Media adalat ~~i::Jng vokasi yang langsung mempraktekkan ilmunya dilapangan 

sehingga \1ah:c:s;:-;wa n1cT1hL:L:i1kan ilmu bisnis untuk mengelola project-project 

yang didap<!l. Sc::::o.in itu Dosen SAE Indonesia saat ini mempunyai pengalaman di 
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Industri Creative Media.Dosen-dosen yang ada saat ini adalah yang sudah 

mempunya1 pengalaman di Industri dan sudah mendapat penghargaan dan 

awards. 

1. Hubungan Internal 

Dosen yang ada saat ini selalL1 mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

Mahasiswanya. Hubungan dengan mahasiswa terjalin erat karena bidang ini 

sangat disukai oleh kalangan muda dan biasanya dosen yang juga praktisi 

dibidang ini n1en1punyai hobby yang sama khususnya bidang Creative Media. 

Sehingga \\'abu herbeda usia tetapi hobby atau kesukaan dibidang yang sama 

misalkan filrn c:~~m menciptkan hubung::m yang harmonis bahkan sampai diluar 

lingkungan pc:·g.truan tinggi. Flubungan antar Mahasiswa yang masih harus 

ditingkatl .. 3 ·• r:·c ·g~!1gat bidang ini mcmbutuhkan Networking. Terutama bidang 

Film karercc. r:•?i' ~uluh:..:cm nc:\\orking ettau kerja team. Film membutuhkan team 

yang berc~t;1g~c.::~"- :~\\~tb lc;·ha.~bp Script. Car-c1eranya. Lighting, Produser. dan lain 

lain. 

J. Sosial 

Biay21 '<e1 :~.· .. r:1tuk jurLiSci~ ini memc,ng tinggi apabila di bandingkan dengan 

biaya ~:~!:!,::· ~~:dang ;ai:1. Karcna jurusan seperti Film dan Audio sangat 

biava pcngoperas10an alat yang terus berkembang sesum 

dengan teknoiogi. Sedang bidang Animasi dan Music Business 
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lebih kecil dibandingkan dengan kedua bidang diatas. Secara angka dapat 

Kami sampaikan biaya kuliah yang ada yaitu pada tabel 4.15 yaitu: 

Film 

Tabel4.15 
Fee Schedule 

Animation Music 

Business 

288.034.160 257.896.360 257.896.360 

Sumber: Brosur SAE Indonesia (2015) 

Degree 
89.300.000 

Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa memang biaya kuliah selama 4 tahun 

khusus konsentrasi Audio, Film, Animation dan Music Business cukup tinggi 

yaitu antara Rp.250 Juta sampai dengan Rp.290 Juta. Dengan Biaya Kuliah 

yang cukup tinggi ini menyebabkan perkuliahan bidang ini hanya bisa 

dinikmati oleh kalangan menengah keatas. Untuk itu SAE Indonesia dalam 

kegiatan sosialnya selalu memberikan beasiswa kepada para caJon mahasiswa 

yang tidak mampu dengan syarat mempunyai keahlian dibidang yang akan 

dimasukinya. 

2) SAE indonesia selalu memberikan Beasiswa dengan prasyarat. 

Setiap Semester yai tu Genap dan Ganjil SAE Indonesia selalu memberikan 

beasiswa kepada caJon mahasiswa dengan prasyarat harus memberikan atau 

menyerahkan Project atau hasil karya pada bidang yang dituju. Dan secara tabel 

yang didapat dari Dokumen Marketing dan Keuangan SAE Indonesia daftar 

penerima Scholarship dari tahun 2012 sampai dengan September 2015 : 
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Tabel4.16 

Daftar Penerima Scholarship SAE Indonesia Tahun 2012-2015 

Intake Bidang . :·: Jumlah 

Audio 2 Orang 25%-100% 
EMP 1 Orang 50% 

Music Business 3 Orang 25%-100% 
Film 2 Orang 50%- 100% 

Animation 2 Orang 25%-100% 
Live Sound 1 Orang 100% 

Intake 0313 Film 2 Orang 25%- 100% 

Intake 0913 Animation 4 Orang 50%- 100% 

Audio 4 Orang 25%- 100% 
Film 3 Orang 

Audio 1 Orang 100% 

Audio 2 Orang 25%- 100% 
Animation 1 Orang 100% 

Music Business 1 Orang 100% 
Audio 2 Orang 25%- 100% 
Fi lm 1 Orang 100% 

Animation 1 Orang 100% 
Music Business 1 Orang 100% 

Sumber: Dokumen Scholarshi p SAE Indonesia & Lampiran U 

Dari Tabel 4.16 terlihat bahwa SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa 

dengan interval pemberian bantuannya sebesar 25% sampai dengan 100% 

kepada caion mahasiswa yang mempunyai prestasi dibidang yang akan 

dimasuki . Hal ini menunjukkan bahwa bidang Creative Media cukup menarik 

minat para murid SMU yang akan melanjutkan ke bidang yang lebih tinggi 

yaitu Perguruan Tinggi. 
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3. Forrnulasi Strategi SDM khususnya dosen-dosen bidang Creative Media 

Semula Penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus SAE Indonesia 

dan Yayasan Next Akademi serta dari Pemerintah dan Industri terkait. Tetapi 

penulis kesulitan mendapat waktu wawancara dengan Pemerintah terkait 

Pendidikan yaitu Kemenristek dan Kopertis. Dari Kemenristek hanya mendapat 

waktu wawancara beberapa menit dan itupun hanya melalui telepon. Sehingga 

penulis menggunakan wawancara dengan pengurus SAE Indonesia dan Investor 

dari PT SAE Kreatif Media Indonesia serta dari pelaku Industri yaitu Industri 

Film dan Audio. Dalam wa\\iancara tersebut Penulis menggali semua hal yang 

berkenaan dengan Faktor Eksternal dan Internal SAE Indonesia baik secara 

keseluruhar; n:m:pun Sl;cara SDM nva. Kemudian dari Faktor Eksternal dan 

Internal tersebut dianalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap 

SAE Indoncs:ct itu sendiri. 

a. Analisis K::~kt:2~Ln, Kdem:.d~~lr:, Peluang eLm Ancaman terhadap SAE 

Indonesia {A:Lb;is SWOT; 

Dari 9 :1~:~Y'1~1c 'ang <lcL didap2t 8:2 j:.maban mengenai Faktor Eksternal 

dimana i-;c:·:• i:t;; di,>ibh !c:~i dikategotikan menjadi 8 faktor Eksternal. 

Kemudian ck: ;-: L:i-:w:· Lk~.lcrnal terse hut dipilah lagi mana yang menjadi 

Peluang dar ·;_: yang :11e;;ja.:.li Hambatan hagi SAE Indonesia. Hasilnya adalah 

bahwa ada 6 ~tktor Lkstc:·:1al yang menjadikannya Peluang dan 2 yang 

menjadikanny,_ i ~c::11kk:·: bag: SAE Indonesia. 

Sedang ;xr.. Faktc: lnten:ai didapat 52 _iawaban tentang Faktor Internal dan 

kemudian dir:;:l::;, lagi mcnjadi 10 Faktor Internal. Dari 10 Faktor Internal tersebut 
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dipilah lagi menjadi 6 Faktor yang menjadikannya sebagai kekuatan bagi SAE 

Indonesia dan 4 Faktor yang menjadikannya sebagai Kelemahan bagi SAE 

Indonesia. 

• Kekuatan 

Adapun Kekuatan yang dimiliki oleh SAE Indonesia berdasarkan 

wawancara adalah : 

a) Doser; SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi 

yang cukup erat dengan Mahasiswanya. 

b) Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicatif 

dar. !TC'tode Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan 

yaLg_ baik dan crat dengan Industri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini 

di SAE !donesia se!alu dipakai di Industri. 

c) ?r<lS~",·~::·.'-' sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau dan 

di!~..::~~,~.;-:,:rui c':lluk IT,cnyesuaikan dengan Industri terkait dan teknologi 

d) S :r:; :, c.2 i '- g d i lak uk<~i: adalah dgn nencari praktisi dibidang kreatif yg 

t-Jc:·:-;,;_-~: ~~~:1si schir:gg:.: tujuan dabm menjaga kualitas tetap terjaga. 

e) S.'"-.: .<oncsiJ se)alu mcmberikan beasiswa kepada anak-anak yang 

~c-.'.::·· :~ c:11pl! dan mcmpunyai p;-estasi dibidang ini. 

f) Uo"c · <..: \E 1 :·:donesi:.-: sudah mempunyai kemampuan new technology 

scring memberi masukan ke Manajemen 

,c!~.~::>=' ; echnology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to 

cb:e ~:.:::-:ga.n Tc:chnology. 
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• Keleml!h?;'1 

Adapun kc::kmahan-kelemahan yang didapat dari reduksi data adalah sebagai 

berikut: 

a) Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum banyak yang mempunyai 

Ijasah S2 tetapi sebagian besar sudah menyadari pentingnya pendidikan 

yang lebih tinggi lagi. 

b) SOP~· ang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara sempuma dan 

Visi y::mg ada di SAE Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan. 

c) PendidiLm semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 

in: n::::sil~ dibantu oieh SAE Internasional sebagai holding company. 

~>e;·,:.:;c;i: .. ::m dibidang i'ii bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas. 

d) Rc;..:.; ~:L'·:..:n D~;s::n yc.::g ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

'''~.:C.'·' ... \ dic~l,-i ok'1 !lead divisi masing masing. kcmudian di Interview 

c:,· . · "c~usi(.~n d::-:!g:1!~ :\ll.anajerncn. SAE Indonesia belum mempunyai 

PeL:::. . ~- ·g d:~~Jpm c~:ri h:.1sil rec~1ksi data adalah sebagai berikut: 

~L'<C:.C::n kc~1anga:~. dan n-;e:!:p~;nyai Prasarana dan sarana Yang 

b) :\:.-;~,_.;,_ ::111 'c.:c1:- •:..:g..:ri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik, 

,: •. c. dar] :::td~:r:; ~: beberap mahasiswa asing yang tinggal di 

:::';;•:..:<3. lehih men:ilih untuk sekolah di SAE Indonesia dibandingkan 
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dengan perguruan tinggi lain yang sejenis. Selain itu Pengakuan Industri 

juga sc.ngat Baik terbukti dengan banyaknya kerjasama yang sudah 

terjadi 

c) Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena terletak dekat dengan 

lembaga pendidikan tinggi lainnya. seperti Universitas Nasional, dan 

tempaHempat budaya besar sepeni Komunitas Salihara, yang keduanya 

mempekuat SAE Indonesia dan membantu untuk meningkatkan profil 

lingkur:gan sebagai pusat pendidikan dan seni. 

d) SAE Ir.donesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik dengan 

inJust:·i i.erkait dibidang Creative :vledia. 

e) SA.i: :~;::-u mer.dapa: p:luang yang haik dalam proses pendidikan dengan 

~dd;:> c.c _,\FT.:'-. .. bren::l mcmiU:: swndart Internasional dan membawa 

unik clan salah satu bidang yang 

• Ancam~t:: 
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b) Kebijakan Pemerintah ten tang Pendidikan sudah sangat jelas untuk 

membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan tetapi kadang 

Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang Creative Media di 

Indonesia, selain itu Pemerintah belum fokus terhadap bidang ini. 

Dari hasil analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang didapat dari 

reduksi data secara tabel dapat digambarkan seperti dalam tabel 4.17 dibawah ini 

yaitu: 

Tabel4.17 
Analisa SWOT SAE Indonesia 

1. Dosen SAE Indonesia selalu 
membuka komunikasi yang cukup 
erat dengan Mahasiswanya. 

2. Dosen SAE Indonesia mempunyai 
Metode Pengajaran Yang Aplicatif, 
berkembang, mempunyai hubungan 
yang baik dan erat dengan Industri. 
Bahkan Kurikulum yang ada selalu 
dipakai di Industri. 

1 ) Do sen SAE Indonesia yang sudah ada 
belum banyak yang mempunyai Ijasah 
S2 tetapi sebagian besar sudah 
menyadari pentingnya pendidikan yang 
lebih tinggi lagi 

2) SOP yang ada di SAE Indonesia belum 
dijalankan secara sempuma dan Visi 
yang ada di SAE Indonesia belurn 
disosialisasikan dan diterapkan 
Pendidikan semacam ini membutuhkan 
dana yang cukup besar dan saat ini 

3. Prasarana sudah sang at cukup 3) 
dibidang m1 dan ditinjau dan 
diperbaharui untuk menyesuaikan 
dengan Industri terkait dan teknologi 
yang berubah. 

4. Strategi yg dilakukan adalah dgn 
mencari praktisi dibidang kreatif yg 4) 
bersertifikasi sehingga tujuan dalam 
menjaga kualitas tetap terjaga 

5. SAE Indonesia selalu memberikan 
beasiswa kepada anak-anak yang 
belurn mampu dan mempunya1 
prestasi dibidang ini I 

6. Dosen SAE Indonesia mempunyai 
kemampuan new technology yang up j 

to date i 

masih dibantu oleh SAE Intemasional 
sebagai holding company. Pendidikan 
dibidang ini bisa terjangkau oleh 
kalangan menengah ke atas 
Rekrutmen Dosen 1ru masih 
tradisional. SAE Indonesia belurn 
mempunyai SOP yang jelas dengan 
Rekruitmen Dosen 
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Opportunity (0) 

1) SAE Indonesia adalah Bagian dari 
SAE Intemasional yang mendapat 
dukungan keuangan, dan mempunyai 
Prasarana dan sarana Yang lengkap 

2) Pengakuan luar negeri terhadap SAE 
Indonesia sudah cukup baik. Selain 
itu Pengakuan Industri juga sangat 
Baik terbukti dengan banyaknya 
kerjasama yang sudah terjadi 

3) Lokasi SAE Indonesia Cukup 
Strategis karena dekat dengan 
lembaga pendidikan tinggi lain, dan 
tempat-tempat budaya besar seperti 
Komunitas Salihara, memperkuat 
SAE Indonesia dan membantu 
meningkatkan profil lingkungan 
sebagai pusat pendidikan dan seni. 

I 

4) SAE Indonesia telah memiliki 
Hubungan yang baik dengan Industri I 
terkait dibidang Creative Media : 

5) SAE bisa mendapat peluang yang i 
baik dalam proses pendidikan dengan I 
adanya AFT A I 

6) Creative Media adalah Ilmu Yang i 
unik dan mendu>ung perkembangan I 
Perekonomian sl.!atu Negara. ! 

Treat (T) 

1) Persaingan dibidang ini terbilang Ketat 
dengan Munculnya Perguruan Tinggi 
dari Luar tanpa ijin Opersaional dan 
munculnya kursus-kursus singkat 
bidang Creative Media 

2) Kebijakan Pemerintah tentang 
Pendidikan sudah sangat jelas untuk 
membimbing Perguruan Tinggi sesuai 
Standar Pendidikan tetapi kadang 
Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan 
ke bidang Creative Media di Indonesia, 
selain itu Pemerintah belum fokus 
terhadap bidang ini. 

Dari tabel 4.17 terl ihat bahwa Kekuatan SAE Indonesia ada 6, Kelemahannya ada 

4 faktor yang !:Yle:T!pengc.ruhiny<:.. Dan faktor Peluang ada 6 faktor sedang 

hambatannya ada 2 faktor. Setelah mendapat data tentang Kekuatan, kelemahan, 

peluang dan hambatan tentang SDM SAE Indonesia maka langkah berikutnya mulai 

menyusun formulasi strategi tentang pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen 

bidang Creative Media di SAE Indonesia yai tu: 
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b. Penyusunan Strategi di SAE Indonesia Khususnya Sumber Daya Manusia 

yaitu dosen-dosen bidang Creative Media 

1) Tahap Masukan (Input) 

a) Matriks EFE (External Faxtors Evaluation) 

Hasil reduksi data yang dikurnpulkan dari wawancara dengan 9 Informan 

didapatlah 82 jawaban. Dan dari 82 jawaban dipilih lagi mana yang bisa dijadikan 

data dan mana yang tidak ada hubungannya sehingga harus dihapus. Kemudian 

didapat jawaban sebanyak 69 yang bisa dijadikan data. Dari 69 jawaban tersebut 

kemudian dikategorikan yang sama jenisnya sehingga menghasilkan 8 kategori 

yang dikumpulkan tentang Faktor Ekstemal yang mempengaruhi SAE Indonesia. 

Dan dari 8 Jawaban tersebut dipilih yang mana menjadikan Faktor Peluang 

sebanyak 6 Jawaban dan 2 menjadikan Faktor Hambatan yang mempengaruhi 

SAE Indonesia. Sedang Pemberian bobot dan pemberian Nilai sesuai dengan 

yang telah dibahas pada Bab III pada Matriks EFE. Dan secara tabel Matriks 

Ekstemal dapat digambarkan seperti dalam tabel 4.18 dibawah ini yaitu : 

Tabel 4.18 
EFE Matriks 

.. '"· ~-;-.·-,~~JJ~'~~1]~7r""'~-~-~.!]17f~'FF:: . ,,~-~- , ·:{'1 :~~~~c,tlf.~· .... ~~·-~l"t! ,. ~ -~~:_!·:-.''J• •~ ~· 
.. · . ,_:·~>·-_;·:,hf.-7[•\-:-;_·:-:h,··~~ ~ r'.t ". fij~}·~~·S•:~~:~~~··"· . 

•.. .a.J:,..;,~-~~~~!J..... ..... :c .. 

PELUANG 
1. SAE Indonesia adalah Bag ian dari SAE 0.04 1 0.04 

Intemasional yang mendapat dukungan keuangan, 
dan mempunya1 Prasarana dan saran a Yang 
lengkap 

2. Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia 0.01 1 0.02 
sudah cukup baik. Selain itu Pengakuan Industri 
JUga sangat Baik terbukti dengan banyaknya 
kerjasama yang sudah terjadi 
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3. Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena 0.15 2 0.3 
dekat lembaga pendidikan tinggi lain, dan tempat 
budaya besar, keduanya memperkuat dan 
membantu meningkatkan profil lingkungan sebagai 
pusat pendidikan dan seni. 

4. SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang 0.04 1 0.04 
san gat baik dengan Industri terkait dibidang 
Creative Media 

5. SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam 0.01 1 0.1 

proses pendidikan dengan adanya AFT A 
6. Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan 0.15 2 0.3 

mendukung perkembangan Perekonomian suatu 
Negara. 

HAMBATAN 
1) Persaingan dibidang ini terbilang Ketat dengan 0.16 3 0.48 

Munculnya Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin 
Opersaional dan munculnya kursus-kursus singkat 
bidang Creative Media 

2) Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah 0.26 4 1.04 

sangat jelas untuk membimbing Perguruan Tinggi 
tetapi sulit diterapkan ke bidang Creative Media di 
Indonesia, dan Pemerintah belum fokus terhadap 
bidang_ ini 

TOTAL 1.00 2.5 

Sumber : Lampiran L Reduksi Data 

Dari Tabel 4.18 diatas dihasilkan total rata-rata tertimbang sebesar 2.5. Sedang 

Nilai tertinggi adalah 4 dan yang SAE Indonesia harapkan nilai tertinggi yaitu 4. Dari 

hasil Matriks EFE menggambarkan bahwa SAE Indonesia saat ini belum secara 

penuh memanfaatkan Peluang yang ada dan SAE Indonesia bel urn 100% merespon 

terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam industri Creative Media. Dalam kata 

lain, strategi yang dijalankan SAE Indonesia mengambil kcuntungan dari peluang 

yang ada saat ini dan meminimalkan efek yang mungkin muncul dari ancaman 

ekstemal. 
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b) Matriks IFE (Internal Factors Evaluation) 

Pada Matriks IFE terdapat dua faktor yaitu Faktor Kekuatan dan Kelemahan 

suatu Organisasi. Hasil reduksi Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 9 

Informan didapatlah 54 jawaban. Dan dari 54 Jawaban ada 10 kategori yang 

dikumpulkan tentang Faktor Internal yang mempengaruhi SAE Indonesia. Dari 10 

Faktor Internal tersebut dipilah lagi yang menjadikan Faktor Kekuatan yaitu 

sebesar 6 Jawaban hasil dan 4 jawaban hasil untuk faktor kelemahan yang 

mempengaruhi SAE Indonesia. 

Pemberian bobot dibagi secara rata-rata, yaitu kategori dibagi jumlah 

jawaban. Misalkan Kategori Pendidikan Dosen yang menjawab ada 2 jawaban 

dibagi jumlah Jawaban, 2/50 sehingga bobot adalah 2%. Bobot yang didapat dari 

semua kategori dibagi dengan jumlah nilai. Bobot yang didapat dari Faktor 

Ekstemal yang mempengaruhi SAE Indonesia adalah antara 2% sampai dengan 

18% sehingga Ni1ai yang didapat adalah 0- 4 = L 5-8= 2, 9-12 = 3, 13-18 = 

4. Dan secara tabel hasil analisa Matriks Internal dapat terlihat di tabel 4.19 yaitu 

sebagai berikut: 

Faktor 
Lingkungan Internal 

KEKUATAN 

Tabel4.19 
IFE Matriks 

1) Dosen SAE Indonesia selalu membuka komunikasi 
dengan Mahasiswanya 

2) Dosen SAE Indonesia mempunya1 Metode 
Pengajaran Yang Aplicatif, berkembang, 
mempunyai hubungan dengan Industri. Bahkan 
Kurikulum selalu dipakai di Industri 

Nilai Ter-
Bobot Nilai tim bang 

0.08 2 0.16 

0.18 4 0.72 

135 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3) Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan 0.22 4 0.88 
selalu ditinjau dan diperbaharui 

4) Strategi yg dilakukan dgn mencari praktisi dibidang 0.04 1 0.04 
kreatif yg bersertiflkasi 

5) SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada 0.02 1 0.02 
anak-anak yang belum mampu dan mempunyru 
prestasi dibidang ini 

6) Dosen SAE Indonesia sudah mempunyru 0.1 2 0.2 
kemampuan new technology yang up to date 

KELEMAHAN 
1. Do sen SAE Indonesia belum ban yak yang 0.04 1 0.04 

mempunyai Ijasah 82. 
2. SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan 0.04 1 0.04 

dan Visi yang ada di SAE Indonesia belum 
disosialisasikan dan diterapkan 

3. Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang 0.12 3 0.36 
cukup besar dan masih dibantu oleh SAE 
Internasional 

4. Rekrutmen Do sen yang ada saat 
.. 

masih 0.16 4 0.64 llll 

tradisional. SAE Indonesia belum mempunyai SOP 
yang jelas dengan Rekruitmen Dosen 

TOTAL 1.00 3.10 
Sumber : Lampiran M Reduksi Data 

Dari Tabel 4.19 diatas dihasilkan total rata-rata tertimbang sebesar 3.10. Hal 

ini menggambarkan bahwa SAE Indonesia saat ini sudah memanfaatkan kekuatan 

yang ada yaitu mcmiliki dosen-dosen dengan metode pengajaran yang aplicatif, 

up date dengan teknologi, sarana prasarana yang cukup, kurikulum yang dipakai 

oleh lndustri dan hubungan dengan industri yang ada untuk mengatasi 

kelemahannya yaitu dosen-dosen dengan pendidikan yang belum sesuai dengan 

kualifikasi Pemerintah yaitu S2, Rekruitmen yang masih .sangat tradisional, SOP 

yang belum berjalan. 
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e) Matriks CP (Competitive Profile Matrix) 

Pada perhitungan Matriks CPM ini Penulis membandingkan tiga sekolah yang 

ada di Indonesia khususnya Jakarta. Ketiga sekolah tersebut mempunyai 

persamaan yaitu sama-sama mempunyai hubungan atau mendapat suntikan dana 

dari Luar negeri dan mempunyai jurusan yang harnpir sama yaitu Creative Media. 

Penulis mengambil ketiga sekolah tersebut adalah karena link atau pencarian data 

lebih mudah mengingat bahwa penelitian ini waktu pengerjaan nya sangat 

singkat. 

Data yang didapat adalah data wawancara dengan 3 Informan dan kuesioner 

dengan 4 lnfonnan. Dimana lnfonnan tersebut berasal dari Sekolah-sekolah yang 

penulis jadikan bahan perbandingan baik bekas mahasiswa maupun pengajar yang 

mengajar di sekolah tersebut. Penulis menggunakan Sekolah Raffless, Lassale 

dan SAE Indonesia sendiri. Sedang draft wawancara didapat dari David (2009) 

tentang factor-faktor Eksternal dan Internal suatu Organisasi. Dari wawancara 

tersebut didapat 14 hasil jawaban dan 7 kategori. Dimana penentuan bobot sama 

dengan Matrik lain yaitu jumlah jawaban perkategori dibagi jumlah jawaban 

wawancara. Misalkan Jawaban dengan kategori legalitas didapat 4 jawaban dibagi 

jumlah jawaban, 4114 atau 29%. Sedang Nilai didapat dari rata-rata bobot yaitu 

7%-29 dibagi nilai yaitu 4 sehingga nilai didapat dari: 1-7 =1, 8-14=2, 15-21=3, 

22-29=4 

Sehingga secara tabel perbandingan untuk faktor Legalitas, Fasilitas, 

Networking, Usia sekolah, Lokasi, Prestasi dan kurikulum dari ketiga sekolah 

adalah seperti dalam tabel 4.19 dibawah ini : 

137 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Faktor Kritis Bobot 
Keberhasilan Nilai 

Legalitas 0,29 6.8 
Fasilitas 0.21 5 
Networking 0.14 4.6 
Usia Sekolah 0.14 4.4 
Lokasi 0.07 4.8 
Prestasi 0.07 5 
Kurikulum 0.07 6.3 
Total 100 

Tabel4.20 
Competitive Profile Matriks 

Rafless Lassale 
Nilai Nilai Nilai 

Tertimbang Tertimbang 
1.96 7.6 2.21 
1.05 7.7 1.63 
0.65 5 0.70 
0.61 7.6 1.07 
0.33 8 0.56 
0.35 7.5 0.53 
0.44 7.8 0.55 
5.39 7.24 

SAE 
Nilai Nilai 

Tertimbang 
7.6 2.21 
8.9 1.86 
7 0.98 

9.5 1.33 
9 0.63 
8 0.57 

9.9 0.69 
8.28 

Dari tabel 4.20 terlihat bahwa Competitive Profil Matriks tiga sekolah yang 

dibandingkan adalah Nilai Rafless adalah 5.39, Nilai Lassale adalah 7.24 dan 

SAE Indonesia 8.28. Ini menunjukkan bahwa SAE Indonesia secara persaingan 

lebih kuat dibanding Rafles dan Lassale. 

2) Tahap Perbandingan atau Pencocokan (Matching Stage) 

a) Matriks SWOT 

Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman adalah faktor-faktor yang 

penting dalam membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi SO 

(Strengths-Opportunities), WO (Weakness-Opportunities), ST (Strengths-

Threats), WT (Weakness-Threats). Dimana diambil dari Analisa Matriks EFE 

(Eksternal) dan Internal (IFE). 

Setelah penulis mendapat faktor-faktor Eksternal baik Peluang dan Ancaman 

juga faktor-faktor Internal baik Kekuatan dan kelemahan SAE Indonesia, penulis 

menuliskannya dalam Matriks SWOT seperti dalam tabel4.21 dibawah ini yaitu: 
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Faktor-Faktor 
Internal 

Faktor-Faktor 
Eksternal 

OPPORTUNITIES- 0 

Tabel4.21 
Matriks SWOT 

STRENGTHS-S 

1. Dosen rnernbuka hub 1. 
dengan Mahasiswa. 

2. Dosen rnernpunym 2. 
Metode Yang 
Aplicatif, berkernbang, 
dan hubungan Industri. 3. 
Bahkan Kurikulurn 
dipakai Industri 

3. Prasarana sudah cukup 
4. Strateginya rnencan 

WEAKNESS-W 

Dosen SAE Indonesia 
belurn banyak yang S2 
SOP yang ada belurn 
dijalankan dan Visi yang 
ada belurn dan diterapkan 
Pendidikan ini 
rnernbutuhkan dana yang 
cukup besar dan rnasih 
dibantu oleh SAE 
Intemasional. 

praktisi dibidang 4. Rekrutmen Dosen yang 
kreatif yg bersertifikasi rnasih tradisonal dan SAE 

5. SAE Indonesia selalu 
rnernberikan beasiswa 

6. Dosen rnernpunym 
kernampua technology 
yang up to date 
SO STRATEGIES 

Indonesia 
mernpunya1 
Rekruitmen Dosen 

bel urn 
SOP 

WO STRATEGIES 

1. SAE Indonesia Bag a. 
dari SAE Internasional 

Membentuk dan 
mengembangkan 
Pendidikan Creative 
Media (S1, S2, S3, S4, 
S5,S6, 01, 02, 03, 
04, 05,06) 

Mernperbanyak kerjasama 
dengan industry yang 
rnernberikan service atau 
penjualan alat khususnya 
bidang ini sehingga 
mendapatkan kerjasama baik 
pernberian Project sehingga 
biaya beasiswa dosen bisa 
diminimalisir. (W 1, W2, 0 1 , 
02, 04, 06) 

2. Pengakuan luar negeri 
dan Industri cukup 
baik, 

3. Lokasi 
Strategis. 

Cukup 

4. Memiliki Hubungan 
dengan lndustri 

5. Peluang yang baik 
dalam 
pendidikan 
adanya AFTA, 

proses 
dengan 

6. Creative Media Ilrnu 
unik & mendukung 
Perekonomian 

THREATS-T 

1. Persaingan dibidang 
ini terbilang Ketat 

b. Memenuhi Keb dosen 
dari Industri 
terkait(S2,S4,S6,0 1,0 
4,05,06) 

c. Meningkatkan 
Pendidikan dosen yang 
dengan memberikan 
Beasiswa pendidikan 
formal (S2,S3.S4.S6, 
01 ,02,04,06) 

ST-STRATEGIES WT-STRA TEGIES 

a. Mernpertahankan Melakukan pernbelajaran 
dosen-dosen yang ada keDikti dan badan pernerintah 
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2. Kebijakan Pemerintah 
sulit diterapkan ke 
bidang Creative Media 
di Indonesia, selain itu 
Pemerintah belum 
fokus terhadap bidang 

saat dengan 
meningkatkan 
pendidikan forrnalnya 

lain seperti Kopertis untuk 
memberikan inforrnasi bahwa 

llll. 

sehingga sesuai 
Pemerintah dan 
Legalitas Perguruan 
Tinggi dapat 
dipertahankan 
(S2,S4,S6, Tl ,T2) 

b. Mengembangkan 
Kerjasama dengan 
Industri sehingga lebih 
terjalin hubungan yang 
terus 
(S3,S4,S6,Tl) 

menerus 

c. Memberikan bantuan 
a tau 
kerjasama 
Badan-badan 

membuka 
dengan 

Pemerintah dengan 
(S2,S6,Tl ,T2) 

bidang ini sangat 
membutuhkan dosen-dosen 
praktisi dibidang yang 
bersangkutan. (Wl,Tll,T2) 

Sumber: Lampiran N Reduksi Data tentang SWOT 

Dari tabel 4.21 didapat 8 strategi Pilihan a tau bisa juga digabungkan. Adapun 

tema Strategi yang didapat adalah: 

1) so 1) Membentuk dan mengembangkan Pendidikan dibidang Creative 

Media (S1, S2, S3, S4, S5,S6, OL 02, 03, 04, 05,06) 

2) Memenuhi Kebutuhan dosen dari lndustri terkait mengingat 

bahwa Hubungan dengan lndustri sudah erat 

(S2,S4,S6,0 1 ,04,05,06) 

3) Meningkatkan Pendidikan Akdemis dosen yang sudah ada 

dengan memberikan Beasiswa pendidikan formal (S2,S3,S4,S6, 

01 ,02,04,06) 
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2) wo 

3) ST 

4) WT 

1) Memperbanyak kerjasama dengan industry yang memberikan 

service atau penjualan alat dan teknologi khususnya bidang ini 

sehingga mendapatkan kerjasama baik pemberian Project 

maupun discount sehingga biaya pemberian beasiswa kepada 

dosen bisa diminimalisir. (W1, W2, 01, 02, 04, 06) 

1) Mempertahankan dosen-dosen yang ada saat ini dengan 

meningkatkan pendidikan formalnya sehingga sesuai dengan 

Kualifikasi Pemerintah dan Legalitas Perguruan Tinggi dapat 

dipertahankan (S2,S4,S6, T1,T2) 

2) Mengembangkan Kerjasama dengan Industri terkait sehingga 

lebih terjalin hubungan yang terns menerus (S3,S4,S6,Tl) 

3) Memberikan bantuan atau membuka kerjasama dengan Badan

badan Pemerintah misalkan dalam pembuatan Profil departemen 

dengan tujuan untuk memberikan masukan atau informasi 

bahwa pendidikan semacam ini membutuhkan pengakuan dari 

badan Pemerintah (S2,S6,Tl ,T2) 

Melakukan pembelajaran keDikti dan badan pemerintah lain 

seperti Kopertis untuk memberikan informasi bahwa bidang ini 

sangat membutuhkan dosen-dosen praktisi dibidang yang 

bersangkutan. (Wl,Tll,T2) 
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Tema Strategi dipilih khususnya yang berhubungan dengan SDM khususnya 

Dosen adalah : 

1) so 

2) wo 

3) ST 

4) WT 

Memenuhi Kebutuhan dosen dari Industri terkait dan 

meningkatkan Pendidikan akademis dosen yang sudah ada 

dengan memberikan Beasiswa pendidikan formal, sehingga 

Pendidikan dibidang Creative Media meningkat 

(S 1 ,S2,S3,S4,S5,S6,0 1 ,02,03,04,05,06) 

Memperbanyak kerjasama dengan industry yang 

memberikan service atau penjualan alat dan teknologi 

khususnya bidang ini sehingga mendapatkan kerjasama baik 

pemberian Project maupun discount sehingga biaya 

pemberian beasiswa kepada dosen bisa diminimalisir. (WI, 

W2, 01, 02, 04, 06) 

Mengembangkan Kerjasama dengan Industri terkait dan 

membuka kerjasama dengan Badan-badan Pemerintah 

misalkan dalam pembuatan Profil departemen dengan tujuan 

untuk memberikan masukan atau informasi bahwa 

pendidikan semacam ini membutuhkan pengakuan dari 

badan Pemerintah (S2,S3,S4,S6,T l.T2) 

Melakukan pembelajaran keKemenristek atau Dikti dan 

badan pemerintah lain seperti Kopertis untuk memberikan 

informasi bahwa bidang ini sangat membutuhkan dosen

dosen praktisi dibidang yang bersangkutan. (Wl,Tll.T2) 

Dari keempat stretegi yang ada maka yang sehubungan dengan perumusan 

masalah yaitu Strategi pemenuhan SDM khususnya dosen bidang Creative 

Media maka yang Penulis gunakan adalah Strategi SO yaitu : 
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"Memenuhi Kehutuhan dosen dari Jndustri terkait dan meningkatkan 

Pendidikan akademis dosen yang sudah ada dengan memberikan Beasiswa 

pendidikan formal, sehingga Pendidikan dibidang Creative Media 

meningkat" 

b) Matriks SPACE (Strategic Position and Acting Evaluation) 

Matriks SPACE (Strategic Position and Action Evaluation), digunakan 

untuk evaluasi posisi strategi yang tcrdiri dari kekuatan finansial dan 

keunggulan bersaing, kekuatan industri dan kestabilan lingkungan. 

Dan secara tabel analisa Matriks Space untuk SAE Indonesia adalah 

seperti dalam tabel 4.21 dibawah ini: 

Tabel4.22 
Matriks SPACE Analisis SAE Indonesia 

NIL AI 
KEKUATAN FINANSIAL-Financial Strength (FS) 

1 Prasarana sudah sangat cukur 4 
2 Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang 1 

kreatif yg bersertifikasi 
3 SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa 1 
4 Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar 3 

dan dibantu oleh SAE Intemasional sebagai holdin_g_ com__g_an_.l': 
5 Rekrutmen Dosenyang_ ada saat ini masih tradisional. 4 

TOTAL 13 

KEKUATAN INDUSTRI-Indutsry Strength (IS) 

1 SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE Intemasional 1 
2 Pengakuan luar negeri dan Pengakuan Industri juga sangat 2 

Baik 
3 SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik 1 

dengan Industri terkait dibidang Creative Media 
4 Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan mendukung 2 

perkembangan Perekonomian suatu Negara. 
TOTAL 6 
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STABILITAS LINGKUNGAN-Environmental Stability -ES 
1 Lokasi SAE Indonesia Culmp Strategis 
2 SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses 

pendidikan dengan adanya AFT A 
3 Persaingan dibidang ini terbilang Ketat 
4 Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 

tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke 
bidang Creative Media di Indonesia, dan Pemerintah belum 
fokus terhadap bidang ini. 

TOTAL 
KEUNGGULAN KOMPETITIF - Competitive Advantage (CA) 

1 Dosen SAE Indonesia selalu membuka hubungan komunikasi 
yang cukup erat den_g_an Mahasiswanya 

2 Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang 
Aplicatif, berkembang, mempunya1 hubungan yang baik 
dengan Industri. Bahkan Kurikulum selalu dipakai di Industri 

3 Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new 
technology vang up to date 

TOTAL 

Dari tabel 4.21 terlihat bahwa : 

Rata-rata ES adalah : 

Rata-rata IS adalah : 

Rata-rata CA adalah: 

Rata-rata FS adalah : 

Koordinat Arab V ektor: 

-10: 4 = -2,5 

6 : 4 = 1.5 

- 8 : 4 = -2 

13 : 5 = 2.6 

Sumbu X: CA +IS= -2 + (+1.5) = -0.5 

Sumbu Y: ES + FS = -2.5 + (+2.6) = +0.1 

-2 
-1 

-3 
-4 

-10 

-2 

-4 

-2 

-8 

Setelah Penulis mendapat sumbu X dan Y maka langkah selanjutnya 

memasukkan angka tersebut ke dalam sumbu-sumbu Matriks Space. Sehingga akan 

tampak seperti dalam gambar 4.3 dibawah ini yaitu: 
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DEFENSIF COMPETITIVE 

Gambar 4.2 
Matriks Space SAE Indonesia 

Dalam gambar 4.3 terlihat bahwa SAE Indonesia berada pada Kuadran 

Konservatif. Ini mengindikasikan bahwa Perusahaan tetap berpegang pada 

kompetensi dasarnya dan tidak mengambil resiko yang terlalu besar. Dari sisi 

SDM posisi SAE Indonesia berada pada kuadran Konservatif yaitu dengan 

Matriks Space ( -0.5, 1 ). Artinya bahwa SAE Indonesia tetap pada strategi awal 

dalam pemenuhan SDM khususnya dosen-dosennya. Yaitu mengambil dosen-

dosen dari lndustri tanpa mengambil resiko dengan mencoba mengambil dari 

luar Industri yang mempunyai ljasah S2. 
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c) Matriks BCG (Boston Consulting Group) 

Matriks BCG tidak akan penulis gunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan strategi Pemenuhan SDM khususnya dosen karena Matriks ini 

menekankan akan Produk yang dihasilkan. Sedangkan Penelitian yang 

dilakukan adalah berkenaan dengan strategi SDM khususnya dosen. Tetapi 

peneliti sampaikan Matrik BCG untuk Produk yang dihasilkan oleh SAE 

Indonesia. 

Diketahui di SAE Indonesia ada 4 bidang konsentrasi yaitu Audio 

Engineering, Film Production, Interactive Animation dan Music Business. 

Dimana masing masing bidang ini mempunyai kepala divisi dan dosen-dosen 

dengan keahlian sesuai bidang yang diajarkan. Dari data Enrolment yang ada 

di SAE Indonesia 3 tahun terakhir seperti dalam tabel 4.23 terlihat bahwa 

bidang konsentrasi Audio menempati jumlah enrollment tertinggi, diikuti 

bidang Film, Animation dan Music Business. 

Tabel 4.23 
Enrolment SAE Indonesia tahun 2012-2015 

Tahun Audio Film Animation Music 

March -Aug 2012 6 0 0 0 

Sept 2012- Feb 2013 14 8 6 0 

March 2013-Aug 2013 7 9 2 4 

Sept 2013- Feb 2014 25 14 7 8 

March 2014-Aug 2014 14 4 2 5 

Sept 2014- Feb 2015 20 10 4 10 

March 2015-Aug 2015 10 8 8 4 

Sept 2015- Feb 2016 21 11 6 4 
... ,__ ·-

TOTAL 117 64 35 35 

Sumber: Data Enrollment SAE Indonesia tahun 2012- 2015 
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Dimana masing-masing menurut tabel 4.23 adalah Audio sebanyak 117, 

Film sebanyak 64 Mahasiswa dan Animation serta Music Business sebanyak 

35. Animation dan Music Business walau jumlahnya sama tetapi apabila 

dibandingkan masing-masing intake atau tahun penerimaan terlihat bahwa 

Animation lebih menonjol dibandingkan Music Business. Dari tabel 4.22 dapat 

disimpulkan bahwa bidang Audio Enginering menempati tempat Star, dan Film 

menempati Cows, Animation menempati dogs dan Music Business menempati 

tanda Tanya. 

d) Matriks IE (Internal-External) 

Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci yaitu total skor matriks IFE 

pada sumbu x dan total skor matriks EFE pada sumbu y. Matriks IFE untuk 

SAE Indonesia Tabel 4.18 menghasilkan nilai 3.10 dan Matriks EFE dalam 

Tabel 4.19 menghasilkan nilai 2.5 

Menurut David (2009), bahwa total skor berbobot untuk IFE maupun EFE 

adalah : Kuat: 3,00- 4,00, Sedang: 2,00 - 2,99, Lemah : LOO - 1 ,99. Dan 

berdasarkan Matriks EFE dan IFE didapatlah Matriks IE SAE Indonesia seperti 

dalam tabel 4.24 yaitu: 
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Tabel4.24 
Matriks IE SAE Indonesia 

3,00 2,00 1 00 
' 

II III 
GROWTH RETRENCHMENT 

v VI 
GROWTH RETRENCHMENT 

VIII IX 
GROWTH LIKUIDASI 

Skor Bobot IFE 

Dari Matriks EFE dalam Tabel 4.18 dan Matriks IFE dalam Tabel 4.19 

diketahui bahwa SAE Indonesia mendapat Skor dengan Nilai Sedang Yaitu 2.5 dan 

3.10. Divisi yang dihasilkan dari Matriks masuk dalam Sel IV, yaitu masuk dalam 

Stability. Sehingga Strategi yang dipakai oleh SAE Indonesia dalam memenuhi 

kebutuhan akan SDM khususnya dosen adalah adalah dengan memenuhi SDM 

khususnya dosen dari Industri terkait dan mengembangkan dosen-dosen yang ada 

dengan peningkatan Pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah 

meningkatkan Produkt(fitas Perguruan Tinggi sehingga dapat tents meningkatkan 

profit dan jumlah mahasiswanya sehingga mampu bersaing dengan Perguruan 

Tinggi lain di Indonesia dan Internasional. 
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e) Matriks Grand Strategy (Strategi Induk!Utama) 

Pada matriks Grand Strategy nilai sumbu X diperoleh dengan menjumlahkan 

bobot rata-rata faktor internal (kekuatan dan kelemahan), sedangkan nilai sumbu Y 

diperoleh dengan menjumlahkan bobot rata-rata faktor ekstemal (peluang dan 

ancaman). Secara tabel dapat ditampilkan seperti tabel 4.25 dibawah ini: 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 

6) 

1) 

2) 

Tabel4.25 
Matriks Grand Strategy 

Faktor Internal Rating Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) Peluang (0) 
Dosen membuka hubungan yang 2 a. SAE Indonesia adalah 
cukup erat dengan Mahasiswanya Bagian dari SAE 

Intemasional 
Do sen SAE Indonesia 4 b. Pengakuan luar neg en 
mempunyai Metode Pengajaran terhadap SAE Indonesia 
Aplicatif, berkembang, sudah cukup baik,. Selain 
mempunyai hub dengan Industri. itu Pengakuan Industri 
Kurikulum dipakai di Industri sangat Baik 
Prasarana sudah sangat cukup 4 c. Lokasi Cukup Strategis 
Strategi yg dilakukan adalah dgn 1 d. SAE Indonesia memiliki 
praktisi dibidang kreatif yg Hubungan dengan 
bersertifikasi Industri 
SAE Indonesia selalu 1 e. Peluang dengan adanya 
memberikan beasiswa AFTA 
Do sen SAE Indonesia 2 f. Creative Media adalah 
mempunya1 kemampuan new Ilmu unik yang 
technology yang up to date mendukung 

perkembang_an 
TOTAL 14 TOTAL 
Kelemahan (W) Ancaman (T) 

Do sen bel urn ban yak yang 1 a. Persaingan dibidang ini 
mempunyai ljasah S2 terbilang Ketat 

SOP yang ada di SAE Indonesia 1 b. Kebijakan Pemerintah 
belum dijalankan dan Visi belum tentang Pendidikan jelas 
disosialisasikan tetapi kadang Kebijakan 

Pemerintah sulit 
diterapkan ke bidang 
Creative Media 

3) Pendidikan semacam ini 3 

Rating 

1 

2 

2 
1 

1 

2 

9 

3 

4 
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membutuhkan dana yang cukup 
besar dan masih dibantu oleh 
SAE 

4) Rekrutmen Dosen yang ada saat 4 
ini masih. SAE Indonesia belum 
mempunyai SOP yang jelas 
dengan Rekruitmen Dosen 

TOTAL 9 TOTAL 7 
s = 14 : 6 = +2.3 0 = 9: 6 = +1.5 
w = 9: 4 = +2.25 T = 7 :2 = +3.5 

Dari tabel 4.24 terlihat bahwa Sumbu X dan Y sebagai berikut: 

Sumbu X Rata-rata Score Kekuatan +Rata-rata Score Kelemahan 

(-2.3)+2.25 

-0.05 

Sumbu Y = Rata-rata Score Peluang + Rata-rata Score Hambatan 

(-1.5)+3.5 

2.00 

Dari tabel 4.24 didapat sumbu X dan Y sehingga kalau digambarkan akan 

seperti dalam gambar 4.3 dibawah ini yaitu: 

(-0.05, 2) 

Peluang (0) 

wo 
r 
I 
I 

Ancaman ( 

Gambar 4.3 
Matriks Grand Strategy SAE Indonesia 
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Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pertemuan sumbu X dan Y berada pada kuadran 

ke II yaitu pertemuan antara Peluang (Opportunity) dan Kelemahan (Weakness). Pada 

gambar 4.3 diatas terlihat bahwa perusahaan berada pada posisi kuadran II yang 

berarti bahwa SAE Indonesia tidak mampu bersaing secara efektif. Untuk itu SAE 

Indonesia harus mencari tahu mengapa pendekatan Perusahaan saat ini belum efektif 

dan harus mencari tahu juga tentang bagaimana memperbaiki day a saingnya. 

Peluangnya adalah bahwa SAE Indonesia merupakan bagian dari Institusi 

pendidikan di Luar Negeri sehingga Pengakuan akan adanya SAE Indonesia sudah 

didapat dan selain itu adalah bahwa SAE Indonesia sudah mempunyai hubungan 

yang cukup erat dengan Industri Creative Media yang ada di Indonesia dan Luar 

Negeri sehingga ilmu ini bisa berkembang di Indonesia. Calon-calon dosen pun juga 

mudah didapat dari praktisi-praktisi Industri bidang ini. Walaupun peluangnya sangat 

bagus tetapi SAE Indonesia belum memanfaatkan secara efektif peluang-peluang 

tersebut untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Diantaranya sulit 

mendapatkan dosen-dosen dengan kualitas Industri yang dilengkapi dengan ijasah S2. 

Setelah tahapan matching dilakukan maka secara detail penulis sampaikan 

standard atau target dari hasil yang telah dicapai, cara mencapainya dan pelaku yang 

melaksanakan strategi tersebut. Seperti dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel4.26 
Standard, Cara, Pelaku Mencapai Hasil Matriks Yang Baik 

N Matriks Hasil Arti dari Hasil Standard atau Cara dan Pelaku 
0 Matriks Matriks Target untuk Mencapai 

Target 
1 SWOT SO= Memenuhi Dosen dari Industri CARA: 

Sl,S2,S3,S4, Kebutuhan Do sen Terkait dengan Mencari dari Industri 
S5,S6,01,02, dari Industri terkait Ijasah Minimal S2 dan memberikan 
03,04,05,0 dan meningkatkan tug as menjalani 
6 Pendidikan akademis pendidikan akademis 

do sen yang sudah 
ada. PELAKU: 

Yayasan sebagai 
Manajemen Utama, 
PT SAE Kreatif 
sebagai Perwakilan 
SAE Internasional, 
Kepala Akademik, 
Kepala Department 

2 Space Sumbu X=- Dalam gam bar 4.3 • Yang Ideal CARA: 
0.5 terlihat bahwa SAE adalah berada • Strategi meliputi 
Sumbu Y= Indonesia berada pada Posisi penetrasi pasar, 
0.1 pad a Kuadran Kuadran Agresif. pengembangan 
(-0.5, 1) Konservatif. Ini • Nilai Yang Ideal pasar, 
Kuadran mengindikasikan adalah ( 4,4) pengembangan 
Konservatif bahwa Perusahaan • Artinya:Perusaha produk, dan atau 

tetap berpegang pada an berada dalam diversifikasi 
kompetensi dasarnya 

0 • 

terkait. pOSlSl yang 
dan tidak mengambil sang at bag us 
resiko yang terlalu untuk PELAKU: 
besar. memanfaatkan Yayasan sebagai 

kekuatan Manajemen Utama, 
internalny a untuk PT SAE Kreatif 
menarik sebagai Perwakilan 
keuntungan dari SAE Internasional, 
peluang Kepala Akademik, 
ekstemalnya, Kepala Department 
mengatasi 
kelemahan 
intemalnya dan 
menghindari 
ancaman 
eksternal. 
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3 IE IFE = 3.10 
(Internal- EFE = 2.5 
External) Sel IV-

Growth 
Stability 

4 Grand Sumbu X=-
0.05 Strategy 
Sumbu Y = 
2.00 
(-0.05, 2.00) 
Kuadran 11-
WO 
Pertemuan 
an tara 
Peluang dan 
Kelemahan 

Dari Matriks EFE • 
dalarn Tabel 4.16 
dan Matriks IFE 
dalarn T abel 4.1 7 • 
diketahui bahwa 
SAE Indonesia 
mendapat Skor 
dengan Nilai Sedang 
Yaitu 2.5 dan 3.10. 
Divisi yang 
dihasilkan dari 
Matriks masuk 
dalarn Sel IV, yaitu 
masuk dalam 
Growth Stability. 

Yang Ideal CARA: 
adalah ( 4,4) • Strategi yang 

dipakai oleh 
Divisi yang Ideal 
adalah Divisi 
yang masuk 
dalarn sel I, II 
atau IV dapat 
digambarkan 
sebagai tumbuh • 
dan membangun 
(Grow and 
build). 

SAE Indonesia 
adalah dengan 
memenuhi SDM 
khususnya dosen 
dari Industri 
terkait 
Mengembangkan 
dosen-dosen 
yang ada dengan 
peningkatan 
Pendidikannya 
Tujuannya • 
adalah 
meningkatkan 
Produktifitas 
Perguruan Tinggi 

PELAKU: 
Y ayasan sebagai 
Manajemen Utama, 
PT SAE Kreatif 
sebagai Perwakilan 
SAE Internasional, 
Kepala Akademik, 
Kepala Department 

Kuadran 2 maka Kuadran 1 memiliki CARA: 
Perusahaan tidak posisi strategis yang • Strategi insentif 
mampu bersaing sempuma. Strategi • Divestasi 
secara efektif, dan yang sesuai adalah • Likuidasi. 
harus men can tahu konsentrasi pada PELAKU: 
mengapa pendekatan pasar {penetrasi Yayasan sebagai 
perusahaan saat m1 pasar dan Manajemen Utarna, 
tidak efektif dan pengembangan PT SAE Kreatif 
bagaimana pasar) dan sebagai Perwakilan 
perusahaan dapat konsentrasi pada SAE Intemasional, 
memperbaiki daya produk Kepala Akademik, 
samgnya. (pengembangan Kepala Department 
Artinya SAE produk). 
Indonesia belum bisa 
bersaing 
efektif. 

secara 
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Dalam tabel 4.26 tersebut terlihat bahwa pelaku setiap Matriks adalah sama yaitu 

Yayasan, Investor, Kepala Akademik dan kepala divisi atau departemen masing-

masing. Sedang cara mewujudkan sesuai standar yang diinginkan atau target tertinggi 

setiap Matrik berbeda-beda. Karena matrik-matrik tersebut hasilnya berbeda maka 

harus dikonsolidasikan. Seperti dalam tabel dibawah ini yaitu: 

Tabel4.27 
Konsolidasi Matriks pada Tahapan Matching 

N Matriks Hasil Strategi Profil Yang Konsolidasi Strategi 
0 Diinginkan dari Matriks 
1 SWOT SO= Memenuhi 1. Wajib 1. Strategi 

Sl,S2,S3,S4 Kebutuhan Dosen memenuhi dan Pemenuhan 
,S5,S6,01, dari lndustri mampu akan SDM 
02,03,04, terkait dan Tri Dharma khususnya 
05,06 meningkatkan Perguruan do sen dari 

Pendidikan Tinggi Industri 
akademis do sen 2. Dari Industri, Creative Media 
yang sudah ada. mempunya1 (Indikasi ke 

2 Space SumbuX=- Artinya bahwa Pengalaman, Profil do sen 
0.5 SAE Indonesia Prestasi dan no.2) 
Sumbu Y = tetap pada strategi track record, 2. Strategi 
0.1 awal dalam keunggulan Pemenuhan 
(-0.5, 1) pemenuhan SDM dibidangnya, SDM 
Kuadran khususnya dosen- serta hubungan khususnya 
Konservatif dosennya. Yaitu yang baik di do sen dari 

mengambil Industrinya. Akademisi 
dosen-dosen dari 3. Mempunyai (Indikasi Ke 
Industri tanpa pendidikan S2, Profil Do sen 
mengambil resiko mampu No.3) 
dengan mencoba berbahasa 
mengambil dari Inggris, 
luar Industri yang membuat Buku 
mempunyai ljasah Ajar 
S2 4. Mempunyai 

3 IE IFE = 3.10 Memenuhi SDM Teori dan 
(Intema EFE = 2.5 khususnya do sen Praktek yang 
1- SeliV- dari Industri baik dan benar, 
Extema Growth terkait dan mempunyai visi 
1) Stability mengembangkan Pengajaran 

dosen-dosen yang yang bagus dan 
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ada dengan mempunyai 
peningkatan Kualifikasi 
Pendidikannya yang bisa 
kejenjang yang ditingkatkan 
lebih tinggi. 

4 Grand Surnbu X= SAE Indonesia 
Strateg -0.05 harus 
y Surnbu Y = memperbaiki 

2.00 daya saingnya. 
( -0.05, 2.00) 
Kuadran II 

-WO 
Pertemuan 

an tara 
Peluang dan 
Kelemahan 

Setelah Konsolidasi Matriks seperti dalam tabel diatas didapat dua strategi 

yang akan dipilih yaitu: 

1. Strategi Pemenuhan SDM khususnya dosen dari Industri Creative Media. 

2. Strategi Pemenuhan SDM khususnya dosen dari Akademisi 

3) Tahap Keputusan (Decision Stage) 

Penulis mengumpulkan alternatif strategi yang dihasilkan pada tahapan 

perbandingan (tahapan dua). Kemudian dikonsolidasikan serta disesuaikan 

dengan Profil ideal yang diinginkan oleh SAE Indonesia. Adapun strategi-strategi 

dalam pemenuhan SDM khususnya dosen di SAE Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1) Strategi 1 adalah Pemenuhan SDM khususnya dosen dengan mengambil 

dari Industri terkait atau dari dalam atau mempertahankan yang sudah ada 
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dengan memberikan peningkatan akademisnya, yaitu memberikan beasiswa 

kepada dosen untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga dapat sesuai 

dengan Kualiatas yang diminta oleh Pemerintah khususnya Kemenristek. 

2) Strategi 2 adalah Pemenuhan SDM khususnya dosen dari luar dengan 

kualifikasi minimum secara akademisi yaitu pendidikan S2 atau Master. 

Secara tabel pencarian skor altematif untuk Strategi 1 seperti dalam tabel dibawah ini 

yaitu: 

Tabel4.28 
D t P a a encanan Sk Alt f S or erna 1ve . 1 trateg1 

No Deskripsi Bobot AS-1 AS-2 AS-3 AS-4 Total Rata2 TAS 
PELUANG 

1 Peluang_ 1 0.04 4 3 4 4 15 15/4=5.00 0.20 
2 Peluang 2 0.1 4 4 4 3 15 15/4=5.00 0.50 
3 Peluang 3 0.15 4 3 3 3 13 13/4=4.33 0.65 
4 Peluang 4 0.04 4 3 4 4 15 15/4=5.00 0.20 
5 Peluang 5 0.1 3 3 4 4 14 14/4=4.67 0.47 
6 Pe1uang_ 6 0.15 4 3 3 4 14 14/4=4.67 0.47 
Hambatan 
1 Hambatan 1 0.16 4 3 3 3 13 13/4=4.33 0.69 
2 Hambatan 2 0.26 2 3 2 2 9 9/4 = 3.00 0.78 
Kekuatan 
1 Kekuatan 1 0.08 4 4 4 3 15 15/4 = 5.00 0.40 
2 Kekuatan 2 0.18 3 4 4 3 14 14/4 = 4.67 0.84 
3 Kekuatan 3 0.22 4 4 4 4 16 16/4 = 5.33 1.17 
4 Kekuatan 4 0.04 4 3 4 4 15 15/4 = 5.00 0.20 
5 Kekuatan 5 0.02 4 3 3 3 13 13/4 = 4.33 0.09 
6 Kekuatan 6 0.1 3 3 4 2 12 12/4 = 4.00 0.40 

Kelemahan 
1 Kelemahan 1 0.04 3 3 2 2 10 10/4 = 3.33 0.13 
2 Kelemahan 2 0.04 2 3 3 3 11 11/4 = 3.67 0.15 
3 Kelemahan 3 0.12 4 3 3 2 12 12/4 = 4.00 0.48 
4 Kelemahan 4 0.16 2 3 0 2 7 7/4 = 2.33 0.37 

TOTAL STRATEGI 1 8.42 
Sumber : Lampiran Q Reduks1 Data 

Dari tabel 4.28 terlihat bahwa Jumlah dari Strategi 1 sebanyak 8.42 dimana 

156 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



didapat dari total Peluang ditambahkan dengan Hambatan, kekuatan dan kelemahan 

dari faktor-faktor Ekstemal dan Internal SDM SAE Indonesia. Sedang untuk 

pemilihan Strategi 2 dapat digambarkan seperti dalam tabel 4.29 dibawah ini: 

Tabel4.29 
Data Pencarian Skor Alternative Strategi 2 

No Deskripsi Bobot AS-1 AS-2 AS-3 AS-4 Total Rata2 TAS 
PELUANG 

1 Peluang 1 0.04 2 3 2 2 9 9/4 = 3.00 0.12 
2 Peluang 2 0.1 3 3 2 2 10 10/4 = 3.33 0.33 
3 Peluan_g_3 0.15 1 2 2 3 8 8/4 = 2.67 0.40 
4 Peluan_g 4 0.04 2 3 3 2 10 10/4 = 3.33 0.13 
5 Peluan_g 5 0.1 3 3 3 2 11 1114 = 3.67 0.37 
6 Peluang 6 0.15 4 2 2 2 10 10/4 = 3.33 0.50 
Hambatan 
1 Hambatan 1 0.16 2 3 2 2 9 9/4 = 3.00 0.48 
2 Hambatan 2 0.26 3 3 3 4 13 13/4 = 4.33 1.13 
Kekuatan 

1 Kekuatan 1 0.08 4 3 2 2 11 11/4 = 3.67 0.29 
2 Kekuatan 2 0.18 3 4 3 2 12 12/4 = 4.00 0.72 
3 Kekuatan 3 0.22 3 3 2 3 11 11/4 = 3.67 0.81 
4 Kekuatan 4 0.04 2 3 3 2 10 10/4 = 3.33 0.13 
5 Kekuatan 5 0.02 4 3 2 1 10 10/4 = 3.33 0.07 
6 Kekuatan 6 0.1 3 3 3 1 10 10/4=3.33 0.33 

Kelemaban 
1 Kelemahan 1 0.04 4 2 3 4 13 13/4 = 4.33 0.17 
2 Kelemahan 2 0.04 4 3 2 2 11 11/4 = 3.67 0.15 
3 Kelemahan 3 0.12 3 4 2 1 10 10/4 = 3.33 0.40 
4 Kelemahan 4 0.16 2 3 0 2 7 7/4 = 2.33 0.37 

TOTAL STRA TEGI 2 6.91 
Sumber : Lampiran Q, Reduksi Data Matriks QSPM 

Dari kedua Strategi tersebut dan perhitungan pada tabel 4.28 dan tabel 4.29 

didapatlah bahwa nilai terbesar untuk kedua strategi adalah Strategi 1 yaitu sebesar 

8.42 dibanding Strategi 2 yaitu 6.91. Ini berarti Strategi yang dipilih adalah Strategi 1 

yaitu Pemenuhan Kebutuhan SDM khususnya dosen bidang Creative Media di SAE 
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Indonesia dengan mengambil dari Industri dan Praktisi bidang ini dan 

mempertahankan serta meningkatkan pendidikan akademis dosen-dosen yang ada 

dengan pemberian Beasiswa. 

Skema Strategi Pemenuhan SDM khususnya Dosen-dosen SAE Indonesia 

Skema Pelaksanaan Strategi Pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen SAE 

Indonesia adalah Apakah strategi Pemenuhannya?, Bagaimana memenuhi Strategi 

Pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen tersebut? Siapa yang harus melaksanakan 

strategi tersebut? Bagaimana kaitannya dengan Visi, Misi SAE Indonesia sebagai 

suatu Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka dibuatkah skema Strategi 

Pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen seperti didalam tabel 4.29 dibawah ini: 

1 Strategi 
Pemenuhan 
khususnya 
dari 
Creative 

Tabel4.30 
Skema Strategi yang Dihasilkan dan kaitannya 
dengan Visi, Misi serta Profil Dosen yang Ideal 

1. 
SDM 
do sen 

Industri 2. 
Media 

Yayasan sebagai 
Pelaku pembiayaan 

Kepala Akademik 
yang membawahi 

I. Mencari SDM dari Industri 
dengan cara: Mencari dari 
Industri terkait, Dari 
sesama Praktisi atau 
sesama dosen, Dari 

(Indikasi ke Profil Kegiatan Akademik Komw1itas Industri seperti 
Film, Audio, Music dan 
Animasi. 

dosen no.2) 
3. Kepala Divisi sebagai 

User a tau Pengguna 
dari SDM yaitu 
Dosen-Dosen 

2. Memberikan Beasiswa 
kepada Dosen-dosen yang 
sudah ada 

Kaitan Strategi dengan Visi SAE Indonesia: 
Visi sebagai pelopor dalam dunia pendidikan teknologi media kreatif yang 
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professional ditunjukkan dengan Misi SAE Indonesia: 
1. Menyediakan Program Pendidikan tinggi kejuruan dan spesialis untuk 

membangun dan mengembangkan mahasiswa - Indikasi dengan Strategi 
adalah Mencari dosen kejuruan atau dari Industri untuk mewujudkan 
Program Pendidikan tersebut. 

2. Menekankan pengalaman praktis serta kebutuhan mahasiswa dan industri -
Indikasi dengan Strategi adalah memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan 
adanya dosen praktisi dengan pengalaman di Industrinya 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengakses mengena1 
pengetahuan terbaru dan fasilitas yang luar biasa untuk meningkatkan 
keterampilan mereka - Indikasi dengan Strategi adalah memenuhi kebutuhan 
Perguruan Tinggi akan dosen dengan yang mempunyai Hubungan baik di 
Industri agar Mahasiswa dapat diterjunkan ke industry pada Program 
Magang atau alumni nantinya bisa berkarya di Industri. 

4. Mengembangkan jaringan secara global sebagai komunitas professional 
dalam bidang media kreatif- Indikasinya sama dengan No.3 

Kaitan Strategi dengan Misi SAE Indonesia dan Profil Dosen: 
1. Misi Menyediakan program pendidikan tinggi kejuruan dan spesialis untuk 

membangun dan mengembangkan mahasiswa ditunjukkan dengan Strategi 
Pemenuhan Dosen yang berasal dari Industri dan sesuai dengan Profil Ideal 
dosen yang berkualitas dibidangnya sesuai dengan Industri dan Pemerintah. 

2. Misi Menekankan pengalaman praktis serta kebutuhan mahasiswa dan 
industri ditunjukan dengan Profil Ideal dosen yang berasal dari Industri. 
mempunyai Pengalaman di Industrinya, Mempunyai prestasi dan track record 
keunggulan dibidangnya serta mempunym hubungan yang baik di 
Industrinya. Profil Ideal dosen tersebut adalah dengan menggunakan strategi 
pemenuhannya dari lndustri terkait. 

3. Misi Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengakses mengenm 
pengetahuan terbaru dan fasilitas yang luar biasa untuk meningkatkan 
keterampilan mereka ditunjukkan dengan Profil Ideal dosen yang mempunyai 
prestasi dan track record keunggulan dibidangnya serta mempunym 
hubungan yang baik di Industrinya. Profil Ideal dosen tersebut adalah dengan 
menggunakan strategi pemenuhannya dari Industri terkait. 

4. Misi Mengembangkan jaringan secara global sebagai komunitas professional 
dalam bidang media kreatif ditunjukkan dengan Profil Ideal dosen yang 
mempunym prestasi dan track record keunggulan dibidangnya serta 
mempunym hubungan yang baik di Industrinya.Menyediakan Program 
Pendidikan tinggi kejuruan dan spesialis untuk membangun dan 
mengembangkan mahasiswa - Indikasi dengan Strategi adalah Mencari 
dosen kejuruan atau dari Industri untuk mewujudkan Program Pendidikan 
terse but. 
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Dalarn tabel 4.30 terlihat secara skema hubungan antara strategi yang dihasilkan, 

bagaimana memenuhi strategi tersebut dan siapa pelakunya, kemudian keterkaitan 

antara visi, misi SAE Indonesia juga tujuannya dalarn mendapatkan profil dosen yang 

ideal bagi SAE Indonesia. 

Setelah proses perumusan strategi maka dilanjutkan dengan proses penerapan 

strategi dan terakhir adalah evaluasi kontrol terhadap strategi. Dalarn penulisan tesis 

ini hanya sampai pada pembuatan strategi yaitu strategi pemenuhan kebutuhan SDM 

khususnya dosen-dosen bidang creative media di SAE Indonesia. 

N 
0 

1 

2 

Secara ringkas penulis sampaikan bahwa setelah memutuskan strategi yang 

diambil maka selanjutnya tahap penerapan strategi pemenuhan dosen-dosen tersebut 

seperti dalam tabel dibawah ini : 

Tabel4.31 
Tahapan Penerapan Strategi Pemenuhan SDM Khususnya 

Dosen di SAE Indonesia 

Strategi Bagaimana Penerapannya Pelaku pada tahapan 
Pen era pan 

Mencari SDM dari 1. Sesuaikan dengan 1. Ketua Bidang 
Industri dengan cara: kebutuhan dosen setiap Akademik 
Mencari dari Industri semestemya 2. Kepala Bag ian 
terkait, Dari sesarna 2. Alokasikan dosen yang Departemen masmg-
Praktisi a tau sesarna sudah ada sehingga masmg 
dosen, Dari Komunitas kebutuhannya bisa 
Industri seperti Film, dilaksanakan 
Audio, Music dan 
Animasi. 
Memberikan Beasiswa 1. Memotivasi dosen yang 1. Ketua Bidang 
kepada Dosen-dosen sudah ada untuk mau Akademik 
yang sudah ada mengikuti pendidikan 2. Kepala Bagian 

lanjutan Departemen masing-
2. Persiapkan masmg 

Keuangannya 3. Y ayasan dan Investor 
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Pada tahap penerapan strategi seperti yang digambarkan dalam tabel 4.31 terlihat 

bahwa semua bagian ikut serta dalam melaksanakan strategi yang disepakati. Dari 

Yayasan dan Investor, Bagian akademik dan divisi masing-masing sebagai pengguna 

atau user. Semua bagian saling menunjang agar strategi tercapai sesuai dengan tujuan 

utamanya. 

Setelah Tahapan penerapan dilaksanakan harus dievaluasi strategi tersebut agar 

menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja 

Perguruan tinggi. Evaluasi Strategi pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen SAE 

Indonesia dilaksanakan secara periodik artinya dilaksanakan dalam waktu yang tetap. 

Adapun Evaluasi nya seperti yang digambarkan dalam tabel dibawah ini yaitu : 

Tabel4.32 
Tahapan Evaluasi Strategi Pemenuhan SDM Khususnya Dosen 

di SAE Indonesia 

N Strategi Bagaimana Pelaku pada tabapan 
0 mengevaluasinya Evaluasi 
1 Mencari SDM dari Industri 1. Meningkatkan 1. Ketua Bidang 

dengan cara: Mencari dari Profesional is me do sen Akademik 
Industri terkait, Dari sesama dalam melaksanakan 2. Kepala Bagian 
Praktisi atau sesama dosen, tug as Departemen 
Dari Komunitas Industri 2. Meningkatkan Proses 

. . 
masmg-masmg 

seperti Film, Audio, Music dan hasil pendidikan 3. Yayasan sebagai 
dan Animasi. 3. Menilai Kinerja dosen fungsi pendanaan 

2 Memberikan Beasiswa 1. Melalui peningkatan 1. Ketua Bidang 
kepada Dosen-dosen yang sua sana akademik Akademik 
sudah ada disemua bag ian 2. Kepala Bagian 

perguruan tinggi Departemen 
2. Mempercepat masing-masing 

terwujudnya tujuan 3. Yayasan sebagai 
pendidikan nasional fungsipendanaan 

Pada tahap evaluasi strategi seperti yang digambarkan dalam tabel 4.32 terlihat 
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bahwa semua bagian juga ikut serta dalam melaksanakan strategi yang 

disepakati. Dari Yayasan dan Investor, Bagian akademik dan divisi masing

masing sebagai pengguna atau user. Semua bagian saling menunjang agar 

strategi tercapai sesuai dengan tujuan utamanya. 

4) Diagram Pohon (Tree Diagram) 

Untuk memperkuat keputusan yang dihasilkan diatas maka penulis mencoba 

melakukan pemilihan strategi dengan diagram Pohon. Dalam penelitian ini yang 

akan diterapkan dalam diagram pohon adalah: 

a. Strategi pemenuhan kualifikasi SDM khususnya dosen-dosen bidang Creative 

Media dari dalam Perguruan tinggi sendiri dengan mengembangkan pendidikan 

akademiknya. 

b. Strategi pemenuhan kualifikasi SDM khususnya dosen-dosen bidang Creative 

Media dari luar Perguruan Tinggi atau mencari baru dengan syarat yang 

disesuaikan kualifikasi dari Pemerintah dan Industri. 

Dalam gambar 4.6 terlihat bahwa Diagram Pohon untuk SDM SAE Indonesia 

khususnya dosen-dosen bidang Creative Media didapatkan dari Pemenuhan dari 

dalam atau mempertahankan dosen-dosen yang ada dengan meningkatkan 

pendidikannya. 
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PEMENUHAN 

DOSEN-DOSEN 
SAE INDONESIA 

Gambar 4.4 
Diagram Pohon SAE Indonesia 

Bimbingan Dosen 

Lebih Lama untuk 
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Dalam Diagram Pohon di gambar 4.4 terlihat bahwa pemilihan Strategi oleh SAE 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan dosen-dosen adalah dengan: 

a. Dengan hasil formulasi strategi pemenuhan SDM khususnya dosen-dosen 

dibidang Creative Media ini adalah dengan mempertahankan dosen-dosen 

yang ada. Dan peningkatannya dengan mewajibkan mereka untuk 

mengarnbil pendidikan selanjutnya. 

b. Kendala-kendala yang harus dihadapi oleh SAE Indonesia adalah: 

1) Biaya Pendidikan akan diberikan oleh SAE Indonesia dengan sistem 

ikatan kerja kepada dosen-dosen yang telah mengabdi selama 

beberapa tahun atau dengan syarat lain. 

2) Waktu diberikan kepada dosen untuk memilih kapan pelaksanaan 

pendidikan tersebut dilakukan sehingga mereka bisa mengatur jadwal 

kegiatan atau projek diluar SAE Indonesia. 

3) Jenis Beasiswa disampaikan kepada dosen dengan pilihan dilakukan 

di Perguruan tinggi regular atau dengan sistem online di luar. 

4) Memberikan beasiswa kepada mereka dalam jangka waktu tertentu. 

Sehingga jadwal kegiatan atau praktek di Industri tidak banyak 

terganggu dengan aktivitas ini. 

c. Lebih meningkatkan hubungan atau kerjasama dengan Industri terkait 

sehingga akan mempermudah pencarian dana beasiswa dan project yang 

bisa menjadikan dana tambahan bagi SAE sehingga menghemat 

pengeluaran biaya pendidikan bagi dosen. Saat ini SAE Indonesia sudah 
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mempunyai hubungan kerjasama dengan beberapa Industri terkait seperti 

digambarkan dalam tabel 4.33 dibawah ini: 

Tabel4.33 
Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama 

No Nama Instansi Jenis Kegiatan 

1. PT. Merantau Film Workshop 
2. Audiopro Media Audio Promosi 
3. Kompas Inspirasi Indonesia Shooting dan Taping 
4. PT. Say Group Promo short film competition 
5. Kibar Kreasi Promosi kompetisi 
6. PT. Radio Suara Gema Spot roll-up banner OZ Radio 
7. Zinkvision Animation overview 
8. @2america Promosi 
9. TV One Program "Legend" 
10. PT. Ford Motor Indonesia Global Ranger Challenge 
11. Timothy Jorma Matindas Produksi Film Pendek 
12. Demajors Independent Music Scholarship, Program 

Indust_ry Edukasi 
13. Fimela .Com Education, Sharring Session 
14. PT. Graha Layar Prima Promosi, Program 
15. Pee Wee Gaskins Promosi, Produksi 
18. PT. YS Media Produksi dan Promosi 

Sumber : Evaluasi Diri SAE Indonesia (20 14) 

Tabel 4.33 memperlihatkan bahwa walau hubungan dengan industri terkait 

dalam negeri masih bersifat umum, tetapi apabila dibina akan mempunyai 

networking yang cukup luas mengingat bahwa industri masih sangat luas 

pangsa pasar nya. Dan perlu diingat bahwa promosi dari mulut kemulut 

sangat efektif dibanding promosi cara lain. 
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d. Lebih meningkatkan hubungan atau kerjasama dengan departemen-

departemen Pemerintah khususnya Badan Industri Kreatif karena secara 

jenis usaha, SAE Indonesia seharusnya dibina dan diarahkan serta dibantu 

oleh Industri Kreatif Indonesia. Secara data yang penulis dapat dari 

dokumen kerjasama SAE Indonesia ada beberapa Departemen yang telah 

bekerja sama dengan SAE Indonesia seperti PMI untuk membuat Film 

Dokumenter tentang Ulang Tahun PMI, Kejaksaan untuk membuat Profile 

Kejaksaan di Indonesia. Selain itu baru-baru ini SAE Indonesia diundang 

untuk turut serta mengikuti Festival Film Indonesia yang juga dihadiri oleh 

Kemenristek dan Bareskraf. Seperti dalam foto dibawah ini: 

Gambar 4.5 
Undangan dari Kemenristek tentang Perfilman 
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e. Menjalin hubungan dengan perguruan tinggi lain sehingga adanya 

kerjasama antar Perguruan tinggi terjalin. Tujuan untuk membantu 

pengadaan dosen-dosen dengan kualitas akademik tetapi juga mempunyai 

pengalaman industri. Gambaran perguruan tinggi yang sudah bekerja sama 

dengan SAE Indonesia adalah seperti dalam tabel4.34 dibawah ini: 

Tabel4.34 
Instansi luar negeri yang menjalin kerjasama 

No. Nama Instansi Jenis Kegiatan 

1 JoeSidek Productions An Introduction to Tropfest South East Asia 
(Malaysia 

2 Avid Technology,Inc Training Course Pro Tools 
(Massachusetts) 

3 Middlesex University Validated Collaborative Programmes 
4 Zinkvision, Bangkok Animation Overview/Jobs in animation and 

Thailand future opQortunities 
5 SAE Institute Singapore, • Joint Teaching, Research, Cultural 

The Riverwalk Galleria Activity 
• Mobility of faculty, scholarsm and 

students between institutions 
• Staff Professional development 
• Sharing or creating of educational 

materials and resources 
6 SAE Institute Australia, • Joint Teaching, Research, Cultural 

Ewingsdale Road Activity 
• Mobility of faculty, scholarsm and 

students between institutions 
• Staff Professional development 
• Sharing or creating of educational 

materials and resources 
Sumber: Evaluasi Diri SAE Indonesia (2014) 

Dari tabel 4.34 terlihat bahwa pengakuan luar negeri dibidang pendidikan pun 

sudah diberikan kepada SAE Indonesia bahkan pengakuan untuk program 

akademiknya sudah diberikan oleh Middlesex University. 
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Roadmap basil Pemilihan Strategi 

Hasil Strategi yang dipilih kemudian dipilah lebih jauh untuk menentukan 

langkah selanjutnya yaitu: 

Tabel4.35 
Roadmap Hasil Pemilihan Strategi SAE Indonesia 

Strategi Indikator Sub lndikator Target 
Pencapaian 

Strategi Pemberian Waktu Pelaksanaan ditentukan Tahun 2017 
Pemenuhan Beasiswa sendiri 
Dosen di SAE Kepada Diberikan dengan Ikatan Kerja dan Tahun2017 
Indonesia yaitu Do sen untuk Dosen yang telah bekerja 2 
Tetap Untuk Tahun 
Mempertahank Meningkatk Pemilihan Perguruan Tinggi Tahun2017 
an Dosen yang an Jenjang diberikan kepada Calon penerima 
ada dengan Pendidikan atau dosen yang bersangkutan 
memberikan Biaya untuk Kerjasama dengan Industri terkait Tahun 2017 
beasiswa membiayai untuk memberikan Beasiswa 
kepada do sen Beasiswa Kerjasama Pembuatan Project yang Tahun 2017 
terse but kepada dananya untuk kepentingan 

Do sen Beasiswa 
Kerjasama dengan departemen- Tahun 2017 
departemen untuk mendapatkan 
beasiswa dan project yang dananya 
untuk kepentingan Beasiswa 

Kendal a Project-project yang telah diterima 
Karir yang oleh do sen yang bersangkutan 
terhambat diberikan mahasiswa dibawah 
karena pengawasan do sen yang 
menenma bersangkutan 
Beasiswa Project-project yang telah diterima 

oleh do sen yang bersangkutan 
diberikan kepada dosen-dosen lain 

Dari tabel 4.35 terlihat bahwa tahun pencapaian diperkirakan adalah sekitar tahun 

2017. Ini mengingat kalau strategi pemenuhan SDM khususnya dosen akan dilakukan 

mulai tahun 2015 akan selesai ditahun 2017. Karena pendidikan S2 umumnya adalah 

2 tahun. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN dan SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari Observasi, Dokumen dan 

wawancara dengan beberapa informan tentang Strategi Pemenuhan kualifikasi SDM 

khususnya dosen bidang Creative Media di SAE Indonesia, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Profil yang Ideal Bagi Dosen Bidang Creative Media di SAE Indonesia 

Penulis menggunakan 9 Informan dan menghasilkan 28 data yang terbagi 

dalam 4 kategori tentang Profil Ideal SDM khususnya dosen-dosen di SAE 

Indonesia adalah: 

a. Wajib memenuhi dan mampu akan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

b. Berasal dari Industri dan mempunyai pengalaman. prestasi dan track record 

serta keunggulan dibidangnya serta mempunyai hubungan yang baik di 

industrinya. 

c. Mempunyai Pendidikan Minimal S2, mampu berbahasa Inggris serta dapat 

membuat buku ajar. 

d. Mempunyai teori dan praktek yang baik dan benar, mempunym VIS! 

pengajaran yang bagus dan mempunyai kualifikasi yang bisa ditingkatkan. 
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2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi SAE Indonesia 

Hasil wawancara dan reduksi data yang dilakukan dengan 8 informan 

dihasilkan 8 faktor yang mempengaruhi ekstemal SAE Indonesia. Adapun faktor

faktor itu adalah: 

a. SAE Indonesia adalah bagian dari SAE Intemasional yang mendapat 

dukungan keuangan, dan mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap. 

b. Persaingan dibidang ini terbilang ketat dengan munculnya perguruan tinggi 

dari luar tanpa ijin dan munculnya kursus-kursus singkat bidang ini. 

c. Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik dan selain 

itu pengakuan industri juga sangat baik terbukti dengan banyaknya 

kerjasama yang sudah terjadi. 

d. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan jelas untuk membimbing 

perguruan tinggi sesua1 standar pendidikan. Tetapi kebijakan pemerintah 

sulit diterapkan ke bidang Creative Media di Indonesia, dan JUga 

pemerintah belum fokus terhadap bidang ini. 

e. Lokasi SAE Indonesia cukup strategis karena terletak dekat dengan 

lembaga pendidikan tinggi lainnya dan tempat-tempat budaya besar seperti 

komunitas Salihara 

f. SAE Indonesia telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan industri 

terkait dibidang Creative Media 

g. SAE mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan dengan AFT A 

h. Creative Media adalah Ilmu yang unik dan bidang yang mendukung 

perkembangan perekonomian. 
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3. Faktor Internal yang mempengaruhi SAE Indonesia 

Hasil reduksi data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 9 Informan 

didapatlah 50 jawaban. Dan didapatlah 10 Kategori untuk faktor internal. 

a. Dosen SAE Indonesia belum banyak yang mempunyai ijasah S2 tetapi 

sebagian besar sudah menyadari pentingnya pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi yang 

cukup erat dengan mahasiswanya. 

c. Dosen SAE Indonesia mempunyai metode pengaJaran yang aplicatif, 

berkembang, mempunyai hubungan dengan industri. Bahkan kurikulum 

yang ada selalu dipakai di Industri. 

d. SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan dan visi yang ada di SAE 

Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan. 

e. Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat ini 

masih dibantu oleh SAE lntemasional 

f. Prasarana sudah sangat cukup dibidang 1m dan selalu ditinjau dan 

diperbaharui 

g. Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional karena SAE Indonesia 

bel urn mempunyai SOP yang jelas dengan rekruitmen Dosen. 

h. Strategi yg dilakukan adalah dengan mencari praktisi dibidang kreatif yg 

bersertifikasi. 

1. SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada masyarakat 

J. Do sen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new technology yang 

up to date. 
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4. Strategi pemenuhan akan SDM khususnya dosen-dosen bidang Creative Media di 

SAE Indonesia, adalah dengan menggunakan pendekatan Matriks strategi yang 

terbagi menjadi 3 tahapan yaitu bahwa, Strategi yang dipilih adalah Strategi 

Pemenuhan Kebutuhan dosen bidang Creative Media di SAE Indonesia dengan 

mendapatkannya dari dalam SAE Indonesia sendiri. Artinya tetap 

mempertahankan dosen yang ada dengan memberikan kesempatan peningkatan 

akademisi dengan mewajibkan mereka untuk mengambil pendidikan selanjutnya. 

a. Tahapan Input atau masukkan. 

T erdiri dari matriks IFE, matriks EFE, dan matriks CPM. 

• Berdasarkan hasil dari matriks EFE, didapat 6 faktor peluang dan 2 

faktor hambatan. Total peringkat bobot SAE Indonesia adalah 2.5. 

Nilai ini menunjukkan bahwa SAE Indonesia belum berhasil 

menggunakan peluang ekstemal secara optimal dan menghindari 

ancaman yang menghadang SAE Indonesia. 

• Berdasarkan hasil dari matriks IFE, didapat 6 faktor kekuatan dan 4 

faktor kelemahan. Total peringkat bo bot SAE Indonesia adalah 

sebesar 3,10. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

posisi internal yang cukup kuat karena nilai yang diperoleh diatas nilai 

rata-rata industri yaitu 2,5. 

• Matriks CPM menggunakan 3 perguruan tinggi yang mempunym 

kesamaan. Berdasarkan hasil dari matriks CPM, total peringkat bobot 

SAE Indonesia adalah 8.28, total skor bobot Lassale adalah 7.24 dan 

172 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Raffles adalah 5.39. Hal ini menunjukkan bahwa posisi SAE Indonesia 

jika dibandingkan kedua pesaingnya masih lebih unggul dalam profil 

kompetitifnya. 

b. Tahapan Matching 

1) Matriks SWOT 

Strategi yang didapat adalah menggunakan SO sebagai Strategi yang Paling 

masuk dengan Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu "Memenuhi 

Kebutuhan dosen dari Industri terkait dan meningkatkan Pendidikan 

akademis dosen yang sudah ada dengan memberikan Beasiswa pendidikan 

formal, sehingga Pendidikan dibidang Creative Media meningkat" 

2) Matriks Space 

Arah vector Matriks Space dari data yang dihasilkan berada dalam kuadran 

2 yakni Conservative quadrant, artinya SAE Indonesia diimplikasikan tetap 

bertahan pada kompetensi dasamya dan tidak mcngambil resiko yang 

tcrlalu besar. Diperoleh altematif stratcgi yaitu Pcnetrasi pasar, 

Pengcmbangan pasar, Pcngembangan produk, dan Diversifikasi terkait. 

3) Matriks Grand Strategy 

Dari data diatas yang dihasilkan maka Posisi SAE Indonesia berada pada 

Posisi Kuadran 2, dimana SAE Indonesia perlu secara scrius mengcvalusai 

pendckatan terhadap Pasar. Walaupun SAE Indonesia tetap tumbuh tetapi 

tidak mampu bersaing secara efektif. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

muncul kompetitor dari berbagai dunia yang masuk ke Indonesia. Untuk itu 
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SAE Indonesia harus menciptakan suatu pendekatan yang mampu bertahan 

dan memperbaiki daya saingnya. Strateginya adalah strategi intensif, 

divestasi dan likuidasi. 

4) Matriks IE (Internal-External) 

Dari skor bobot yang dihasilkan didapatlah bahwa posisi SAE Indonesia 

berada pada Kuadran IV yaitu dengan EFE nya sedang dan IFE nya kuat. 

Artinya berada pada Strategi Growth and Build, dimana strateginya adalah 

intensif (Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan Pengembangan Produk) 

dan Integrasi (lntegrasi kebelakang, kedepan dan horizontal). 

c. Tahapan Keputusan yaitu dengan Matriks QSPM 

Tahap keputusan terdiri dari matriks QSPM. Alternatif strategi didapatkan 

dari alternatif-alternatif strategi yang dikonsolidasikan pada tahapan 

matching. Sehingga menghasilkan dua strategi yang akan dipilih. Dari kedua 

Strategi didapatlah bahwa nilai terbesar untuk kedua strategi adalah Strategi 1 

yaitu sebesar 8.42 dibanding Strategi 2 yaitu 6. 91. Ini berarti Strategi yang 

dipilih adalah Strategi 1 yaitu Pemenuhan Kebutuhan SDM khususnya dosen 

bidang Creative Media di SAE Indonesia dengan mengambil dari lndustri dan 

Praktisi bidang ini dan mempertahankan serta meningkatkan pendidikan 

akademis dosen-dosen yang ada dengan pemberian Beasiswa. 
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B. Saran-saran 

1. Yayasan dan Senat Akademik harus lebih memberikan sosialiasi tentang tugas 

utama dosen khususnya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena 

Pendidikan yang dimiliki para dosen menjadi sumber ilmu untuk melakukan 

penelitian dan kemudian diaplikasikan terhadap masyarakat. Bahkan sebaiknya 

dimasukkan dalam kertas kerja dosen setiap semestemya. 

2. Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan karir pengajar yang latar belakangnya 

multidisipliner dan juga para praktisi-praktisi dengan pengalaman dan track 

record yang ada. Sehingga Perguruan Tinggi bidang ini juga bisa berkembang di 

Indonesia. 

3. Yayasan dan Senat Akademik juga Investor harus selalu mengevaluasi strategi 

yang sudah dilakukan baik dari sisi Faktor Ekstemal dan Internal. Karena kedua 

faktor tersebut selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada. 

4. Investor sebaiknya harus lebih mengadakan riset terdahulu dari sisi legalitas 

khususnya. Karena masalah yang utama di SAE Indonesia adalah karena Pihak 

Investor kurang memperhatikan masalah yang terkait dengan pengurusan suatu 

ijin atau hal lain dengan pemerintah. 

5. Berdasarkan hasil matriks QSPM diketahui bahwa strategi yang paling banyak 

didapat dari matrik-matrik pada tahapan matching adalah Penetrasi pasar. 

Sehingga sebaiknya SAE Indonesia dalam menerapakan strateginya adalah 

menggunakan strategi penetrasi pasar. 
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6. SAE Indonsesia sebaiknya melaksanakan Strategi ini dengan ketepatan waktu 

sehingga pemenuhan kualitas dosen yang sesuai dengan Pemerintah dan Industri 

bisa terpenuhi. 

7. Saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

a. Sebaiknya penelitian strategi suatu perusahaan dilakukan secara lebih 

seksama dan detail. Dengan waktu yang tidak terlalu cepat sehingga dapat 

menghasilkan strategi yang bermanfaat bagi organisasi. 

b. Sebaiknya strategi alternatif dalam matriks QSPM lebih dari dua sehingga 

hasilnya bisa menemukan strategi yang memang paling tepat bagi perusahaan. 
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DAFTAR PERTANYAAN: 

1. Pe;·1de1p;:;t Bapak/lbu mengenai Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah 

semacam SAE !ndonesia sebagai sekolah dengan jurusan Creative Media 

ditinjau dari lndustri dan Pemerintah? How is the ideal profile that is suitable 

for such schools SAE Indonesia as a school with a major in terms of the 

Creative Media base on Industry and Government? 

2. Bagaimana faktor Eksternal SAE Indonesia? How External factors SAE 

Indonesia? 

a. Pendapat and a tentang posisi atau lokasi SAE Indonesia? Your opinion 

about the position or location of SAE Indonesia? 

b. Bagaimana Persaingan antar Perguruan Tinggi saat ini khususnya yang 

sejenis dengan SAE Indonesia? How Competition between universities 

right now, especially similar to the SAE Indonesia? 

c. S3gaiman~ mer.urut anda kebij~bn pemerlr.tah ber!<enaan dengan 

Pendidikan di Indonesia khususnya terhadap bidang ini? How do you 

think the government's policy with regard to education in Indonesia, 

especially on this field? 

d. Bagaimana Pendapat anda tentang llmu Creative Media? How Your 

opinion about Creative Media Studies? 

e. Bagaimana menurut anda Pengakuan Luar Negeri terhadap SAE 

Indonesia? How do you think the Recognition of Foreign Affairs of the 

SAE Indonesia? 

f. Bagaimana menurut Anda pengakuan lndustri khususnya industri 

yang sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia terhadap 

sekolah ini? How do you think the particular industry recognition 

industry in line with departments in SAE Indonesia to this school? 

g. Bagaimana situasi ekonomi Indonesia terhadap Proses pendidikan di 

SAE Indonesia? Misalkan dengan telah dibukanya AFTA 2015? How is 

the economic situation of Indonesia to the education process in SAE 

Indonesia? Suppose that with the opening of AFTA in 2015? 

h. Bagaimana menurut anda apakah kebijakan Pemerintah seperti 

Undang-undang Pendidikan vokasi memberikan laju pertumbuhan 

perguruan tinggi ini? How do you think the Government policies such 
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as vocational Education Act gives the growth rate of this college? 

3. Bagaimana Faktor internal SAE Indonesia? How does the Internal Factors SAE 
Indonesia? 

a. Bagaimana dosen-dosen yang ada sekarang ini ? Baik dari skill 

maupun pendidikan yang dipunyai ? Bagaimana penguasaan 

teknologinya mengingat bahwa bidang inl membutuhkan teknologi 

yang up to date? How lecturers that exist right now? Base on the skili 

and education that belongs? How mastery of the tEchnology given 

that this field requires technology up to date? 

b. Bagaimana Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen 

khususnya dosen-dosen dibidang inl? How do Management 

Recruitment Methods particularly lecturers in this field? 

c. Bagalmana sarana dan prasarana yang dimiiik1 SAE lnaonesia 

berkenaan dengan adanya pengenalar. bidang ini? Apak3h mencukupi 

untuk mentransfer ilmu yang harus diajarkan? How infrastructure is 

owned by SAE Indonesia with regard to the introduction of this field? 

Are sufficient to transfer the knowledge to be taught? 

d. Sagaimana menurut pendapat anda per1danaan yang dilakukan 
mengingat pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar? 
How in your opinion do given education funding requires substantial 
funds? 

e. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap 
pemenuhan SDMnya khususnya dosen baik untuk industri dan 
pemerintah? How is the strategy undertaken by SAE Indonesia 
towards the fulfillment of its human resources, especially lecturers 
both for industry and government? 
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KUESIONER RISH SWOT 

PROFILINFORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Bagian 

ISU STRATEGi(S 

Doser. yang ada saat ini adalah Praktisi, Untuk kedepannya ;:~gar bisa sejalan oengan Peraturan 

Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya. Apakah 

menur•Jt Saudara Faktor-f::lktor dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen 

baik dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 

Angka 2 = 1\urang Pengaruhnya 

Angka 3 = Cukup Per.garuhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

- .. . - . . - .- .. . .. -
. . F,\KTOR EKSTElm~L· •••• • • • Pr"al<tis• A~tl-eml~ . . .. . .. .. ... . . -· .. .. .. .. .. .. - ..... 

. - . . I;U.l -\.:\<.i • • •. • 
. . . 

. . . . ~--------~----·------
SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lntemasional yang 

I mendapat dukungan keuangan, dail mempunyai Prasarana dan 

sarana Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik. 
terbukti u<Ui adanya :.,Cberapa m<ihasiswa asing ) .:;~g tingg:..i di 

2 indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE !ndonesia dibandingkan 
dengan perguruar. tinggi lain yang sejenis. St:lain itu Pengakuan 
Industri juga sangat Eaik terbukti dengan banyakny:J k.:rjasam<J yang 
sudah terjadi 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis kilrena ter!etak dekat 

dengan lembaga penrlidikan tinggi lainnya, seperti Universitas 

3 
Nasional, dan tempat-tempat budaya besar seperti Komun!tas 

Salihara. yang keduanya memperkuat SAE Indonesia dan 

membantu untuk meningkatkan prof:) lingkungan sebagai pusat I 

4 

pendid1kan c!an seni. -----------------+--------1-----~ 
SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat haik 

dengan lndustri terkait dibiJang Creative :V1edia 

SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan 

dengan adanya AFTA, karena memiliki standart lntcmasional dan 

membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa asing. 

Creative Media adalah llmu Yang unik dan salah satu bidang 

6 yang mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. J 
Tetapi bidang ilmu ini lebih banyak di Luar Negeri 

~-
• 11\\IB\1'\\: 

Persaingan dibidung m1 terbilang Ketal dengan Munculnya 

1 Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan munculnya 

kursus-kursus singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 

untuk membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

2 tetapi kadang Kebijakar. Pemerintah sulit diterapkan ke bidang 

Creative Media di lndonesia, selain itu Pemerintah belum fokus 

terhadap bidang ini. 
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.... 

KJESIONER RISET SWOT 

PROFILINFORMAN 

Nama lnforman 

Divtsi/Bagia~ 

ISU STRATEGIES 

Dosen yang 3da saat ini adalah Prakti~i, Untuk kedepannya agar bisa sejal3n dengar. Peraturan 

Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya. Apakah 

menurut Saudara Faktcr-fCiktor dibawah ini rnempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen baik 

dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 

Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 

Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

. . . • - • • FAKTOR INT-ERNAL - . • . • • .PRAKTISI ;AKA~EMISI 
-. . .. ·• : . ·- ·.. .. -. --- • - .. = •4f. 

" ) 

4 

5 

Dosen SAE Indonesia saat ini sela!u membuka hubungan komunikasi 
cukup erat dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicati 
dan metode Pengajarar.nya selalu berkembang, mempunyai hubllngan 

ang baik dan erat dengan lndustri. Bahkan Kurikulum yang ada sRat ini 
di SAE Indonesia sela!u dipakai di lndustri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau dan 

diperbaharui untuk menyesuaikan dengan lndustri terkait dan teknologi 
berubah 

Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg 
bersertifikasi sehingga tt.:juan dalam menjaga kualitas tetap terjaga 

SAE Indonesia selalu rnemberikan beasiswa kepada anak-anak 
belum mampu dan mempunyai prestasi dibidang ini 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new technology 

6 
yang up to date dan bahkan sering memberi rnasukan ke Manajemen 
tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up 

SOP yang ada di SAE Indonesia bel urn dijalankan secara sempuma dan 
2 

Visi yang ada di SAE Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 

3 ini masih dibantu oleh SAE lntemasional sebagai holding company. 

4 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing. kemudian di 
Interview dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia belum 

mempunyai SOP yang jelas dengan Rekruitmen Dosen 
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Nama 
Jabatan 
Pendidikan 

INTERPRESTASIDATA 
INFORMAN 1 

Dr. William Gibson 
Head Of Academic SAE Indonesia 
S3-San Diego 

Hasil Interprestasi data dari wawancara dengan Dr. William Gibson, tanggal 4 
September 2015, Jam 12.13 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 
a. SAE likes to hire people with industry experience and a track record of 

excellence in their fields. Prior teaching experience is highly desirable, but 
lack of prior teaching experience is not an automatic disqualifier because we 
offer in-house training sessions to all our lecturers. Hiring based on academic 
qualifications is dependent on local regulatory requirements, but generally 
people with diplomas or degrees in relevant areas are preferred. However, 
often industry professionals lack higher education certificates. SAE suka 
mempekerjakan orang-orang dengan pengalaman industri dan track record 
keunggulan di bidang mereka. Pengalaman mengajar sehelumnya sangat 
diinginkan, tetapi kurangnya pengalaman mengajar sehelumnya bukan 
merupakan disqualifier otomatis karena kami menawarkan di-rumah sesi 
pelatihan untuk semua dosen kami. Mempekerjakan berdasarkan kualifikasi 
akademik tergantung pada persyaratan peraturan lokal, tetapi umumnya 
orang dengan ijazah atau gelar dalam bidang yang relevan lebih disukai. 
Namun, seringkali para profesional industri kekurangan sert{fikat pendidikan 
tinggi. 

b. For SAE Indonesia, our lecturers are qualified to teach on the courses in which 
they are hired. We look for professional and technical expertise and 
experience which is reflected in a track record of excellence in the industry. A 
problem for us is Govt requirements that lecturers in highered schools must 
also hold higher ed certificates. Often the best industry professionals lack such 
certificates but are recognized as leaders in their fields. In such situations, govt 
regulations are more of a hindarance than a help. Untuk SAE Indonesia, dosen 
kami memenuhi syarat untuk mengajar pada kursus di mana mereka 
dipekerjakan. Kami mencari keahlian profesiona! dan reknis dan pengalaman 
yang tercermin dalam track record keunggulan dalam industri. Sebuah 
masalah bagi kami adalah persyaratan Pemerintah yang dosen di sekolah 
highered juga harus memegang sertifikat ed lebih tinggi. Seringkali 
profesional industri terbaik kekurangan serttfikat tersebut tetapi diakui 
sebagai pemimpin di bidang mereka. Dalam situasi seperti itu. peraturan 
pemerintah lebih dari masalah daripada membantu. 

c. It is important that such schools work closely with the creative industry to 

define requirements for skills and competencies that are desirable. As the 
industry evolves, those requirements will change, so schools need to be 
closely connected with the industry to stay competitive and relevant. 
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Relationship with government is critical because not only because the school 

must comply with legal standards, but also as government regulations evolve, 

the school needs to stay in-line with the changes. Taken together, the industry, 

government, and educational institutes must work in concert to mutually 

strengthen each other's positions. This means that schools need much 

flexability to adjust curriculums and fees to accord with changing landscapes. 

Adalah penting bahwa sekolah tersebut bekerja sama dengan industri kreatif 
untuk menentukan persyaratan untuk keterampilan dan kompetensi yang 

diinginkan. Sebagai industri yang berkembang, persyaratan akan berubah, 

sehingga sekolah harus terhubung erat dengan industri untuk tetap kompetitif 

dan relevan. Hubungan dengan pemerintah sangat penting karena tidak 

hanya karena sekolah harus sesuai dengan standar hukum, tetapi juga 

sebagai peraturan pemerintah berevolusi, sekolah per!u tinggal di-line 

dengan perubahan. Secara bersama-sama, industri, pemerintah, dan !embaga 

pendidikan harus bekerja di konser untuk saling memperkuat posisi masing

masing. Jni berarti bahwa sekolah perlu banyak jlexability untuk 

menyesuaikan kurikulum dan biaya agar sesuai dengan perubahan lanskap. 

Kesimpulannya : 
a) Mempunyai Pengalaman Industri 
b) Mempunyai Track Record keunggulan dibidangnya 
c) Pengalaman Mengajar sebelumnya tetapi bukan Prioritas Utama 
d) Perguruan tinggi harus mempunyai kerjasama dengan Industri 
e) Harus berhubungan dengan Pemerintah khususnya peraturan tentang 

pendidikan. 
f) Industri, Pemerintah dan Perguruan tinggi harus bekerja sama 

memperkuat posisi 

2. Faktor External SAE Indonesia 
1. Our strongest internal factors include a strong academic team with dedicated 

Programme Coordindators (HoDs) who create a curriculum that meets 
industry requirements for technical training and academic experience. Our 
weakest internal factor is poor communication between various management 
functions, such as between academic and marketing, finance and 
administration, etc. Strong central management could address this problem, 
but not solve it. Our strongest external factor is that we are part of a global 
institution with a proven track record of providing technical education around 
the world. Faktor internal terkuat kami meliputi tim akademis yang kuat 
dengan didedikasikan Program Coordindators (HoD.s) yang membuat 
kurikulum yang memenuhi kebutuhan industri untuk pelatihan teknis dan 
pengalaman akademis. Faktor internal yang paling lemah kita adalah 
komunikasi yang buruk antara berbagai fungsi manajemen, seperti antara 
akademis dan pemasaran, keuangan dan administrasi, dll manajemen pusat 
yang kuat bisa mengatasi masalah ini, tapi tidak menyelesaikannya. Faktor 
eksternal terkuat kami adalah bahwa kita adalah bagian dari sebuah institusi 
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global dengan track record yang terbukti memberikan pendidikan teknis di 
seluruh dunia. 

2. Our weakest external factor is our endless struggle dealing with shifting and 
often contradictory govt regultory bodies. All around, there is too much 
bueacracy in Indonesia because civil service jobs are seen as desirable means 
to access graft. It's one way that corruption creates ineffeciency. Faktor 
eksternal yang paling lemah kita adalah perjuangan tanpa henti kami 
berurusan dengan pergeseran dan sering tubuh regultory pemerintah 
bertentangan. Di sekeliling, ada terlalu banyak bueacracy di Indonesia 
karena pekerjaan layanan sipil dipandang sebagai sarana diinginkan untuk 
mengakses korupsi. Ini salah satu cara bahwa korupsi menciptakan 
ineffeciency 

3. Our strength in comparison to our local competitors, especially Binus, is in 
our small classes, high-tech equipment and facilities, and highly skilled and 
experienced teaching and coordination faculty and staff. Our greatest 
weakness is the fact that our fee rates are set by SAE global HQ and we lack 
the flexability to move quickly to adjust to local market changes. Kekuatan 
kami dibandingkan dengan pesaing lokal kami, terutama Binus, di kelas-kelas 
kecil kami, peralatan berteknologi tinggi dan fasilitas, dan sangat terampil 
dan berpengalaman mengajar dan fakultas koordinasi dan staf Kelemahan 
terbesar kami adalah fakta bahwa tar(( biaya kami ditetapkan oleh SAE HQ 
global dan kita kekurangan flexability untuk bergerak cepat untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan pasar lokal. 

4. The campus is located close to other institutes of higher learning, such as 
Universitas Nasional, and large cultural venues such as Komunitas Salihara, 
both of which bolster our position and help to raise the profile of the 
neighborhood as an education and arts center. Problems faced by the location 
are endemic to Jakarta, namely lack of decent public transportation, poor 
infrastructure, and, of course. terrible vehicle traffic. Kampus ini terletak dekat 

dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. seperti Universitas Nasional, dan 

tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas Salihara, yang keduanya 

memperkuat posisi kami dan membantu untuk meningkatkan profil lingkungan 

sebagai pusat pendidikan dan seni. Permasalahan yang dihadapi oleh lokasi 

endemik Jakarta. yaitu kurangnya transportasi umum yang layak, 

infrastruktur yang huruk, dan. tentu saja, lalu lintas kendaraan yang 

mengerikan. 

5. As far as I know, there are NO school in Indonesia that offer the same menu to 
classes and the same level of technological knowledge, as SAE. Some well 
established schools such as Binus and IKJ offer animation and film 
programmes and there are scattered music schools that offer audio 
engingeering programmes, but no schools offer an environment in which 
students from various subject areas, such as animation, audio, and film, can 
work side-by-side, as they would in a real-world production studio. As such, 
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we have no direct competition. Sejauh yang saya tahu, ada tidak ada sekolah 

di Indonesia yang menawarkan menu yang sama untuk kelas dan tingkat yang 

sama pengetahuan teknologi, seperti SAE. Beberapa sekolah mapan seperti 

Binus dan JKJ menawarkan program animasi dan film dan ada sekolah musik 

yang tersebar yang menawarkan program engingeering audio, tetapi tidak 

ada sekolah menawarkan suatu lingkungan di mana mahasiswa dari berbagai 

bidang studi, seperti animasi, audio, dan film, dapat side-by-side bekerja, 

karena mereka akan di sebuah studio produksi dunia nyata. Dengan demikian, 

kita tidak memiliki persaingan langsung. 

6. Currently, the government lacks a focus on creative and media education. 

There are few regulations and standards already developed, which forces 

schools in this field to A) work within existing adjacent but usually non

applicable regulatory environments, or B) to "make-it-up" as we go along, 

which inevitably leads to problems with the existing bureaucracy. A 

government education policy dedicated to creative and media education is 
sorely needed. Saat ini, pemerintah tidak memiliki fokus pada pendidikan 

kreatif dan media. Ada beberapa peraturan dan standar yang telah 

dikembangkan. yang memaksa sekolah di bidang ini untuk A) bekerja dalam 
lingkungan peraturan yang berdekatan tetapi biasanya non-berlaku yang ada, 

atau B) untuk "membuat-it-up" seperti yang kit a pergi bersama, yang pasti 

akan mengarah pada masalah dengan birokrasi yang ada. Sebuah kebijakan 

pendidikan pemerintah yang didedikasikan untuk pendidikan kreatif dan 

media sangat dibutuhkan. 

7. Indonesia as a well-developed creative media industry, espeically in audio. 

Film remains fairly small and animation is still in its infancy. However, 

students with degrees in this field help to foster and maintain such industries 
and help them to bring local industry in-line with in standards of international 

best practice. Indonesia sebagai industri media kreatif berkembang dengan 

baik, espeically dalam audio. Film tetap cukup kecil dan animasi masih dalam 

masa pertumhuhan. Namzm. siswa dengan gelar dalam bidang ini membantu 

untuk mendorong dan mempertahankan industri tersebut dan membantu 

mereka untuk memhawa industri !aka! in-line dengan standar praktik terbaik 

internasional. 

8. The school works closely with industry to ensure that our curriculum and 
graduates stay in-line with industry trends and requirements. So far, we have 

had very positive feedback from companies and individual producers in the 

industry who want to hire SAE graduates and who want to collaborate with the 
school. Sekolah bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa 

kurikulum dan lulusan kami tinggal di-line dengan tren industri dan 

persyaratan. Sejauh ini, kami telah memiliki umpan balik yang sangat positif 
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dari perusahaan dan produsen individu di industri yang ingin menyewa 

lulusan SAE dan yang ingin berkolaborasi dengan sekolah. 

9. The biggest impact AFT A will have for SAE Indonesia is the posibility of 
bringing in more non-Indonesian (ie, foreign) students. Dampak terbesar 

AFTA akan memiliki untuk SAE Indonesia adalah posibility membawa lebih 

banyak non-Indonesia (yaitu, asing) siswa 

10. The economy is a major impact on two fronts: one is students' willingness to 
pay high fees for niche education products; the other is that if the creative 
media industry shrinks along with a shrinking economy, and if jobs are 
difficult to get in the industry, students will not want to study to earn 
certificates to work in that industry. Either eay, a robust economy benefits the 
school, while a weak economy weakens the school. Ekonomi adalah dampak 

besar di dua front: satu adalah kemauan siswa untuk membayar biaya tinggi 

untuk produk pendidikan niche; yang lain adalah bahwa jika industri media 

kreat(fmenyusut bersama dengan ekonomi menyusut, danjika pekerjaan yang 

sulit untuk mendapatkan di industri, siswa tidak akan ingin be/ajar untuk 

mendapatkan serttfzkat untuk bekerja di industri itu. Baik eay, ekonomi yang 

kuat menguntungkan sekolah, sementara ekonomi lemah melemahkan sekolah 

Kesimpulan: 

1. Faktor internal terkuat adalah meliputi tim akademis dengan Program 
Coordindators (HoDs) yang membuat kurikulum yang memenuhi kebutuhan 
industri untuk pelatihan teknis dan pengalaman akademis. 

7 Faktor internal yang paling lemah kita adalah komunikasi yang buruk antara 
berbagai fungsi manajemen, seperti antara akademis dan pemasaran, 
keuangan dan administrasi, dll 

3. Manajemen bisa mengatasi masalah ini, tapi tidak menyelesaikannya . 
.J. Faktor eksternal terkuat kami adalah bahwa kita adalah bagian dari sebuah 

institusi global dengan track record yang terbukti memberikan pendidikan 
teknis di seluruh dunia. 

5. Perjuangan terus menerus yang berhubungan dengan Perubahan Peraturan 
Pemerintah. 

6. Kekuatan kami dibandingkan dengan pesaing lokal kami, terutama Binus. di 
kelas-kelas kecil kami, 

7. Peralatan berteknologi tinggi dan fasilitas, 
8. Sangat terampil dan berpengalaman mengajar 
9. Tarif biaya kami ditetapkan oleh SAE HQ global dan kita kekurangan 

jlexability untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar lokal. 
10. Kampus ini terletak de kat dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti 

Universitas Nasional, dan tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas 
Salihara, yang keduanya memperkuat posisi kami dan membantu untuk 
meningkatkan projillingkungan sebagai pus at pendidikan dan seni. 

11. Permasalahan yang dihadapi oleh lokasi endemik Jakarta, yaitu kurangnya 
transportasi umum yang layak, infrastruktur yang buruk, dan, tentu saja, lalu 
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lint as kendaraan yang mengerikan. 
12. tidak ada sekolah di Indonesia yang menawarkan menu yang sama untuk 

kelas dan tingkat yang sama pengetahuan teknologi, seperti SAE. Beberapa 
sekolah mapan seperti Binus dan IKJ menawarkan program animasi dan film 
dan ada sekolah musik yang tersebar yang menawarkan program 
engingeering audio, tetapi tidak ada sekolah menawarkan suatu lingkungan di 
mana mahasiswa dari berbagai hi dang studi, seperti animasi, audio, dan film, 
dapat side-by-side bekerja, karena mereka akan di sebuah studio produksi 
dunia nyata. Dengan demikian, kita tidak memiliki persaingan langsung. 

13. Saat ini, pemerintah tidak memiliki fokus pada pendidikan kreatif dan media. 

14. Ada beberapa peraturan dan standar yang telah dikembangkan, yang 

memaksa sekolah di bidang ini untuk A) bekerja dalam lingkungan peraturan 

yang hampir bisa di patuhi atau B) untuk "membuat-it-up" seperti yang kita 

pergi bersama, yang pasti akan mengarah pada masalah dengan birokrasi 
yang ada. 

15. Sebuah kebijakan pendidikan pemerintah yang didedikasikan untuk 

pendidikan kreatif dan media sangat dibutuhkan. 
16. Indonesia sebagai industri media kreatif berkembang dengan baik, espeically 

dalam audio. Film tetap cukup kecil dan animasi masih dalam masa 
pertumbuhan. Namun, siswa dengan gelar dalam bidang ini membantu untuk 

mendorong dan mempertahankan industri tersebut dan membantu mereka 
untuk membawa industri lokal in-line dengan standar praktik terbaik 

internasional. 

17. Sekolah bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa kurikulum 
dan lulusan kami tinggal di-line dengan tren industri dan persyaratan. 

18. Sejauh ini, kami telah memiliki umpan balik yang sangat positif dari 
perusahaan dan produsen individu di industri ymz? ingin menyewa lulusan 

SAE dan yang ingin berkolaborasi dengan sekolah. 
19. Dampak terbesar AFTA akan memiliki untuk SAE Indonesia adalah posibility 

membawa lebih banyak non-Indonesia (yaitu, asing) siswa 

20. Ekonomi yang kuat menguntungkan sekolah. sementara ekonomi lemah 

melemahkan sekolah 

3. Faktor Internal SAE Indonesia 
a. We recruit primarily through word-of-mouth. Since our Heads of 

Department are also active in the local industries, we reply on them to find 

qualified lecturers. Lecturers are then vetted by upper mangement, such as 
the Campus Academic Coordinator, and given contracts as well as annual 
training in pedagogy. Kami merekrut terutama melalui word-of-mulut. 

Sejak Kepala kami Departemen juga aktif dalam industri lokal, kami 
membalas mereka untuk menemukan dosen yang berkualitas. Dosen 

kemudian diperiksa oleh mangement atas, seperti Kampus Koordinator 
Akademik, dan diberikan kontrak serta pe!atihan tahunan da!am 

pedagogi. 
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b. A great deal of money is spent on ensuring that our facilities and 

equipment are relevant and follow industry trends. Both hardware and 

software are regularly reviewed and updated to ensure that what students' 

learn at SAE is immediately applicable when they start work in the 

industry. Banyak uang dihabiskan untuk memastikan bahwa fasilitas dan 

peralatan kami yang relevan dan mengikuti tren industri. Kedua 

perangkat keras dan perangkat lunak secara teratur ditinjau dan 

diperbarui untuk memastikan bahwa apa yang siswa 'be/ajar dengan SAE 

segera diterapkan ketika mereka mulai bekerja di industri. 

c. More government funds, possibly in the form of tax breaks or incentives 
for schools and/or direct student assistance, would greatly help to increase 

creative media education and enhance the local industries to better bring 

them in-line with international best practices. Dana pemerintah yang lebih, 

mungkin dalam bentuk keringanan pajak at au insentif untuk sekolah dan I 

atau bantuan siswa langsung, akan sangat membantu meningkatkan 

pendidikan media yang kreat[f dan meningkatkan industri lokal untuk 

lebih membawa mereka sejalan dengan praktik terbaik internasional. 

Kesimpulan : 
a. Kami merekrut terutama melalui mulut ke mulut. 

b. Kami mempunyai Head masing-masing divisi yang akt[f di Industri 

sehingga dosen yang berkualitas bisa didapat. Dosen kemudian diseleksi 

oleh Management, Head Of Academic dan diberikan kontrak serta 

pelatihan tahunan dalam pedagogi. 

c. Pendanaan yang cukup besar untuk memastikan hahwa fasilitas dan 

peralatan kami yang relemn dan mengikuti tren industri. 

d. Peralatan dan Software secara teratur ditinjau dan diperbarui untuk 

memastikan bahwa apa yang siswa dapat pelajari di SAE 

e. Dana pemerintah yang lebih, mungkin dalam bentuk keringanan pajak 

atau insent(f untuk sekolah dan I a/au bantuan siswa langsung. akan 

sangat membantu meningkatkan pendidikan media yang kreatif dan 

meningkatkan industri lokal untuk lebih membawa mereka sejalan dengan 

praktik terbaik internasional 

4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan 
SDMnya khususnya dosen baik untuk industri dan pemerintah? 

I don't fully understand the question. However, I can say that SAE strives to 
comply with all local government laws and regulations when it comes to labor 
standards and specific requirements for educational staffing. SAE Indonesia 
also complies with company (SAE global) requirements for labor and staffing. 
Where compliance is at a variance, precedence is given to local laws and 
regulations. Saya tidak sepenuhnya memahami pertanyaan. Namun, saya 
dapat mengatakan bahwa SAE berus·aha untuk mematuhi semua hukum 
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pemerintah daerah dan peraturan ketika datang ke standar perburuhan dan 
persyaratan khusus untuk staf pendidikan. SAE Indonesia juga sesuai dengan 
perusahaan (SAE global) persyaratan untuk tenaga kerja dan staf Di mana 
kepatuhan di varians, diutamakan diberikan kepada hukum dan peraturan 
setempat. 

5. Strategi Pemenuhan SDM khususnya Dosen di SAE Indonesia 
If I understand this question correctly, it's asking what we need to do to improve 
out current operations to meet our desired profile. In that case, the best strategy 
we can follow is the one we are on, where we stridetly work to improve our 
compliance with local regulatory standards while continuely reviewing our 
curriculum and teaching staff to enure they meet both local industry requirements 
and international standards of excellence. Jika saya memahami pertanyaan ini 
dengan benar, itu menanyakan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan 
operasi saat ini untuk memenuhi profil yang diinginkan. Dalam hal ini, strategi 
terbaik yang dapat kita ikuti adalah satu kita berada di, di mana kita stridetly 
bekerja untuk meningkatkan kepatuhan kami dengan standar peraturan lokal 
sementara continuely meninjau kurikulum dan staf pengajar untuk enure mereka 
memenuhi baik kebutuhan industri lokal dan standar internasional keunggulan 

Kesimpulan: 
a) SAE berusaha untuk mematuhi semua hukum pemerintah daerah dan 

peraturan seperti Peraturan tentang ketenaga kerjaan dan Persyaratan 
khusus untuk tenaga pendidik. 

b) SAE juga menyesuaikan diri perusahaan (SAE global) dalam memenuhi 
persyaratan untuk tenaga kerja dan staf Di mana kepatuhan di varians, 
diutamakan diberikan kepada hukum dan peraturan setempat. 

c) Akan tetap meninjau kurikulum dan staf pengajar sesuai dengan 
kebutuhan industri lokal dan standar internasional keunggulan 
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f 1 

- --
:X..i\.:: 
I " S 1 I 1 U T E 

My Questions 
13 mess<:ges 

Ella Evrit:J <e.evrita@saP..edu> 

To: Mark Kneer <m.k;1eer@sae.edu>. W1il1am Gibson <w.gibsan@sae.eduo-

Hi all 

Please help me for my thesis if you illl r>ot busy. i nead on email and record with recorder 

And this the questions : 

1. Profile dosen yang SAE lnginkan menurut pendapat Bap~kllbu? I '/v:>et, the <euc.er pro hie ,•,i>c v,;cb :c 5'( ":cc:.e'"' 

2!1a Evrita <&.evrita@sae.edu>-

lhu, Sep 3, 2015 at 10:30 AM 

2. Pendapat anda tentang kualihkasi dosen-dosen SAE menu rut oermintaar. lndustri dan menur~t Pemerintah, Apakah sudah sesuai? I\'. h.c:'' :ce c:.?.: ·JC,~::-c c' 

the leLtl:rtoS whc '.:J::nt~ to SAE lndone~1a a·~corCHig to indus~;y ...:em<.HIC Jr~t~ t••e gover.1•ert~.? !::. t J~;J. c~;1 :<.Jte ~ 

3. Bagaiman2 raktor internal dan eksternal SAE? dan Kelemahan dan kekuatan SAE dibanding pergcrcar. tnggi lain yang seJenis7 IH·.>1/s e<t?. nai anc '"'"'"' 

facto:s SAE l:lch.;nesrn?\Vhat'-; thP "veak lPS-;- ;:,rlc' ;;t:e;•gU'I cf SAE !r<donPs:r;; con<pnrec t-:-J othF-r -:.n•dn: L·· ~P, s1ty 

4. Strategi apa menurut and a untuk memenuh1 profie perguruan tinggi yang di:nginkan 7 l\\'i 2' s ;,, :tc • '-
inc'onP~i;;J 

Regards 

Ella 

Mark Kneer <m.kneer@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evnta@sae edu> 
Cc: Wiliiam Gibson <w.gibson@s<:e.edu> 

Hi Ella, 

when do you need the answers for that? 

[Quoted text hidden] 

Mark :.... Kneer 
Managing Director 
SAE Indonesia 
Jl. Pejaten Raya No.31 
Pasar Minggu 
Jakarta 12540 Indonesia 

Tel: +62 (0)21 789-0145 
Fax: +62(0)21 781-8847 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

Hi Ella, 

I'm happy to help. 

I will reply in email tomorrow. When do you want to record? 

w 

Thu. Sep 3. 2015 at 10 36 AM 

Thu, Sep 3, 2015 at 2:32 PM 
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,n 

On Thu, Sep 3, 2015 at 10 30 AM, Ella Evnta <e.ev~;ta@sae.edu> wrote 
~Quoted text h1dden] 

Campus Acader;->~c CoordinatClr 
SAE indonesia 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 
To: William Gtbson <w.gtbson@sae.edu> 

Ht Doc 

Thank t,; very much 

For the Record tf you are not busy and up to you the time 

Regards 

Ella 

[Quoted text htddenJ 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.8du> 

Let's do nexi Tuesday or Wednesday. I don't ilave c!ass etifter day. Is ok? 
[Quoted text htddenJ 

Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 
To: Wtlltam Gtbson <w.gibson@sae.edu> 

Oke Doc 

Thanks Very Much 

[Quoted text htd'ien] 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Eila Evnta <e evrita@sae.edu> 

Ple~se let me know e;;act time and day so I can make plans c;·,eers' W 
[Quoted text htdde,-,j 

Ella Evrita <e evnta@sae.edu> 
To: William Gibson <w.gtoson@sae.edu> 

Oke 

Maybe at Tuesday and 10.30 ya 

Thanks Doc 

[Quoted text htdden] 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

ok 
[Quoted text hidden] 

William Gibson <w.gibson@sae edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

Here you go' 

1. Prohle dosen v•ng SAE lngtnkan menurut pendapat Bapak/lbu? I Wro:; '.' 0 
...... c·.cfc c .·.I·,,,· .,,•·. , .. , 

profile for SAE lecturers? 

Thu, St:p 3, 2015 a~ 2:34PM 

Thu. Sep 3, 2015 at 3:01 PM 

Thu, Sep 3, 2015 at 3 09 PM 

Th•J, Sep 3, 2015 at 3: ICJ PM 

Thu, Sep 3, 2015 at 3 39 Plv1 

Thu, Sep 3, 2015 at 3:45PM 

Fri. Sep 4, 2015 at 12:13 PM 

_,.-,'-r >r,..~hat 's the desirable 

Hllt)ll\ .114 P~ 
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SAE likes to hire people with indufitry experience and a tr~~k recorci of exceLlence in their fields. lr~or 

teaching experience is highly desirable, but lack of prior teaching experience is not an automatic 
disqualifiar because wa of!er in-bouse training sessions to a!l our lecturer~. Hiring based on academic 
qualifications 1s rlependent on local regulatory requirement~, ~ut generally people with di~!omas or degrees 10 

~elevant areas are preferred. ~o~ever, often industry professionais la~k higher education certificates. 

2. Pendapat anda tentang kualifikasi Josen-dosen SAE menurut permintaan l.ociostr~ da.-, menu rut Pe,nenntah, Ap<lKah sudah sesua>) I Your op1n1on about the 
quahf1c3tior. of lecturers SAE, accord;ng to mdustry dem;;nd and accord1ng •o the Gc.~ernment , Is 't appro~riatP? 

For SAE l11donesia, our lecturers are qualified to teach on the courses in whict. they are hired. We loci< tor professional and technicai expertise 

and experience which is reflected in a track record of excellence in the industrJ. A problem for us is Govt requirements that lecturers in i1igher 
ed schools must also hold higher ed certificates. Otter. the best induslry profession;;ls lack such certificates but are recognized as leaders in 
their fields. in such siiuations, govt regulations are mor11 of a hincarance than a help. 

3. Baga1mana faktor in:err.al da~ ek:;ternal SAE? dan Kelemahan dan kekuatan 5AE >iibanding J:>erguruan tinggi lain yang seienis' /He 

factor~ SAf lndon~s1a? \tV hat ·s the weatuless and strength of SAE lndones10.:. urnp,lr eJ cc , l[iier >,Ti:>cn L.:i.'h.?...-:orty? What internal and external factors SAE? and 

the weakness and strength of SAE compared to othsr similar colleges ? 

Our strongest internal factors include a strong academic team with dedicated Programme Coordirodators (HoDs) who create a curriculum that 
meets industry requirements for technical training and academic experience. Our weakest internal factor is poor communication between 
various management funct:ons, such as between academic and marketing, finance "nd administration, etc. Strong central management could 
address this problem, but not solve it. Our strongest external factor is that we are part of a global institution with a proven track record of 
providing technical educatior. around the wor!c!. Our weakest external factor is our endless struggle dealing with shifting and often 
ccntradictory govt regultory bodies. All arcund, there is too much bueacracy in Indonesia because civil service jobs are seen <os desirable 
means to access graft. It's one way that corruption creates ineffeciency. 

Our o;trength in comparison to ou1 local competitors, especially E:inus, is in our small classes, high-tech equipment and facilities, ar.d highly 
skilled and experienced teaching and coordination faculty and staff. Our greatest weakness is the fact that our fee rates are set !:>y SAE global 
HQ and we lack the flexability to move quickly to adjust to local market ch;;nges. 

4. Strategi apa menurut anda unt~k r:1emer.uhi profie perguruar, tlngg; y;;ng dionginkan 7 /'.Vho•'r ,,, o·eg es d,c 

I r:c.onesia' What strategies do you think to meet the desired profile was college ? 

If I understa01d this question correctly, it's asking what we need to do to improve out current operations to meet our desired profile. In that 
uase, the best strategy we t:an follow is the one we are on, where we stridetly work to irnprove our compliapce with local ~egulatory stapdards 
while contin:.Jely reviewing our curricu!um and teaching staff to enuce they meet botf-o local industry requ:rements and international standards 
of excellence. 

[Quoted text hidden] 

Ella Evrita <e.evrita@sae.ed:.J> 
To: '!Jill1am Gobson <w.gibson@sae.edu> 

H1 Doc 

fnanks for the answer and the n~mber 4 is r~ght (To 1m prove out current our scr-.onl) 

And 1 really say thanks for your help and see u in Tuesday at 10.30 for record 

regards 

E!!a 

[Quoted text hidden] 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

Ella. can we move the recording session to Wed, 10.30am? Thanks' 
[Quoted text hrdden] 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 
To. William Gibson <w.gibson@sae.edu> 

Oke Doc 

Its Oke 

Thanks 

[Quoted text h1dden] 

Fn, Sep 4, 2015 at 1:22PM 

Moll, Sep 7, 2015 at 1:48PM 

Mon. Sep 7, 2015 at 2:19PM 

1()!1?11' d·\d p~ 
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- --
J\.i\! 
I N S 1 I T " T E 

My Thesis 
7 m€ssages 

Ella t=vrita <e.evrita@sae.edu> 
To: William Gibson <wgibson@sae.edJ> 

Hi Doc 

I am so sorry if i alw<>ys ciisturb you 

This IS about my t'Jesis, i need more an:;v:er about the different questions 

Below the questions: 

Regards 

Ella 

liD DAFTAR PERTANYAAN1.doc 
35K 

William Gibscr. <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

Are we still meeting today at 1 0.30? 
[Cuoted text h1dden] 

Campus Academ.c Coordinator 
SAE lndonesi8 

Ella Evrita <e.evriia@sae 'ldu> 
To: William Gibson <w.gihson@sae.edu> 

Ha1 Doc 

I think we can postpo~e after my additional quest1ons you follow up. I am so sorry for always disturb you Doc 

Regards 

Ella 

(Quoted \ex, 111dden] 

William Gibson <w.gibson@sae.e:u> 
To: Ella Evrita -'e.evrita@sae.edu> 

No problem, 

You know I'll be out of the office for the next two weeks? Thursday 10 Sept IS my last day c:ntil Monday 28 Sept. 

[Quoted text hidden] 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 
To: William Gibson <w.gibson@sae.edu> 

Hi Doc 

I dont know if you will out of the office. 

Oke maybe tomorrow if you have a times ? Or Fnday? 

Regards 

Ella 

[Quoted text h1dden] 

Ella Evrita <e.evrita@· ~e.edu> 

Wed, Sep 9, 2015 at 9.45 A~~ 

Wed, Sep 9, 2015 at 10:39 AM 

Wed, Sep 9, 2C:>15 at 10:48 AM 

Wed, Sep 9, 2015 at 11:01 AM 

Wed, Sep 9, 2015 at 11:14 AM 
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William Gibson <..., g1bson@saa.edu> 
To: Ella Evr~ta <e evrita@sae.edu> 

Ok, my new responses are attached. See you tomorrow at 10.30am 

On Wed, Sep 9. 2015 at 9:45AM, E:la Evnta <E. evnta@sae edu> wrote 
!Ouotco :ext hidd(;n] 

Campus Academic Coordinator 
SAE lr1cionesia 

ciD WG DAFTAR PERTANYAAN1.doc 
46K 

Ella Evrita <e evrita@sae.edu> 
To: William Gibson <w.gibson@sae.edu> 

Thanks Doc 

[Quoted text hidden) 

Wed, Sep 9, 2015 at 101 P til 

Wed, Sep 9, 2015 at 2:02PM 
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Nama 
Jabatan 
Pendidikan 

INTERPRESTASIDATA 
INFORi\1AN 1 

Dr. William Gibson 
Head Of Academic SAE Indonesia 
S3-San Diego 

Hasil lnterprestasi data dari '.vawanc&ra dengan Dr. William Gibson, tanggal 4 
September 2015, Jam 12.13 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 
a. SAE likes to hire people with industry experience and a track record of 

excellence in their fields. Prior teaching experience is highly desirable, but 
lack of prior teaching experience is not an automatic disqualifier because we 
offer in-house training sessions to all our lecturers. Hiring based on academic 
qualifications is dependent on local regulatory requirements, but generally 
people with diplomas or degrees in relevant areas are preferred. However, 
often industry }Jrofessionals lack higher educat10n certificc:.tes. SAE suka 
mempekerjakan orang-orang dengan pengalaman industri dan track record 
keunggulan di bidang mereka. Pengalaman ;nengajar sebel1.1rnnya sangat 
diinginkan, tetapi kumngnyo pengalaman mengajar sehelwnnya hukan 
merupakan disqualifier otomatis karena kami menawarkon di-rwnah sesi 
pelatihan untuk semua dosen kami. }vfempekerjakan berdasarkan kualifikasi 
akademik tergantzmg pada per:-yaratan peraturan lok.al, tetapi umumnya 
orang dengan ijazah atau gelar dalam bidang yang relevan lebih disukai. 
Namun, seringkali para profesional industri kekurangan sertifikat pendidikan 
tinggi. 

b. For SAE Indonesia, our lecturers are qualified to teach on the courses in which 
they are hired. We look for professioiicl and technical expertise and 
experience which is reflected in a track record of excellence in the industry. A 
problem for us is Govt requirements that lecturers in highered schools must 
also hold higher ed certificates. Often the best industry professionals lack such 
certificates but are recognized as leaders in their fields. In such situations, govt 
regulations are more of a hindarance than a help. Untuk SAE lndunesia. dosen 
kami memenuhi syarat untuk mengajar pada kursus di mana mereka 
dipeke1jakan. Kami mencari keahlian profesional dan teknis dan pengalarnan 
yang tercermin dalam track record keunggulan dalwn industri. .S'ehzwh 
masalah hagi kami adalah pen.yaratan Pemerintah yang dosen di sekolah 
highered juga harus memegang sertifikat ed lebih tinggi. S'eringkali 
profesional industri terbaik kekurangan sertifikat tersebut tetapi diakui 
sebagai pemimpin di bidang mereka. Dalam situasi seperti itu, peraturan 
pemerintah lebih dari masalah daripada membantu. 

c. It is important that such schools work closely with the creative industry to 

define requirements for skills and competencies that are desirable. As the 

industry evolves, those requirements will change, so schools need to be 

closely connected with the industry to stay competitive and relevant 
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Relationship with government is critical because not onl:;. because the school 

must comply with legal standards, but also as govemment regulations evolve, 

the school needs to stay in-lioe with the changes. Taken together, the industry, 

government, and educational institutes must work in concert to mutually 

strengthen eat::h otha's positions. This means that schools need much 

flexability to adjust curriculums and fees to accord with changing landscapes. 

Adalah penting bahwa sekolah tersebut bekerja swna dengan industri lc·eatif 

untuk menentukan persyaratan untuk keterampilan dan kompetensi yang 

diinginkan. Sebagai industri yang berkembang, persruratan akan berubah, 

sehingga sekolah harus terhubung erat dengan indusrn· untuk tetap kompetitif 

dan relevan. Hubungan dengan pemerintuh sanJ?,af penting karena tidak 

hanya karena sekolah harus sesuai dengan sfandar hukum, tetapi juga 

sebagai peraturan pemerintah berevolusi. sekofah perlu tinggal di-line 

dengan perubahan. Secara bersama-sama, industri, pemerintah, dan lembaga 

pendidzkan harus beke;ja di konser untuk saling memperkua! posisi masing

mc,sing. lni berarti bahwa sekolah perlu ,~c:nyak jlexability untuk 

menyesuaikan kurikulum dan biaya agar sesuai dengan perubahan lanskap. 

Kesimpulannya : 
a) Mempunyai Pengalaman Industri 
b) Mempunyai Track Record keunggulan dibidangnya 
c) Pengalaman Mengajar sebelumnya tetapi bukan l-'rioritas Utama 
d) Perguruan tinggi harus mempunyai kerjasama dengan Industri 
e) Harus berhubungan dengan Pemerintah khususnya peraturan tentang 

pendidikan. 
f) Industri, Pemerintah dan Perguruan tinggi harus bekerja sama 

memperkuat posisi 

2. Faki:or External SAE Indonesia 
1. Our strongest intemal factors include a strong academic team with dedicated 

Programme Coordindators (HoDs) who create a curriculum that meets 
industry requirements for technical training and academic experience. Our 
weakest internal factor is poor communication between various management 
functions, such as between academic and marketing, finance and 
administration, etc. Strong central management could address this problem, 
but not solve it. Our strongest external factor is that we are part of a global 
institution with a proven track record of providing technical education around 
the world. Faktor internal terkuat kami meliputi lim akademis yang kuat 
dengan didedikasikan Program Coordindators (HoDs) yang membuat 
kurikulum yang memenuhi kebutuhan industri un!uk pelatihan teknis dan 
pengalaman akademis. Faktor internal yang paling !emah kita adalah 
komunikasi yang buruk antara berbagai fungsi manajemen, seperti antara 
akademis dan pemasaran, keuangan dan administrasi, dll manajemen pusat 
yang kuat bisa mengatasi masalah ini, tapi tidak menyele.<;aikann_:va. Faktor 
eksternal terkuat kami adalah bahwa kita adalah bagian dari sebuah institusi 
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global dengan track ;·ecord) ung tc:rbukri memherikan pendidikon teknil' di 
seluruh dunia. 

2. Our weakest external factor is our endless struggle d~:aling with shifting and 
often contradictory govt regultory bodies. /'\II around, there is too much 
bueacracy in Indonesia because civil serv'ice jobs are seen as desirable means 
to access graft. It's one way th:!l corruption creates ineffeciency. Fak!or 
eksternal yang paling lemah kita udalah pe1juangan tanpa henti kami 
berurusan dengan pergeserun dun sering tuhuh regultory pemerintah 
bertentangan. Di sekeliling udo terlalu banyak bueacracy di Indonesia 
karena pekerjaan layanan sipil dfpandang sebagai sarana diinginkan untuk 
mengakses korupsi. Jni salah satu cora bah11 a korupsi menciptakan 
ineffeciency 

3. Our strength in comparison to our local competitors, especially Binus, is in 
our small classes, high-tech equipment and facilities, and highly skilled and 
experienced teaching and coordination faculty and staff. Our greatest 
weakness is the fact that our fee rates are set by SAE global HQ and we lack 
the flexability to move quickly to adjust to local market changes. Kekuatan 
kami dibandingkan d:;ngan pesoii/1~~ lokal kami. terurama Binus, di kelas-kelas 
kecil kami, peralatan berteknologi tinggi dan fasilitas, dan sangat !erampil 
dan berpengalaman mengajar dan fahltas koordinasi dan staf Kelemahan 
terbesar kami adalah fakta hahl\'a tar if biaya kami ditetcpkan oleh SAE HQ 
global dan kita kekz:rangcm jlexobility untuk bergerak cepa! umuk 
menyesuaikan diri dengan peruhulwn pasar lokal 

cr. The campus is located close to other institutes of higher leaming, such as 

Universitas Nasional, and large cultural ·v'enues such as Komunitas Salihara, 

both of which bolster our position <'.nd heip to raise the profile of the 

neighborhood as an education and arts center. Problems faced by the location 

are endemic to Jakarta, namely lack of decent public transportation, poor 

infrastructure, and, of course, terrible Yehicle traffic. Kmnpus ini terletak dekut 

dengan lembaga pendidikan tinggi 1{/innya, seperti Universitas Nasiona!, dan 

tempat-tempat budaya besar seperti Komwzitas· Salihara, yang keduanya 

memperkuat posisi kami dan membanlu untuk meningkatkan profil lingkungan 

sebagai pusat pendidikan dan seni. Pe.-masalaizan yang dihadapi oleh lokasi 

endemik Jakarta, yaitu kurangnya transportasi umum yang layak, 

infrasrruktur yang buruk, dan. 1entu soja. laiu lintus kenJuraan yang 

mengerikan 

5. As far as I know, there are NO school in Indonesia that offer the same menu to 

classes and the same level of technological knowledge, as SAE. Some well 

established schools such as Binus and lKJ offer animation and film 

programmes and there are scattered music schools that offer audio 

engingeering programmes, but no schools offer an environment in which 

students from various subject areas, such as animation, audio, and film, can 

work side-by-side, as they would in a real-world production studio. As such, 
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we have no direct competition. Sejauh yang soya talw, ada ridak ado sekolah 

di lndnnPsia yang menmi'Clrkan menu yang suma untuk ke!as dan tinRkat yan;; 

soma pengelahucm teknolcz.i, sepeni S>1E Eeheropo sekolah 1napan scperti 

Binus dan IKJ menc>varlwn proJ!,rWri animusi dun(ilm dan ada sekolah mztsik 

yang tersebar yang menawarkan program engingeering audio. telupi ridak 

ada sekolah mewnvarkan sua!!! lingkungan di mana mahasiswa dari berbogai 

bidang siudi, seperli animasi, audio, dan ji/n;, dapal side-by-sicte bekc1ja, 

karena mereka akan di sebuah srudio produksi duniu nyara. Dengan demikian, 

kila tidak memiliki persaingan iangszmg. 

6. Currently, the government lacks a focus on creative and media education. 

There are few regulations and standards already developed, which forces 

schools in this field to A) work within existing adjacent but usually non

applicable regulatory environments, or B) to "make-it-up" as ,ve go along, 

which inevitably leads to problems with the existing bureaucracy. A 

government education poiicy dedicated to creative and media education is 
sorely needed. Saal ini, pemerintah tidak memiliki fokus pada pendidikan 

kreat~f dan media. Ada beberapa peraturan dan standar yang telah 

dikembangkan, yang memaksa sekoloh di hidang ini untuk A) bekerju dalum 

!ingkur.gan peraturan yang berdekatan telapi hiasan_va non-berlaku yang ada. 

atau B) untuk "membuat-it-up" s;:perli yang kita p;:,'·gi bersama, yang J-lCISti 

akan mengarah pada masalah dengan hirokrasi yang ada. Sebuah kebijakan 

pendidikan pemerintah yang didedikasikan untl!k pendidikan kreatif dan 

media sangat dibutuhkan. 

7 !ndonesia as a well-developed creative media industry. espeically in audio. 

Film re111ains fairly small and animation is still in its infancy. Hom::ver, 

students with degrees in this field help to foster and maintain such i11dustries 

and help them to bring local industry in-line \Vith in standards of international 

best practice. Indonesia sebagai industri media kreatil berkemhang den:?an 

baik, e.speically dalam audio. Film terc:p cukup ked! dan animasi masih dalam 

masa pertumbuhan. Nannm, siswo dengan gelar dalam bidang ini membantu 

untuk mendorong dan mempertahankan industri tersebut dan membanlu 

mereka untuk memhawa industri lnkal in-line dengan standar praktik terbaik 

internasional 

8. The school works closely with industry to ensure that our curriculum and 

graduates stay in-line with industry trends and requirements. So far, we have 

had very positive feedback from companies and individual producers in the 

industry who want to hire SAE graduates and who want to collaborate with the 

school. Sekolah bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa 

kurikulum dan lulusan kami tinggal di-line dengan tren industri dan 

persyaratan. Sejauh ini, kami telah memiliki umpan batik yang sangat positif 
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dari pcrusahaan dan produsen individu di industri yang n?gzn mL:nyeH·u 

lulusan SAE dar: yang inf!,in herkolaborasi dengan sekolah 

9. The biggest impact AFT A will have for SAE Indonesia is the posibility of 

bringing in more non-Indonesian (ie, foreign) students. Dampak rerbesar 

AFTA akan memi!iki unruk SAE Indonesia adalah posibility membcnm !ebih 

banyak non-Indonesia (yaitu. a.sing) sis>va 

10. The economy is a major impact on two fronts: one is students' willingness to 

pay high fees for niche education products; the other is that if the creative 

media industry shrinks along with a shrinking economy, and if jobs are 

difficult to get in the industry, students will not want to study to earn 

certificates to work in that industry. Either eay, a robust economy benefits the 

school, while a weak economy weakens the school. Ekonomi adalah dampak 

besar di duo front. satu adafah kemauan siswa uniuk membayur biayu tfnggi 

untuk produk pendidikan niche; yang lain adalah bahwa jika industri liledia 

kreatif menyusut bersama dengan ekonomi menyusut. dan jika peke1jaan yang 

sufit untuk mendapatkan di industri, siswa tidak akan ingin belajC!r zmtuk 

mendapatkan sertifzkat untuk bekerja di industrf itu. Baik eay, ekonomi yang 

kuat menguntungkan sekolah sementara ekonomi lemah melemahlwn seko!ah 

Kesimpu I an: 

1. Faktor internal terkuat adalah meliputi tim akademis dengan Program 
Coordindators (HoDs) yang membuat kurikulum yang memenuhi kebutuhan 
industri l!n!uk pelatihan teknis dan pengalaman akademis. 

2. Faktor internal yang paling lemah kita adaluh komzmikasi yang bw·uk cmtura 
berbagai fungsi manujemen, seperti antara akademis dan peltlUsarcm. 
keuangan dan administrasi, dll 

3 Manajemen bisa mengatasi masalah ini, tapi tidc1k menyelesaikannyo. 
4. Faktor eksternal terkuat kami adalah bahwa kita adalah bagian dari sebuah 

institusi global dengan track record yang terbukti memberikan p::ndidikan 
teknis di seluruh dunia. 

5. Perjuangan terus menerus yang berhubungan dengan Perubahan Peraturan 
Pemerintah. 

6. Kekuatan kami dihandingkan dengan pesaing lokal kami. terutama Binus, di 
kelas-kelas kecil kami, 

7. Peralatan berteknologi tinggi danfasilitas, 
8. Sangat terampil dan berpengalaman mengajar 
9. Tarif biaya kami ditetapkan oleh SAE HQ global dan kita kekurangan 

jlexability untuk menyesuailwn diri dengan perubahan pasar !aka/. 
I 0. Kampus ini terletak de kat dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti 

Universitas Nasional, dan tempat-tempat budaya besar seperti Konnmitas 
Salihara, yang keduanya memperkuat posisi kami dan membantu untuk 
meningkatkan projillingkungan sebagai pusat pendidikan dan seni. 

I I. Permasalahan yang dihadapi oleh !okasi endemik Jakarta, yaitu kurangnya 
transportasi umum yang layak, infrastruktur yang buruk, dan, tentu selja, lalu 
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Zintas kendaraan yang mengerikan. 
12. tidak ado sekolah di Indonesia .Yang menmmrkan menu yang sama · untuk 

kelas dan tingkat yang sama pengetahuan rr:knulogi, seperti S4E Beberopa 
seko!ah mapan seperti Binus dan JKJ menmvarkan pro:;ram anim(1si dan Jilm 
dan ada sekolah musik yang tersebar yang menawarkan program 
er.gingeering audio, tetapi tidak ada sekolah menawarkan suatu lingkungan di 
mana mahasis-...va dari berbagai bidang studi, seperti animasi, audio, danfilm, 
dapat side-by-side bekerja, karena mereka akan di sebuoh studio produksi 
dunia nyata. Dengan demikian, kita tidak memiliki persaingan langsung. 

13. Saar ini, pemerintah tidak memiliki fokus pada pendidikan kreatif dan media. 

14. Ada beberapa peraturan dan standar yang telah dikembangkai1, yang 

memaksa sekolah di bidang ini untuk A) bekcrja dalam lingkungan peraturan 

yang hampir bisa di patuhi atau B) untuk "membua!-it-up" seperti yang kita 

pergi bersama, yang pasti akan mengarah pada masaich dengan birokrasi 

yang ada. 

15. Sebuah kebijakan pendidikan pemerintah yang didedikasikan zmtuk 

pendidikan J...Teatif dan media sangat dibutuhkan. 

16. Indonesia sebagai industri media kreatif berkembang dengan baik, espeically 

dalam audio. Film tetap cukup kecil dan animasi masih dalam masa 

pertumbuhan. Namun, siswa dengan gelar dalar;1 hidang ini membrmtu untuk 

mendorong dan mempertahankan industri tersebut dan membantu mereka 

uniuk membawa zndustri !aka! in-line dengon srandar praktik terbaik 

internasional. 

1 7. Sekolah bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa kzirikulu;n 

dan lu!usnn kami tinggal di-line dengan tren industri dan persyaratan. 

! 8. Sejauh ini, komi telah rnemiliki umpun balik yang sangat positif dari 

perusahaan dan produsen individu di industri :vang ingin menyeH a lulusan 

SAE don yang ingin berkolaborusi dcngon sekoluh 

19. Dampak terbesar AFTA akan memiliki zmtuk S>1E indonesia adafah posihility 

membcm:a lebih banyak non-Indonesia (.1,·aitu, a.1ing) sis>m 

20. Ekonomi yang kuat menguntungkan sekofoh. semenrara ekonomi lemah 

melemahkan sekclah 

3. Faktor Internal SAE Indonesia 
a We recruit primarily through word-of-mouth. Since our Heads of 

Department are also active in the local industries, we reply on them to find 

qualified lecturers. Lecturers are then vetted by upper mangement, such as 

the Campus Academic Coordinator, and given contracts as well as annual 

training in pedagogy. Kami rnerekrut terurama melalui word-olmulut. 

Sejak Kepala kami Departemen juga aktif dalam industri lokal. kami 

mernbalas mereka untuk menemukan dosen yang berkualitas. Dosen 

kemudian diperiksa oleh mangement atas, seperti Karnpus Koordinator 

Akademik, dan diberikan kontrak serta pelatihan tahunan dalam 

pedagogi. 
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h. A great deal of money is spent on ensuring that OLif facilities and 

equipment are relevant and follow industry trends. Both h&rdware and 

software ;}re regularly reviewed and updated to ensure that what students' 

learn at SAE is immediately applicable when they start work in the 

industry. Banyak uung dihubiskan untuk memastikan bohwa j(Jsilirus dun 

peralatan kami yang re/evan dan mengikuii tren induslri. Kedua 

perangkat kercJS dan perangkat lunak secm·a Ieralur diiinjuu dan 

diperbarui untuk memastikan bahwa apa yang siswa 'he/ajar dengan .~:4.£ 

segera diterapkan ketika mereka mulai beke~ja dz industri. 

c. More government funds, possibly in the form of tax breaks or incentives 

for schools and/or direct student assistance, \vould greatly help to increase 

creative media education and enhance the local industries to better bring 

them in-line with intel!lational best practices. Dana pemerintah yang lebih, 

mungkin dalam bentuk keringanan pajak a tau insent~f zm:uk sekolah dan I 

atau bantuan siswa langsung, akan sangat membantu menzngkatkan 

pendidikan media ~yang kreatif dan meningkaika,J industri !okal imtuk 

lebih membawa mereka sejalan dengan praktik terbaik internasional. 

Kesimpulan : 
a. Kami merekrut terutama melal11i mulut ke mu/11!. 

b. Kami mempunyai Head masing-masing di-.,·isi yang aktif di Industri 

sehingga dosen yang berkualitas bisa didapat. Dosen kernudian diseleksi 

oleh Management, Head Of Academic dan diberikan kontrak serta 

peiatihan tahunar. dalam pedagogi. 

c. Pendonaan yang cukup hesar untuk memostikan hahwa j(Jsiliras dan 

peralatan kami yang relcwm dan mengikwi tren industri. 

d. Peralatan dan Sr~{tware secaro teratur ditmjau dan diperharui untuk 

memastikan bahH·a apa yang siswa dapat pelajari di SA£ 

e. Dana pemerintah yang lebih. mungkin dalmn bentuk keri'?ganan pajak 

atau insemif zmtuk sekolah dan I atau bantuan sis1-va langsung, 11kan 

sangat membantu meningkatkan pendidikan media yang kreat(f dan 

meningkatkan industri !aka! untuk lebih membmva mereka sejalan dengan 

praktik terbaik in!en:asional 

4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan 
SDMnya khususnya dosen baik untuk industri dan pemerintah? 

I don't fully understand the question. However, I can say that SAE strives to 
comply with all local government laws and regulations when it comes to labor 
standards and specific requirements for educational staffing. SAE Indonesia 
also complies with company (SAE global) requirements for labor and staffing. 
Where compliance is at a variance, precedence is given to local law·s and 
regulations. Saya tidak sepenuhnya memahami pertanyaan. Namun. saya 
dapat mengatakan bahwa SA£ berusaha wztuk mematuhi semuu hukwn 
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pemenntah duerah dun peraturun ketiku datang ke siumlor jJf.:rburulu~n dan 
persyaratan khusus untuk stc{/'pendidikan. SAE lndonesza juga sesuai denga.n 
perwwhcwn (SAE global) penyuui/an zmtuk f~:nugu ko:;u dun s:af Di rnuna 
kepatuhan di 1·(/rians. diutamakan diberikan kepadu hukum dar. perCl!uran 
se!empat. 

5. Strategi Pemenuhan SDM khususnya Dosen di SAE Indonesia 
If I understand this question correctly, it's asking what we need to do to improve 
out current operations to meet our desired profile. In that case, the best strategy 
we can follow is the one we are on, where we stridetly work to improve our 
compliance with local regulatory standards while continuely reviewing our 
cuiTiculum and teaching staff to enure they meet both iocal industry requirements 
and international standards of excellence. Jika saya memahami pertanyaan ini 
dengan benar, itu mencmyakcm apa yang perlu kita lakukun untuk meningkatkan 
operasi saat ini untuk memenuhi profil yang diinginkan. Dalum hal ini, slrategi 
terbaik yang dapat kita ikuti aclalah satu kita berada di, di mana kita stridetly 
bekerja zmtuk meningkatkan kepatuhan kami de.'?gan stcmdar peratz,ran lokal 
sementara continuely mer.injou kurikulum dan staf pengajar untuk enure rnerekc! 
memenuhi caik kebutuhan industli lokal dan staNlar internasionul keunggulan 

Kesimpulan: 
a) SAE berusaha untuk mcmatuhi semua hukum pemerintah daerah dan 

peratumYJ seperti Peraturan !entang ketenaga ke;jacm dan Persyaratan 
khu:;us untuk tenaga pendidik 

b) SAE Juga menyesuaikan diri perusahuun (SAE global) dalam memenuhi 
persyaratan untuk tenaga kerja dan staf Di mana kepatuhan di varians, 
diutamakan diberikan kepada hukum dcm peraturan setempat. 

c) Akan tetap meninjau kurikulwn dan sta,l pengajN sesuai dengan 
keuutuhan industri lokal dan stcmdc1r intemusional keunggulan 
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Nama 

Jabatan 

Pendidikan 

INTERPRESTASIDATA 
INFORMAN2 

Garcia Iktia 

Dosen Bidang Animasi dan Film 

S2-Surabaya 

Hasil Interprestasi data dari wawancara dengan Garcia Iktia melalui Email, tanggal 
..... September 2015 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 
a. Pendapat saya yang juga sebagai tenaga pengajar, profil dosen ideal yang 

cocok untuk jurusan creative adalah dosen yang sudah berpengalaman di 
bidangnya, baik itu pengalaman mengajamya dan pengalamannya bekerja 
sebagai tenaga kreatif di industry, karena dengan adanya pengalaman pribadi, 

maka ia sebagai dosen dapat mentransfer ilmunya dengan baik ke mahasiswa 

Kesimpulannya : 

a) Mempunyai Pengalaman dibidangnya 

b) Pengalaman Mengajar 

2. Faktor External SAE Indonesia 
1. Posisi sae Indonesia saat ini kurang strategis dibandingkan dengan lokasi yang 

sebelumnya. 
2. Persaingan perguruan tinggi saat ini menurut saya cukup sehat, karena mereka 

bersaing secara nama, faktor kelulusan dan menjual dosen yang berkompeten. 

3. Menurut saya kebijakan pemerintah sudah jelas tentang pendidikan di 
Indonesia, tentang kurikulum pendidikan creative media di Indonesia, dsbnya 

4. Menurut pendapat saya, ilmu ttg kreatif media di indonesia sudah banyak 

berkembang mengikuti update industri media saat ini. 

5. Menurut say a pengakuan luar negri thdp sae indonesia sudah cukup baik, 

terbukti dari adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih 
memilih untuk sekolah di sae indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi 

lain yang sejenis. 

6. Pengakuan industry sangat bagus terhadap SAE, karena SAE merupakan salah 
satu sekolah kreatif yang banyak dicari oleh para pelajar yang ingin sekolah di 

bidang kreatif dengan dosen-dosen yang terkenal berpengalaman di bidangnya 
7. Menurut say a undang-undang pendidikan saat ini memang sudah memberikan 

laju pertumbuhan pendidikan yang baik bagi generasi bangsa. 

Kesimpulan: 
1. Posisi SAE kurang strategis 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



2. Persaingan perguruan tinggi saat ini cukup sehat. karena bersaing secara 

nama, faktor kelulusan dan menjual dosen yang berkompeten. 

3. Kebijakan pemerintah sudah jelas tentang pendidikan di Indonesia, tentang 

kurikulum pendidikan creative media di Indonesia 

4. Ilmu ttg kreatif media di indonesia sudah banyak berkembang mengikuti 

update industri media saat ini. 

5. Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik, terbukti 

dari adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih 

memilih untuk sekolah di SAE Indonesia dibandingkan dengan perguruan 

tinggi lain yang sejenis. 

6. Pengakuan industry sangat bagus terhadap SAE Indonesia, karena SAE 
merupakan salah satu sekolah kreatif yang banyak dicari oleh para pelajar 

yang ingin sekolah di bidang kreatif dengan dosen-dosen yang terkenal 

berpengalaman di bidangnya 
7. Undang-undang Pendidikan saat ini memang sudah memberikan laju 

pertumbuhan pendidikan yang baik bagi generasi bangsa. 

3. Faktor Internal SAE Indonesia 
a. Dosen-dosen yang ada saat ini sudah mulai meng up-date diri dengan 

teknologi yang up to date, dan untuk pendidikan mereka mulai melek 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditambah 

dengan adanya persyaratan dari dikti agar dosen minimal s2. 

b. Metode rekruitmen dengan menggunakan system seleksi cv dan interview. 

c. Sarana dan prasarana SAE untuk bidang teknologi mencukupi akan tetapi 

untuk buku dan library masih kurang mencukupi 

Kesimpulan: 
a. Dosen yang ada sudah meng up date dirinya dengan teknologi ;:ang up to 

date 
b. Dosen yang ada sudah mulai sadar akan melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi 
c. Metode rekruitmen dosen dengan menggunakan sistem seleksi CV dan 

Interview 
d. Sarana dan Prasarana sudah mencukupi 

e. Buku dan Perpustakaan kurang mencukupi 

4. Strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan SDM dosen 

yang berkualitas, mereka kerap melakukan training untuk meng up date kualitas 

dosen, baik training di industry maupun training akademis. 
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DAFTAR PERTANYAAN: 

1. Pendapat Bapak/lbu mengenai Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah 

semacam SAE Indonesia sebagai sekolah dengan jurusan Creative Media 

ditinjau dari lndustri dan Pemerintah? How is the ideal profile that is suitable 

for such schools SAE Indonesia as a school with a major in terms of the 

Creative Media base on Industry and Government? 

Jawaban : Pendapat saya yang juga sebagai tenaga pengajar, profit dosen 

ideal yang cocok untuk jurusan creative adalah dosen yang sudah 

berpengalaman di bidangnya, baik itu pengalaman mengajarnya dan 

pengalamannya bekerja sebagai tenaga kreatif di industry, karena dengan 

adanya pengalaman pribadi, maka ia sebagai dosen dapat mentransfer 

ilmunya dengan baik ke mahasiswa 

2. Bagaimana faktor Eksternal SAE Indonesia? How External factors SAE 

Indonesia? 

a. Pendapat anda tentang posisi atau lokasi SAE Indonesia? Your opinion 

about the position or location of SAE Indonesia ?Posisi sae Indonesia 

saat ini kurang strategis dibandingkan dengan lokasi yang 

sebelumnya. 

b. Bagaimana Persaingan antar Perguruan Tinggi saat ini khususnya yang 

sejenis dengan SAE Indonesia? How Competition between universities 

right now, especially similar to the SAE Indonesia? Persaingan 

perguruan tinggi saat ini menurut saya cukup sehat, karena mereka 

bersaing secara nama, faktor kelulusan dan menjual dosen yang 

berkompeten. 

c. Bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan 

Pendidikan di Indonesia khususnya terhadap bidang ini? How do you 

think the government's policy with regard to education in Indonesia, 

especially on this field? Menurut saya kebijakan pemerintah sudah 

jelas tentang pendidikan di Indonesia, tentang kurikulum pendidikan 

creative media di Indonesia, dsbnya 

d. Bagaimana Pendapat anda tentang llmu Creative Media? How Your 

opinion about Creative Media Studies? Menu rut pendapat saya, ilmu 

ttg kreatif media di indonesia sudah banyak berkembang mengikuti 

update industri media saat ini. 
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e. Bagaimana menurut anda Pengakuan Luar Negeri terhadap SAE 

Indonesia? How do you think the Recognition of Foreign Affairs of the 

SAE Indonesia? menu rut saya pengakuan luar negri thdp sae 

indonesia sudah cukup baik, terbukti dari adanya beberapa 

mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih memilih untuk 

sekolah di sae indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi lain 

yang sejenis. 

f. Bagaimana menurut Anda pengakuan lndustri khususnya industri 

yang sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia terhadap 

sekolah ini? How do you think the particular industry recognition 

industry in line with departments in SAE Indonesia to this 

schooi?Pengakuan industry sangat bagus terhadap SAE, karena SAE 

merupakan salah satu sekolah kreatif yang banyak dicari oleh para 

pelajar yang ingin sekolah di bidang kreatif dengan dosen-dosen yang 

terkenal berpengalaman di bidangnya. 

g. Bagaimana situasi ekonomi Indonesia terhadap Proses pendidikan di 

SAE Indonesia? Misalkan dengan telah dibukanya AFTA 2015? How is 

the economic situation of Indonesia to the education process in SAE 

Indonesia? Suppose that with the opening of AFTA in 2015?-

h. Bagaimana menurut anda apakah kebijakan Pemerintah seperti 

Undang-undang Pendidikan vokasi memberikan laju pertumbuhan 

perguruan tinggi ini? How do you think the Government policies such 

as vocational Education Act gives the growth rate of this college? 

menurut saya undang-undang pendidikan saat ini memang sudah 

memberikan laju pertumbuhan pendidikan yang baik bagi generasi 

bangsa. 

3. Bagaimana Faktor Internal SAE Indonesia? How does the Internal Factors SAE 

Indonesia? 

a. Bagaimana dosen-dosen yang ada sekarang ini ? Baik dari skill 

maupun pendidikan yang dipunyai ? Bagaimana penguasaan 

teknologinya mengingat bahwa bidang ini membutuhkan teknologi 

yang up to date? How lecturers that exist right now? Base on the skill 

and education that belongs? How mastery of the technology given 

that this field requires technology up to date?Dosen-dosen yang ada 

saat ini sudah mulai meng up-date diri dengan teknologi yang up to 

date, dan untuk pendidikan mereka mulai melek untuk melanjutkan 
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pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditambah dengan adanya 

persyaratan dari dikti agar dosen minimal s2. 

b. Bagaimana Metode Rekruitmen yang dilakukan 

khususnya dosen-dosen dibidang ini? How do 

Recruitment Methods particularly lecturers in this field? 

Manajemen 

Management 

Metode rekruitmen dengan menggunakan system seleksi cv dan 

interview. 

c. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki SAE Indonesia 

berkenaan dengan adanya pengenalan bidang ini? Apakah mencukupi 

untuk mentransfer ilmu yang harus diajarkan? How infrastructure is 

owned by SAE Indonesia with regard to the introduction of this field? 

Are sufficient to transfer the knowledge to be taught? Sarana dan 

prasarana SAE untuk bidang teknologi mencukupi akan tetapi untuk 

buku dan library masih kurang mencukupi 

d. Bagaimana menurut pendapat anda pendanaan yang dilakukan 
mengingat pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar? 
How in your opinion do given education funding requires substantial-

e. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap 
pemenuhan SDMnya khususnya dosen baik untuk industri dan 
pemerintah? How is the strategy undertaken by SAE Indonesia 
towards the fulfillment of its human resources, especially lecturers 
both for industry and government? 
Strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan 
SDM dosen yang berkualitas, mereka kerap melakukan training untuk 
meng up date kualitas dosen, baik training di industry maupun 
training akademis. 
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Narasumber 2 : SEPTI 

-Mem•rut mba profile dosen yang sae inginkan menurut anda bagaimanC! ya? 

Onh, 50 persen akademisi berge!ar s2 dan s3, 50 oersen lagi praktisi industry(batuk) karena sae 

Indonesia berada di jalur kreatif media dimana pergerakan industrinya sangat cepat jadi disamp:ng 

memerlukan dosen yang menguasai tekhnii< secara kuat, diperlukan juga dosen yang mengetahui 

kondisi pasar, market sharing, dan ada juga jual produk. 

-kondisi pasar yang bagaimana mba? 

Pasar yang laku dijual, pasar yang produknya bisa dibeli masyarakat. 

-kemudian menurut anda yang sudah berpengalaman mengatasi dosen disini, kualifikasi dosen yang 

bagaimana yang diinginkan oleh industry ?yang menurut pemerintah, apakah sae sudah 

menyediakan 2 kebutuhan itu? 

Masih sedikit dosen yang memperhatikan gelar akademisi, ada yang sertifikatnya lulusan SMA tapi 

walaupun tidak banyak, tapi sebagian besar sl jadi dari sisi pemerintah pastinya tidak qualifite. Sisi 

baiknya, sebagian dosen sudah terjun di dunia industry dari yang praktisi senior sampai yang junior. 

-kebanyal-.a,·, di SAE apa? 

Praktisi. 

-praktisi sesuai industry ya,lalu bagaimana factor internal dan eksternal di SAE?apakah kelemahan 

dan ke!<Uatan SAE disbanding perguruan tinggi lain?yang sejenis ya, karena kita kan berbeda 

perbedaan kita kreatif media. 

Gue mau jawab nih, 1. Jenderal gak tegas. 

-jenderalnya siapa? 

Boleh sebut nama nih? MARK KNEER 

-oh tidak tegas dia? 

Engga lah! Loyo mba (laughing). 2. Produk knowledge nya tidak diberikan kepada staf baru, kita gak tau 

kita jualan apa, trus proses- prosesnya, mau ngapain aja, sebagai anak baru yang baru masuk dulu tui,, 

saya bingung mba mau ngapain. 3, SOP kita punya gak yal 

-pur.ya sih 

Hmm, saya gak pernah liat. SOP itu penting untuk perusahaan yang bergerak di bidang apapun, sehingga 

alur pekerjaan setiap staf atau departemen jelas terstruktur. Jadi, tidak terjadi miss komunikasi tentang 

pekerjaan. Perusahaan harus memiliki aturan baku yang tentu saja aturan tersebut dapat disesuaikan 

sehingga adil bagi semua pihak. 

-betul. 

Perlu contoh kasus? 

-boleh, silahkan 
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Ada departemen yang tiap semester lupa kerjaanr.ya apa. saya harus bilang lag:, bilang lagi kan 

mestinya dipamerin tuh SOP jadi kita punya hall of fame gitu. SOP hm he'eh·. Trus PP pera~-uran 

i)erusahaan. 

-kita punya itu, tapi mungkin belum diimp!ementasikan 

Ohhh iya mungkin, sal'lia kayak sofie ya mba 

-ya betul, seperti yang anda bilang, jendcralnya belum tegas. Ok, se!aln itu? 

Hm, branding produk tentunya akan berhasil jika kita memiliki cukup sumber daya sehingga mampu 

bekerja sama sehingga menghasilkan tim yang handal dan menguasai produk knowledge yang 

dipasarkan, sesuai dengan market area. Sip. trus sepertinya setau saya nih, kurang aktif di event-event, 

misalnya pameran pendidikan, 

-oke, itu jarang sekali? 

Atau mungkin sponsorship atau mungkin acara-acara yang banyak melibatkan anak-anak sekolah, tuh 

kelemahan juga. Dah itu aja mba, saya baru tau seg!tu. Baru seber>tar kerja d1sini. 

-bukannya lama anda bekerja di sini ya? 

1 tahun setengah 

-b~ga:mana kesan pribadi ? 

ltu nomor satu tadi, jenderal gak tegas. 

-Ooh saya loyo mba. (laughing) terimakas;:, mba septi atas waktunya. 

*note: the bold sentence is Myselfs voice 
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Narasumber: Septi(2) 

-menindak lanjuti wawancara yang terdahulu, saya mau bertanya soal ada yang disebutkan di situ tim 

r..arketing kita kurang va!id, hmm bisa mba septi lebih menje!asakan? (bisa) dan keduanya tuh kalo gak 

salah ada mba septi menyebutkan kalo pemimpinnya kurang tegas, saya sedikit penasaran loh mba. 

Pemimpin yang gak tegas itu pemimpin SAE .............................................................. apa tadi lo Tanya nya 

?lupaa. 

-tim marketmg, tim marketing yang anda bilang kemarin, 

Ohh iya, ketua yayasannya kan si ibu Ningsih, dia itu gak punya pengalaman sepertinya, satu. Dua, dia 

itu kayak gak punya rencana, gak p~mya planning kedepannya itu apa. Tiga, dia gak ada strategi 

marketing. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena marketingnya perkembangannya gak significant, itu itu 

aja, dan kalau pun ada yang ada customer ma:;uk, ... 

-incoary nya ... 

lncoary nya gak berkembang, signiticant. Dan kalupun ada student yang masui< itu karena link iini< aja, 

bukan dari hasil prornonya marketing. (gak bc::nyak ya). Bukan gak banyak, emang segitu segitu doang, 

gak berkembang jauh dari tahun lalu saya bergabung dengan perusal1aan ini. 

-terus kegiC!tan kegi<1tan yang mer1urut <Jnda kegiatan-kegiatan mark~ting itu menunjang gak sih buat 

pendidikan di sini? 

Kegiatannya menur.jang atau enggak, ituu gak terlalu ya. Keliatan dari incoary masuk sama dari yang 

daftar (bukan dari kegiatan itu?)engga kayaknya. Kar. suka ada kegiatan yang katanya mendadak tuh, 

(lah kan setiap kegiatan emang selalu mendadak mba.)oh iya ya, ya makanya itu kenapa saya bilang 

mereka gak punya rencana karena selalu dadakan, gaada proposal, gaada rencana, 

-hmmm menurut mba septi,untuk meningkatkan mutunya marketing bagaimana? 

Orangnya harus mau belajar marketing, kalo perlu cari training atau workshop yang menunJang 

marketing skill, trus harus bisa strategi bisnis, bisa pasar, (berarti harus dari leader nya ini) ohiya, dari 

tadi kan kita ngomongin leader dari tadi, kalo leader nyo ga bener gimJna anak buahnya mau bener. 

Kan anak buah menunjukkan cara pemimpinnya. Jadi, biar anak b!.!ahnya bener mba ella, pemimpinnya, 

leader ;oya harus bener dulu, kalo pemimpinnya ga bener, gimana dia bisa ngarahin anak buahnya 

berada di jalan yang benar, dan lurus. Siratal mustakim, (haha) trus ... 

-pertanyaan yang kedua tadi, mengenai tindak lanjut wawancara yang lalu soal pemimpin yang gak 

tegas,yang mana pemimpin yang gaktegas? 

ltu pemimpin SAE kan yang tadi kan directur marketing, nah yang gak tegas itu maksudnya managing 

directur nya, pak Mark, itu dia gak tegas 

-gak tegasnya kenapa ya mba? 
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Gak adil aja, kebijakannya ada yang tajam kebawah, tumpul keatas. Jadi kalo yang bawah-bawah kale 

yang level staff level kuli gitu, kalo yang level bawah bawah, non 'supervisor, ;'1on management itu dia 

bisa ambil tindakan yang sangat tegas, tapi untuk atasr.n:-~ya, level directur itu dia gaada tindakan apa 

apa. Karena kan seta'J saya gini kalo r~da staff atau anak buah yang atau bawahan yang melakukan 

kesalahan itu kan bukan semata mata kesalahan orang tsb, tapi atasan atau directur nya atau 

supervisornya harus bisa back up dong, dan otomatis kesalahan ditimbulkan dari pihak si supervisor atau 

directur sampe ketuntasnya. Jadi, tindakan dia harya mengacu ke bawahannya aja. Fu!l konsentrasi ke 

bawahannya aja, tindakan lebih lanjut ke atasannya, gitu lho, jadi kalo misalnya bisa mecat 

bawahannva, harus bisa mecat atasannya. 

-oke, kalo dikasih bobot atau nilai, kalo sisi pemimpin kita dinilai, range nya antara (pemimpin yang 

mana nih) managing director nya kalo dikasih range antara 0, sekian sampe 10 itu berapa? 

Leadership atau dari ... 

-leadership nya berapa, skill nya berapa 

kalo ieader ship ... 6 deh, udah pol banget udah gabisa di nego lagi itu udah mentok 

-kala yang untuk marketingnya berapa mba 

h\pa leadership atau skill? 

-dua d11anya. 

Kalo leadership sih 11 deh, kala skill 2. tapi dia baik, dia 11ice public sneaking nya bagus banget dan n1ce 

sama orang kala untuk pub:ic reiation keren, dia baik Cuma skill marketing nya tuh ya itu leader ship 4 

skill 2. 3 setengah ya mungkin segitu. Soalnya saya banyak ketemu orang lebih dari dia, jujur aja 

Oke terimakasig. 

*·yrang strip itu suara bunda 
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Seiftie Hariyati Sep i 

to me 

Translate message 
Turn off for: !ndonesian 
Mba, nih mumpnng belum sibuk yah,) 

I. Profile dosen yang SAE Inginkan menurut Saudara ') 
50% akaJ~misi, bergelar S2 dan S3, 50% lagi praktisi industri, karena SAE berada di jalur creative 
medi£1. dimana pergerakan industry sangat cepat. 
Jadi disamping memerlukan dosen yang menguasai teknik dan teori secara kuat. diperluk:::.juga dosen 
yang mengetahui kondisi pasar, market sh:ning, dan day a jual "produk". 

2. Pendapat anda tentang kualifikasi dosen-dcsen SAE menurut permintaan lmlustr: dJn menurut 
Pemerintah, Apakah sudah sesuai') 
Masih sedikit dosen yang memperhatik2.n gelar akademisi, ada yg last certificatenya lulusan SMA, 
walaupun tidak banyak. Sebagian bcsar S I, jadi dari sisi pemerintah tidak qualified. 
Sisi baiknya sebagian bea2r dosen sudah terjun di dunia industry, dari praktisi ~cnior sd praktisi junior 
:) 

3. Bagaimana faktor internal dan cksternal SAE? dan Kelemahan dan kekuatan SAE dibanding 
perguruan tinggi lain yang sejenis? 
Internal: 
I. Jendral nya tidak tegas :((for some reason why he's still leading us, :p) --> kelernahan 
2. Product knowledge r.ya tidak diberikan ke staff bam, -;o \Ve do not kn01v what we arc selling about, 
and any process of it --->kelemahan 
3. SOP (smrtdart operational procedure) do we have it, yes?ncver see it before. 
SOP sebenamya penting untuk perusahaan yang bergerak d1bidang apapun, sehi ngga slur pekerja;m 
setiap staff I department jelas terstruktur. Dan juga jika terjadi miscommunication tcnti ng pekerjaan, 
perusanaan memi1iki aturan baku. :ang tentu saja atur:l!l tersebut dapat c!istSII:1ikan schiligg;, adil bagi 
ser.wa pihak. -->kelemahall 
4. PP (pcraturan perusahan) do •\c ha\ e it, ycs?ncvcr sec it he fore.- ->keler!tahan 
5. Branding produk, yang tent•_mya akan berhasil jika memiliki cnkup sun~berdZJ) a dan mampu hckt:rja 
SZJma sehingga menghasilkan team marketing yang handZJI yang menguZJsai prnduc: kmm lcclgc dan 
dipasarkan sesuai dengan market ZJrca_ 
6. kurang aktif di event2, misal: p:lmcran pcudidikan atau sponshorship acara2 )ang han:.:;k rnelibatkan 
1r.ak2 sekolah.-->kelemZJhan 

EksternZJI: 
I. Hubungan dengan pihak luar I sekolah, sepertinya tidak baik, dilihat cbri sedikitnya jumlah intaKe di 
tiap semester. 
2. Hubungan dengan masyamkat lum, tidak sctcrkcnal binus tZJpi mungkin marketing strateg;.nya bisa 
di tiru. 

Kekuatan: 
I. Fasilitas memadai dan masih terus ditingkatkan 
2. pembayaran kuliah yg fleksihle, 
3. Mutu pendidikan yZJng tetap terjZJga 

4. Strategi apa menurut anda untuk memenuhi profle perguruan tinggi yang diinginkan '1 

I. Memiliki SOP 
2_ Dosen yang qualified 
3_ Fasilitas yang masih harus ditingkZJtkan. 
4. Harga perkuliahan masih lebih mahal jika dibandingkan dengan institusi sejenis. 
5. Jumlah student yang cukup, sehingga anak2 semangat untuk belajar karena memiliki ban;ak ternan 
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6. Branding stmtegy. sebagai perguruan tinggi s11asta tentu memiliki b~1nyak. k.ompditor 
7. Sistem computerised for grading and scheduling (;Jth lecturer & student) 

itu aja mba, sorry k~lo bahasanya ngg~k o.k.ademis. 

thanks 

! 
j 
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DAFT AR PERT ANY AAN : 

1. Pendapat Bapak/ibu mengenai Profile ideal cioseil y;:;ng cccok untuk sekoiah 

semacam SAE Indonesia sebagai sekolah dengan jurusan Creative Media 

ditinjau dari lndustri dan Pemerintah? How is the ideal profiie that is suitable 

for such schools SAE indonesia as a school with a major in terms of the 

Creative Media base on Industry and Government? 

Jawaban : Pendapat say3 yang juga sebagai tenaga pengajar, profil dosen 

ideal yang cocok untuk jurusan creative adalah dosen yang sudah 

berpengalaman di bidangnya, baik itu pengalaman mengajarnya dan 

pengalamannya bekerja sebagai tenaga kreatif di industry, karena dengan 

adanya pengalaman pribadi, maka ia sebagai dosen dapat mentransfer 

ilmunya dengan baik ke mahasiswa 

2. Bagaimana faktor Eksternal SAE Indonesia? How External factors SAE 

Indonesia? 

a. Pend a pat and a tentang posisi atau lokasi SAE Indonesia? Your opinion 

about the position or location cf SAE Indonesia ?Posisi sae Indonesia 

saat ini kurang strategis dibandingkan dengan lokasi yang 

sebelumnya. 

b. Bagaimana Persaingan antar Perguruan Tinggi saat ini khususnya yang 

sejenis dengan SAE Indonesia? How Competition between universities 

right now, especially similar to the SAE Indonesia? Persaingan 

perguruan tinggi saat ini menurut saya cukup sehat, kare'la merel<a 

bersaing secara nama, faktor kelulusan dan menjual dosen yang 

berkompeten. 

c. Bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan 

Pendidikan di Indonesia khususnya terhadap bidang ini? How do you 

think the government's policy with regard to education in Indonesia, 

especially on this field? Menurut saya kebijakan pemerintah sudah 

jelas tentang pendiuikan di Indonesia, tentang kurikulum pendidikan 

creative media di Indonesia, dsbnya 

d. Bagaimana Pendapat and a tentang llmu Creative Media? How Your 

opinion about Creative Media Studies? Menurut pendapat saya, ilmu 

ttg kreatif media di indonesia sudah banyak berkembang mengikuti 

update industri media saat ini. 
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e. Bagaimana menurut anda Pengahlan Luar Negeri terhadap SAE . 
Indonesia? How do you think the Recognition of Foreign Affairs of the 

SA£ Indonesia? menuru~ saya pengakuan I LoCI: negri thdp sae 

indonesia sudah cukup baik, terbukti dari adanya beberapa 

mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih mernilih untuk 

sekolah di sae indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi lain 

yang sejenis. 

f. Bagaimana menurut Anda pengakuan lndustri khususnya industri 

yang sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia terhadap 

sekolah ini? Hew do you think the particular industry recognition 

industry in line with departments in SA£ Indonesia to this 

schooi?Pengakuan industry sangat bagus terhadap SAE, karena SAE 

merupakan salah satu sekolah kreatif yang banyak dicari oleh para 

pelajar yang ingin sekolah di b!dang kreatif dengan dosen-dosen yang 

terkenal berpengalaman di bidangnya. 

g. Bagaimana situasi ekonomi lndonesi~ terhadap Proses pend!dikar. di 

SAE Indonesia? Misalkan dengan telah dibukanya AFTA 2015? How is 

the economic situation of Indonesia to the education process in SA£ 

Indonesia? Suppose that with the opening of AFT A in 2015?-

h. Bagaimana rnenurut anda apakah kebijakan Pemerintah seperti 

Undang-undang Pendidikan vokasi memberikan iaju pertumbuhan 

perguruan tinggi ini? How do you think the Government policiPs such 

as vocational Education Act gives the growth rote of this college? 

menurut saya undang-und2ng pendidika11 saat ini rnemang sudah 

memberikan laju pertumbuhan pendidikan yang baik bagi generasi 

bangsa. 

3. Bagaimana Faktor Internal SAE lrdonesia? How does the Internal Factors SAE 

Indonesia? 

a. Bagaimar,a dosen-dosen yang ada sekarang ini ? Baik dari skill 

maupun pendidikan yang dipunyai t Bagaimana penguasaan 

teknologinya mengingat bahwa bidang ini membutuhkan teknologi 

yang up to date? How lecturers that exist right now? Base on the skill 

and education that belongs? How mastery of the technology given 

that this field requires technology up to date ?Dosen-dosen yang ada 

saat ini sudah mulai meng up-date diri dengan teknologi yang up to 

date, dan untuk pendidikan mereka mulai melek untuk melanjutkan 
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pend!di,kar ke jenjang yang lebih tinggi, ditambah dengan adanya 

persyaratan dari dikti agar dosen minimal s2. 

b. Bagaimana 

khususnya 

MetoJe Rekruitmen 

dosen-dosen dibidang 

yang 

ini? 

dilakukan 

How do 

Recruitment Methods particularly lecturers in this field? 

Manajemen 

Management 

Metode rekruitmen dengan menggunakan system seleksi cv dan 

interview. 

c. Bagaimana sarana dan prasarana yang dlmiliki SAE Indonesia 

berkenaa:1 dengan adanya pengenalan bidang ini? Apakah mencukupi 

untuk mentransfer ilmu yang harus diajarkan? How infrastructure is 

owned by SAE Indonesia with regard to the introduction of this field? 

Are sufficient to transfer the knowledge to be taught? 5arana dan 

prasarana SAE ur.tuk bidang teknologi mencukupi akan tetapi untuk 

buku dan library masih kurang mencukupi 

d. Bagaimana menurut pendapat anda pendanadn yang dilakukail 

mengingat pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar? 

How in your opinion do given educutfon funding requires substantial -

e. Bagaimana strategi yang dilakukan oieh SAE Indonesia terh-3dap 

pemenuhan SDMnya khususnya dosen baik untuk industri dan 
pemerintah? How is the strategy undertaken by SAE Indonesia 
towards the fulfillment of its human resources, especially lecturers 
both for industry and government? 
Strategi yang rlilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan 

SDM dosen yang berkualitas, mereka kerap melakukan training untuk 

meng up date kualitas dosen, baik training di industry maupun 

training akademis. 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



m ..... -.... 
~ 

UNIVERSITAS TERBUKA 

LAMP IRAN 
D 

HASIL WAWANCARA 
INFORMAN 3 

Dan 
REDUKSI DATA 

WAWANCARAINFORMAN3 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Nama 

Jabatan 

Pendidikan 

INTERPRESTASlDATA 
INFOR1\1AN 3 

Rahabi Mandra 

Head of Film 

Sl-IKJ 

Hasil Interprestasi data dari wawancara dengan Rahabi Mandra, tanggal 9 October 

2015 di SAE Indonesia 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 

Yang ideal praktisi baik di animasi, music, karena pada akhirnya lebih 
mengutamakar. pengalaman baru didukung ilmu, terju11 ke industri justru 
pengalaman yang bisa dishare, akan lebih bagus dengan ilmu yang memadai 
spt sl atau s2 pada akhirnya benar benar yang mengajarkan yc::.ng cocok di 
industri. Kecual: nanti akan ada :!~u tentang pengkajian Creative Media. 

Kesimpulannya : 

a) Yang Idea! sebagai dosen adalah Praktisi di Bidang Creative Media, 

seperti P.._.iimasi, Musik, Audio dan Film. 

b) Mempunyai Pengalaman dibidangnya karena dapat di share hpada 

mahasiswanya. 

c) Pengalaman yang akar1 bisa diajarkan kepada Mahasiswa 

2. Faktor External SAE Indonesia 

a. SAE lndoneisa mempunyai lo~zasi yang bagus, yaitu di selatan jakarta 
sehingga orang dari daerah Depok, Bogor bisa mencapai SAE 
Indonesia. Orang-orang yang Urban di Jakarta selatan dan pusat. Jauh 
diluar kemacetan. 

b. Persaingan antdr PTS, 1 asanya sih ga ada seketat itu krn supply and 
demand msh banyak, PTS msh bisa dihitung dengan jari 

c. Pemerintah ga, ga kerasa adanya peran pemerintah thd pendidikan ini 
d. Ilmu Creative Media, Fisioner, itu yg hrsnya dipandang oleh orang 

karena nantinya sumber daya alam lain spt batu bara akan habis 
e. Pengakuan luar negeri bagus, contohnya Transfer Nilai langsung aman 

aman aja, korespondensi baik 
f. Pengakuan Industri bagus, mulai dipandang khususnyna film. Karena 

tidak hanya IKJ aja sebagai sekolah film, bukan sekolah broadcasting, 
multimedia. 

g. Akan solid 5 sd 10 tahun 
h. Demand thd mahasiswa yang mampu sama dengan ASEAN itu ada 

tantangan harus meluluskan sesuai dengan Permintaan ASEAN 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



.Kesimpulan: 

1" SAE Jndoneisa mempunyai lokasi yang bag us, yaitu di Selatan jakarta. 
2. Be rod a di !okasi Urban yaitu Selatan dan sekitar Pusat. 
3. Tidak terlalu macet 
4. PersaingarJ antar perguruan Tinggi be/urn seketat bidang ilmu lain 

supply dan demand masih banyak 
5. Belum banyak Perguruan tinggi dengan ilmu yang sama seperti SAE 

Indonesia 
6. Peran Pemerintah tidak terasa di pendidikan ini 
7. Ilmu Creative Media adalah fisioner karena nantinya sumber a lam lain 

sudah habis sehingga beralih ke bidang ini. 
8. Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia dengan penerimaan 

transfer nilainya dan korespondesi yang cukup baik 
9. Pengakuan !ndustrf cukup bagus khususnya Film, Karena tidak hanya 

IK} saja sebagai sekolah Film tetapi sudah ada SAE Indonesia 
10. SAE Indonesia kemungkinan akan solid 5 sd 10 tahun iagi. 
11. Demand terhadap lulusan inf di lingkungan ASEAN menjadikan suatu 

tantangan dalam lulusan SAE Indonesia 

3. Faktor Internal SAE lndonesia 

3. kondisi ekonomi : ga ada masalah uang ttp untuk pendidikan, jumlah 
uang kuliah tinggi. Mungkin ada pengu! angan 

b. UUD pendidikan vokasi, ga tau 
c. dosen yang ada saat ini up to date dengan teknologi 
d. banyak request ttg peraalatan yang berkoneksi d2ngan teknologi 
e. praktisi butuh teknologi supaya survive, kita punya dosen tidak spt 

fosil 
f. rekruitmen thd dosen yang dilakuan yang bisa ngajar, wawancara, 

bahas ttg kurikulum dan Jihat apakah mampu mengajar dengan unit 
guide Jalu Jangsung diproses 

g. Sarana dan Prasarana cukup, alat alat ada semua, lighting adJ semua, 
Justru dari animasi yang belum cukup ada 

h. Pendanaan ga ada batasnya, semakin banyak dana semakin bagus, 
karena a!at alat itu cepat bgt 

Kesimpulan: 

a. Kondisi Ekonomi saat ini tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk 
pendidikan semacam ini. 

b. Dosen-dosen yang ada saat ini sudah up to date dengan teknologi 
c. Dosen-dosen banyak memberi masukan akan halnya dengan teknologi 

yang berubah sehingga SAE Indonesia bisa up to date dengan teknologi. 
d. Rekruitmen terhadap dosen-dosen SAE Indonesia yaitu mencari praktisi 

yang bisa mengajar, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, 
kemudian membahas kurikulum yang ada dan dari diskusi tersebut 
ditanyakan apakah bisa mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada, 
kemudian kalau bisa langsung diproses. 

e. Sarana dan Prasarana cukup memadai dibidang ini 
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f Sarona dan Prasarana beium cukup untuk bidang Animasi 
g. Pendanaan bidang ini tidak terbatas, semakin besar dana semakin 

bag us pendidikan yang dfberikan kepada mahasiswanya 

4. Strategi yang di!akukan oleh SAE Indonesia terhaJap pemenuhan SDM dosen 

yang berkualitas? Nah ini, kayanya ga ada snategi semua diserahkan ke HOD, 

harusnya ada strategi yang bisa membantu bisa sangat bagus 

Kesimpulan: 

Strategi terhadap pemem:han SDM khususn;m rerhadap dosen belum ada, 

karena semua diserahkan ke Head of Department ;nasing masing. Harusnya 

ada strategi sehingga akan mendapatkan dosen-dosen yang berkualitas 
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NARASUMBER: Rahabi Mandra 

-Hai mba ella, Oi<e pertanyaan pertam2 pendapat bapak ibu mengenai profile ideal dosen yang cocok 

untuk sekolah macam SAE INDONESI/>. sebagai seko1ah dengan jurusan kreatif media ditinj;:;u dari 

indust1·y dan pemerintah. yang paling ideal itu adalah justru yang menurut saya ya, khususnya untuk 

jurusan creative media itu udah pasti praktisi baik di animasi, music, di film, atau di audio. kenapa 

praktisi? Karena pada akhirny2 yang kita ajarkan ujun~- ujungnya itu ketimbang ilmu, lebih ke 

pengalaman, itu nomor satu, baru akhirnya didukung oleh ilmu. Hmm dank arena targetnya adalah 

mahasiswa yang sudah lulus itu harus bisa pada akhirnya akan terjun ke industry, pengalaman yang 

akan justru pengalaman yang dishare sama para dosen itu yang akan membantu. ltu menurut ku. hmm 

dan itu gak cukup memang, tapi itu sebagai prioritas. Nah akan lebih bagus kalo memang didukung oleh 

ilmu yang memadai, ilmu yang bisa didapat dari perkuliahan. seandainya dosen itu sudah mengambil s1 

atau bahkan s2. Tapi rnenurut saya tetap hmm sl,s2, pacia akhirnya yang dibutuhkan memang mereka 

yang bisa benar benar bisa mengajarkan sesuatu yang cocok untuk di industry, jadi buka perkarai!mu, 

karena kreatif media, indian kita tidak perlu terlalu banyak kita akan sangat banyak praktek dan tidak 

terlalu banyak mengkaji. kecuali nanti ada jurusan misalnya pengkajian kreatif media, nah itu mungkin 

lain ceritanya kita bisa ambil dari keilmuan. Kira- kira gitu untuk pertanyaan pertama. 

-pertanyaan kedua, bagaimana factor eksternal SAE INDONESIA? pendapat anda mengenai posisi I 
lokasi SAE INDONESIA ?mer.<.;;ut saya !oka:;i nya asik-- asik :;ja, ok~, ada di se1Jt3n Jakarta . hmm bisa 

diraih oleh sama orang yang tinggal di daerah Depok, daerah Bogor, itu bisa juga. dan mainly memang 

orang-orang kota yang betul-betul urban itu kan memang di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat 

sebenernya ya Y.etimbang timur dan utara gitu, pusat juga harusnya untuk mencapai ke pejaten gak 

sesulit itu. hrnm so I think its not bad dan agak sedikit di luar kemacetan ya, wala~pun di mana-mana 

Jakarta macet, nah itu sedikit di luar. Kira-kira kayak gitu. So I think seharusnya gaada masalah. 

-bagaimana persaingan antara perguruan tinggi saat ini khususnya sejenis dengan SAE INDONESIA 7 saya 

tidak tahu itu mesti Tanya bung Rangga itu yang paling ngerti kayaknya dia gitu. Rasanya sih, rasa

rasanya sih ya, tingkat kompetisinya ya nggak se ketat itu deh kayaknya karena memang suplai 

endemennya masih jorr.plang, orang yang butuh pengajaran kreatif media rnasih banyak, sementara 

yang bisa mensuplainya juga masih terbatas, sekolah-sekolahnya masih bisa dihitung pakai jari lah 

dibandingin ya mungi<in ya ilmu computer atau teknologi atau IT. 

-bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan pendidikan di Indonesia khususnya 

terhadap bidang ini? Gatau saya gatau, itu si pemerintah itu gatau saya sejauh mengajar sejauh terjun 

ke bidang ini, kreatif media pendidikan ini, gak kerasa lah adanya peran lah adanya turun tangan dari 

pemerintah, gak kerasa aja, kira-kira gitu. 

-trus bagaimana pendapat anda tentang ilmu kreatif media ?oke, bagus, kulturistik, bukan kulturistik ya, 

'!isioner. ltu yang harusnya di hmm akan sangat panjang dipandang oleh orang ke depannya, karena 

pada akhirnya nanti batubara akan habis, pada akhirnya minyak bumi akan habis, semua sumber daya 

akan habis, kita akan mengandalkan industry- industry kreatif termasuk di dalamnya ilmu kreatif media 

, karena itu gak ada matinya. Gaada batasannya. 

-bagaimana menurut anda pengakuan luar negeri terhadap SAE INDONESIA? ehmm gatau, hehe next 

aja ya. Pengakuan luar negeri ya gatau juga sih, oke oke aja, baik-baik aja sih kayaknya. Blom pernah 

ada sih orang bule dating kesini ngomel-ngomel, yaa gatau. tapi sejauh ini kalo ada butuh apa-apa 
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misalnya kemuin kasus, ada kasus mahasiswa dating dari SAE SYDNEY lanjut transfer kesini trus kita 

coba urus hm dari sananya minta kita minta nilai, kita minta arsip nilai semuanya aman-aman aja, sangai: 

baik hrnm korespodensi nya sama !<ita. Kira-kira kayak gitu. 

-bagaimana menurut anda pengakuan industry khusu:;:Tya industry yang sejalan dengan jurusiln yang 

ada di SAE terhadap sekolah ini? SAE kesyaknya mulai dipilndang ya sama industry film dan khususnya ya 

orang mulai melihat ohh ternyata r1da sekolah SAE dari temen-temen saya, temen temen di industry film 

juga mulai melihat oke nih, ada SAE berarti di Indonesia, di Jakarta gak cuman IK.J aja gitu, mulai ada 

sekolah-sekolah lain yang bisa dilihat memang ada sebagai sekolah film, bukan sekolah broadcast atau 

sekolah multimedia, atau sekolah yang audio visual nva itu jadi support, bukan gitu, bener-bener khusus 

ngomongin film gitu, itu rr.ulai tapi masih butuh waktu lah, ya jauh lah masih disbanding IK.J yang udah 

puluhan tahun, ini masih mulai lah, ya mungkin kasih 5 tahun atau 10 tahun lagi akan sangat solid, masih 

bisa dipertimb01ngkan sama industry. banyak nih pertanyaannya, mba ella kacau nih. 

-bagaimana situasi ekonomi Indonesia terhadap proses pendidikan SAE INDONESIA misalkan dengan 

telah dibukanya afta 2015? ini ngaruhnya gede, kayaknya ya di menu nya terhadap mahasiswa yang 

mampu yang mempunyai kemarnpuan yang sesuai sama kualitas ASEAN itu menjadi dipertimba11gkan, 

jadi maksudnya SAE INDONESIA jadi punya tantangan, harus bisa meluluskan orang orang yang punya 

kompetensi setinggi itu gabisa ngelulusin asal sekedar ngelulusin aja gitu Nah kondisi ekonomi 

:ndcnesia harus lc~:!i sejau~. yar.g kita tJu rr.aksudnya orang :ndonesia, cr:::ng Jakc:rta kayaknya gaada 

masalah untuk ngebawa anaknya dating kesini dan belajar gitu. Selarna ini walaupun kondisi 

ekonominya naik dan turun tapi masalah pendidikan orang tetap bisa pada sekolah, bisa pada kuliah, 

sementara SAE INDONESIA ini kan jumlah apa ya namanya ya, targetnya kanA kan ernang diatas gitu, 

diatas rata-rata dan terhadap proses pendidikan di SAE INDONESIA seharusnya tidak berpengaruh 

banyak ya, karena memang mereka masih mampu. mungkin aka nada pe11gurangan ya kalo ernang 

, kondisi ekonomi sedar.g turun ya jelas lama -lama akan berkurang. nah intek nya kalo begini terus ya 

semakin bagus kondisi ekonomi va ceharusnya semakin bagus juga inteknya, ngaruhnya ke SAE 

INDONESIA. Gitu. 

- bagaimana menurut anda apakah kebijakan pemerintah sepert1 ur.dang-undang pend!dikan vokasi 

memberikar laju pertumbuhan perguruan tinggi ini ? ini ..... Mas Yanda undang- undang pendidikan 

voka~i apac.n sih?(laughing} inidi skip aje ye. Si rangga si sering nyebut ini mungkin sejenis makanan 

ringan ya, na11ti Tanya deh sama rangga apa yangterjadi. atau nggak kalo mba ella bisa ngejelasin lebih 

rinci lagi nih pert:!nyaan maksudnya apa, istilah-istilah yang ya maklum lah mba ella, ini baru masuk ke 

pendidikan ya seperti ini lah jawabannya kira-kira. Alright, pertanyaan berikut aja dulu ya 

-ohh vocational education kan kita ya, I get back to you later, ohh kalo itu bisa dijelasin lah ya sama mba 

ella. 

-bagaimana factor internal SAE? alright ada sekian pertanyaan, bagaimana dosen-dosen yang ada 

sekarang ini baik dari skill maupun pendidikan yang dipunyai? Bagairnana penguasaan tekhnologi nya 

mengingat bahwa bidang ini membutuhkan teknologi yang up to date? dosen yang ada sekarang di 

film, itu oke, up to date, teknologinya ada dan mereka aware dengan itu dan mereka banyak juga yang 

request "bi kita harus punya ini, harus punya itu. Hmm jangan lupa ini ada teknologi yang gaboleh 

dilupain, teknologi baru ini mungkin kedepannya akan sangat berpengaruh" gitu gitu. Jadi kita gak 

ngomongin yang tentang teknologi yang dulu-dulu aja sebenernya semakin ada yang baru itu semakin 

dilirik dan itu juga yang langsung dikenalin ke mahasiswa, skill mereka yaudahlah gak perlu di 
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irhawatirin lagi karena dosen-dosen kita juga praktisi, mereka butuh !tu, mereka harus update mereka 

sendiri sup<~ya mereka bisa survive di industry gitu jadi, sejauh masih a man lah kita gak puny a' dosen 

yan~ kayak fosil gitu yJng Curna dateng dan pu!ang ngajar doang, nggak rnereka punya kesibuka'' 

masing-masing. Kira-kira kayak gitu. 
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T 

INTERPRESTASIDATA 

INFORMAN ~ 

Nama 

Jabatan 

Pendidikan 

Pengalaman 

Bayu Fajriansyah 

Mahasiswa bidang Film Semester 2 

SLTA 

Freelance bidang Film 

Hasil Interprestasi data dari wawancara dengan Bayu Fajriansyah, tanggal 13 October 

2015 di SAE Indonesia, pukul13.50 WIB 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 

a. Sebaiknya SAE Indonsia harus mempunyai banyak dosen-dosen 
praktisi 

b. Profil dosen yang ada saat ini sudah ideal 
c. Mahasiswa SAE Indonesia sangat menyukai dosen-dosen yang praktisi 

Kesimpulannya : 

a) Yang Ideal sebagai dosen adalah Prakti:>i 

2. :Faktor Externai SAE Indonesia 

a. Dosen mempunyai networking dengan inctustri 

Kesimpulannya: 

a. Hubungan dengan Industri 

3. Faktor Internal SAE Indonesia 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
h. 
l. 

J. 
k. 

Dosen-dosen yang ada saat ini sangat komunikatif terutama apabJ!a 
menyangkut dengan project 
Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode ~~ngajaran yang 
aplicatif dan mengajarkdn harus mempunyai ciri dabm pembuatan 
project 
Sebaiknya SAE Indonsia harus mempunyai banyak dosen-dosen 
praktisi 
Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang 
selalu berkembang 
SAE Indonesia sudah mempunyai strategi terhadap penempatan 
dosen yang baik 
Dosen-dosen yang ada selalu membuka hubungan komunikasi yang 
cukup erat dengan mahasiswanya 
Profil dosen yang ada saat ini sudah ideal 
Mahasiswa SAE Indonesia sangat menyukai dosen-dosen yang praktisi 
Dosen juga mengajarkan bisnis bidang ini 
Dosen mempunyai networking dengan industri 
Kurikulum SAE Indonesia sangat dipakai di Industri 
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Dibidang Film masih ada gap antara semester bawah dan semester 
atas 
Dibidang lain seperti Animasi, Audio dan Musik Bisnis tidak 
ditemukan adanya gap antara angkatan mahas1swanya 
SAE Indonesia seharusnya mempunyai bagian Konsultasi sehingga 
mahasiswanya dapat mengkonsultasikan permasalahan yang ada. 
Bagian Film belum ditemukannya SOP yang jelas sehingga schedule 
peminjaman alat terlihat sangat berantakan 
Komunikasi yang kurang terhadap sesama mahasiswanya terutama 
dibidang film. 
Peralatan yang ada di Film belum mencukupi 

Kesimpulannya: 

a. Dosen-dosen yang ada saat ini sangat komunikatif terutama apabi!a 
menyangkut dengan project 

b. Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang 
aplicatif dan mengajarkan harus mempunyai ciri dalam pembuatan 
project 

c. Doscn-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang 
selalu berkembang 

d. Dosen-dosen yang ada selalu membuka hubungan komunikasi yang 
cukup erat dengan rnahcsiswanya 

e. Dosenjuga mengajarkan bisnis bidang ini 
f Dosen mempunyai networking dengan industri 
g. Kurikulum SAE Indonesia sangat dipakai di Industri 
h. Dibidang Film masih ada gap antara semester bawah dan semester 

atas. 
1. Dibidang lain seperti Animasi, Audio dan Musik Bisnis tidak ditemukan 

adanya gap an tara angkatan mahasiswanya 
J. Bagian Film be/urn ditemukannya SOP yang jelas sehingga schedule 

peminjaman a/at terlihai sangat berantakan 
k. Komunikasi yang kurong terhadap sesoma mahmiswanya terutama 

dibidang film. 
I. Peralatan yang ada di Film belum mencukupi 

4. Strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhaJap pemenuhan SDM dosen 
yang berkualitas? 

a. Sebaiknya SAE lndonsia harus rnernpunyai banyak dosen-dosen 
praktisi 

b. SAE Indonesia seharusnya mernpunyai bagian Konsultasi sehingga 
mahasiswanya dapat rnengkonsuitasikan permasalahan yang ada. 

Kesimpulannya: 

a. Memperbanyak dosen-dosen Praktisi 
b. SAE Indonesia seharusnya mempunyai bagian Konsultasi sehingga 

mahasiswanya dapat mengkonsultasikan permasalahan yang ada. 
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Narasumber: BAYU 

-B<ly, kamu kan pener!ma beasiswa nih, menurut kamu bagaimana dosen-dcsen kita? 

Dosen-dosennya tuh asik lah, jadi yang bikin saya nyaman d1 sini tuh dosennya bisa diajak komunikasi 

dengan baik, ada keluhan apa kita Tanya dijawab, misalnya c:da project apa nih, kita nanya nih saya ada 

project gini gini gini, r1tar dikasih solusinya apa gitu-gitu !a h. Dan cara pengajarannya aplikatif gitu, 

contoh ya contoh hmm .. script lighting lah atau directing lah mas tedy, oh ni cerita kayak 

begini,contohnya gini, filmnya kayak gini,nah ini aspeknya seperti ini, gitu, jadi introducing nya begini, 

dijelasin gitu di script. Di tengah begini, di ending begini, sama kalo mas tedy tuh selalu ngajarin ohh ini 

shooting stylf- tuh seperti ini nah contoh nya nih, ntar lo harus kayak gini, ntar lo harus gitu. JC!di bukan 

sekedar ooh shooting style tuh begini blablabla, teori nya !ni, selesai. Tapi aplikatif, dia selalu 

mengajarkan kita harus punya style, kita harus punya .. apa ya namanya .. apa ya bahasa gampangnya .. 

oh! Ciri, sebagai film maker, makanya harus banyak sih yang kayak mas Teddy gitu kayaknya. lntinya, 

dari semester 1 ke semester 2, dosennya itu kalo dari grafik gitu dia naik, mas haribina itu ciia kut:Jt di 

cerita, idenya tuh brilian bangct, misalnya kita lagi mentok. Pengalaman tuh kemaren PMI bikin 

documenter, oh gimana ya .. ntar mas haribina tuh yang bounce idea tuh, gimdna kalo ini?ohiya, gimana 

kalo itu?ohiya. 

-berarti penempatan dosen udah betul? 

Oh bener banget, walaupun mas haribina mer.gajar nya fundamental film making, teknis, tapi diil 

ngajarin kita juga bercerita. Sebab akibat, kenapti si A bisa jatuh, karena ada kulit pisa11g, oh kulit pisang 

ini dilempar sama siB, jadi sebab akibat. Tuh mas haribina. Ali, ali munandar, setiap hari senin kita 

makan r.asi pad2ng, setelah kelas. Nah di situ kita diskusi sampai kita punya project bareng, gitu. KJio 

mas Bobi, dia selalu mendengarkan apa yang kita omongin. 

-dia audio? 

Dia audio. 

-jadi menurut kamu gimana bay? Ber;:1rti profile dosen kita saat ini nih sudah betul? 

.. Betul banget, saya gak tau kurikulum baru ya, 

"' -oke menurut kamu kan mereka praktisl dimana akademisi nya tuh sangat-sangat tidak s<Jma dengan 

yang industry trus gimana tuh kamu lebih sen~ng kan kamu udah pernah beberapa sekolah nih, kamu 

lebih seneng diajarkan secara praktisi atau secara ir.dustry kayak gini nih? 

Wah pasti;oya sih praktisi, jadi gini contohnya sebelum saya masuk di SAE saya sudah terlibat di industry 

kreatif kan, tifisi lah,video klip, video promo, ada satu sutradara yang ngajarin saya dari dulu tuh 

namanya icalawindatu. Dia tidak berangkat dari sekolah film atau apapun, dia advertising, dia di agency 

kerjanya, cuman directur tifisi gitu kan. Nah apa yang diajarin sama dia ternyata disini ada tuh, saya 

udah beberapa tahun di sana diajarin to harus punya ciri ini kalo mau jadi director, lo mau jadi director 

apa nah mesti belajar sama mas teddy, ternyata teori nya shooting style. Jadi berarti gak pengaruh dong 

latar belakang orang gitu kan, gak ngaruh harus s3 film baru bisa ngajar film. Tapi, jam terbangnya kayak 

garin gatau deh garin sekolah apa. Tapi dia 30 tahun berkarya, dia dateng kesini 1 kali kita bengong 
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ngeli<Jt karyanya wah gila ya karyanya, nih kalo ada orang ngajar begini gimana nih, gitu. Kit3 n~erilsa 

nya langsung gila! Aplikatif bariget. Dan secara bisnis pun kita diaiarin, oh ternyata kalo bikin filrn kayak 

begi;1i, lernbaga sensor kalo begini, berarti kita harusnya seperti i!li. Dikasih solusi gitu lho, kalo disini. 

Jadi bukan yang yaudah lo tau film, selesai. Dan yar.g terpenting adalah (iaughing) r.etworking sin, jadi 

beberapa yang di sini kan, contch project PMI kemarin, mas abi kan ajak teman-temanr.ya untuk 

kolaborasi dapet job lah saya dari produser 01ya lah, apa .. jadi itu networking di sini tuh oke banget. Tapi 

itu tergantung orang nya juga 

-berarti networking dari dosen ke mahasiswa ada .. artinya gini lho .. networking dosen pengaruhnya ke 

mahasiswa juga kan, kalo menurut bayu kurikulum nya gimana? Prcfile .. kan kita .. apa yang 

diajarkan .. kamu kan praktisi nih, aku juga termasuk praktisi juga. Apa yang diajarkan dosen kepada 

kamu disini, bermanfaat gak di lapangan? 

Oh bermanfaat banget, jadi .. (bunyi telefon) gausah keluar ahja deh .. gausah saya praktekin di luar, t<q.>i 

dari semester satu ke semester dua aja jadi setiap semester nya itu saya ngerasa sa ling ngisi, misalnya 

ada .. antara .. misalnya gini .. mas abi ngajarin director acting, mas teddy ngajarin script lighting terus 

mas marcel principa! photopraphy, terus satu 'agi dokumentery mba indah. Di empat mata ktdiah itu 

saya ngerjain satu script lighting itu bisa diaplikasiin larogsung di mata kuliahnya mas teddy, nah di script 

lighting kita belajar tentang ___ bisa diaplikasiin ke documenter nya mba indah. Nah semuanya 

tekhnik nya kita dapet clan mas marcel,j::.cli, udal'> komp!it, udah kita tinggai d11duk ohh vaudah gausah 

takut ngerjain tugas. Yang pasti takut sih Cuma ide nya aja yang kurang bagus, tapi secara teknis dalam 

satu semester itu udah sangat cukup sih, udah gak ada vang ohh ini kurang ini, ini kurang itu, gdada. 

Dosena1ya, semuanya kayak mas marcel kan baru nih, die: kita Tar.ya apa aja nih pasti dijawab, pasti, 

mau nanya apa dicari sama dia. Saya mau kayak gini clang mas, iya gw cariin lo rnau apa, gitu. Jadi, 

semua tergantung rlosen. BedCI banget sama kuliah saya kemare;1 (laughing). 

-nah berarti kan kamu udah pengalaman, nah kalo menurut kamu gimar.a sih kelemahan

kelemahannya k!ta terus kelebihan kita apa? Tadi kan udah kamu sebutin tuh, 

Kelebihan kita treatment dosenke mahasiswa itu udah oke banget, kita bisa ill3kan bareng, dapet 

project bareng, ngopi bareng, kerja sama nya oke lah. Kekurangannya .. waduh nih sok tau banget. di 

sini kurang bisa ngebikin kita bekerja sama den;:;an baik, gitu. Jadi yang sava lihat di sini masih ada gap 

antara semester a, semester b, semester c, semester d. yang lu::unya, tidak Jda gap antara maJor, saya 

·' main sama anak audio, anak animasi, ini persemester nya, per angkatan. 

-kok bi~a ya? 

I don't know, itu saya yang ngerasain .. karena saya tidak bisa fake di depan orang. 

-berarti justru yang kamu rasakan itu di lingkungan siswanya? 

Makanya saya bingung, kok .. film itu kn butuh kerjasama gitu lho. 

-makanya, film itu sangat sangat butuh kerjasama. 

Sedangkan audio individual,jadi dosennya kurang bisa .. hmm ... sebenernya kita harus satu ada kayak BK 

gitu loh mba,konseling gitu loh, jadi itu penting banget, itu bener-bener kalo ada masalah bukan tempat 

ngadu ya, tapi ngasih solusi, misalnya si A punya masalah sama si B, salah paham, ya kalo di sini salah 

paham, yaudah kelar diem-dieman, fake jatohnya. Oh yaudah, ketawa tapi di belakang ngomongin 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



(laughing) nah itu saya gak suka tuh, saya bukan orang yang bisa senyum di depan orang yang saya gak 

suka, nah kalo say<J nyebrang ke audio, saya r.gobrol sama supervisor nya, :>aya ngobrol sama mas 

Yanda head nya, mereka lebih bisc; ngebikin anak-;:;nak nya tuh, ini lo gaada geng, gaada gap, lo gaada 

apa gitu. (bunyi telefon) (bunda angkat telefon) ya jad! sayc; ngerJsc. nya sih g:tu, jad; bukan bilang mas 

abi ga bisa, cuman bukan tugasnya head juga sih sebenemya, untuk gabung gabungin, gitu enggak. Ya 

itu tadi saya bilang harus ada satu konseling yang b!sa bikin kita tun akur. Badan ya .. bukan konseling. 

Oh ini sec:ara psikologis nih kalo lo ketemu sama orang yang gini .. satu kesulitan saya, saya lebih tua 

dibanding mereka yang senior. Ya kan, jadi sulit untuk nyatuin cara berfikir gitu kan. Jadi itu yang 

mungkin bikin gak sampe. Tapi yang saya bingung, saya sama temen-temen sekelas saya nyambung gitu. 

-tapi bukan masalah usia bay, 

Saya sejauh 10 tahun sama gladish, naufal, ..... tapi itu nyambung 

-berarti bukan karena usia ...... 

Ya saya gatau, makanya saya sarna temen-temen bikin kelas baru lagi .... 

-seha,usnya kalo film itu seharusnya lebih kompak 

Harusnya sih gitu .. 

-gue waktu jaman dulu sih selalu kompak 

Gatau masalahnya apa, saya gatat• 

-blom di temukan kali. lagi pula kita perlu satu ini sih ... bam ny~ harus aktif, bam kita kan belurr. 

terbentuk aktif, itu sih sebenernya yang bisa meny==1tukan. 

Makanya sekar3ng saya seneng di kelas berbagi yang saya bikin sama temen temen ini kan anak 

semester satu udah ikutan, nah itu yang ngebikin (bunda batuk) ch ya ... shar:ng gitu kan .. nah di atas 

kemarin gaada kayak gitu kan, nah sekarang sava ngera~a oke, semester 1 lebih nge blend dibandingin di 

atas. Saya konsultasi pertama sama mas emeng tentang program ;ni pun, ... 

-leader itu tidak bisa dibentuk, tapi tercipta. Dan elo, itu ada di dalam dirilo. ltu ada. Jadi memang 

mur.gkin senior- senior yang !ama, itu tidak ada orang seperti elo, ya untuk melihat itu, untuk terjun .. 

mungkin ... 

Say2 pun masih ya ... gimana ya ... bukanya mau gabung2in orang, jadi satu koloni, enggak. Cuman saya 

ngerasain banget induotry tuh kPtika kita di industry, kalo kita gak punya industry, kemampuan industry, 

callingan tuh dari temen doing, bukan dar! .. orang tuh kenai sama kita belum tentu mereka kasih kita 

trust, tapi kalo temen keluar dari sekolah, kepikiran pertama, oh gue mau bikin iklan, siapa ya .. oh si A 

aja deh, telfon temen sekolah dulu. Pasti itu yang harus dibangun di sini sebenernya. ltu yang kurang di 

sini. Wah kt;rang banget...par2h .. contohnya gini, project documenter kemarin, capek ikut, anak 

semester 1 ama semester 2 ikut sebagian, semester yang lain? Enggak, karena alas an pada gak suka 

documenter. Ternyata kita bikin short juga. Menyesalah mereka. Berarti kan kurang komunikasi, gitu 

kan. 

-waktu itu lo telfon juga susah banget lo nyari-nyari ... 
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Ya itu susah itu jadinya kan, komunikasi nya kurangm dan dari mereka pun tidak bu~an cari tau gitu. lni 

yang :;aya bingung, ini aria apa ya, seharusr.ya nih SC!tu project ini kan industry, ini project c;pa sih p1oject 

apa sih, dateng aja dulu meeting. Gitu nah itu yang be!o~ bisa di saya pecahin !..lntuk semester atas, tapi 

untuk ke!as saya, mereka bisa. Oh kita dateng aja duiu, ikut Jtau enggc; urusan nar,ti, nah mereka bisa 

kayak gitu. Nah itu sangat disayangkan kan, padahal yang sudah s~ap kerja tuh semester atas. Ya 

mungkin saya gatau, mungkin mereka banyak kerjaan juga atau apa, saya gatau Ia h. 

-yang lainnya bay kelemahannya .. hmm .. 

ltu c;ja sih kelemahannya menurut saya Cuma itu doing masalah .. 

-kalo fasilitas? 

Ohh fasilitas .. kamera nya kurang sih hahaha sama ini sih sebenernya, jadwal pak, karena saya main 

sama audio nih, gila! Telat semenit di bend 2 minggu. Semenit loh! 

-lemahnya tuh termasuk lemahnya juga tuh .. 

Lemah di film. jadi ketika kita minjem hmm .. jadi kala misalnya gini nih saya mau F'xtend karena saya 

belaja~ dari audio, saya sampein pak giman dulu k2n, pak S<'Va mau extend dulu boleh gak, harus isi for 

dulu kan, oh yaudah itu prosedur nya sepert! itu, di audio, kita mirljern studio nih, satu shift itu kalo gak 

sai<Jh 4 jam atau 6 jam, kelu.:u jamS lah, 20.01 di bEnd 2 mir.gg!..l gak boleh pake studio, dan it worl<< 

-berarti itu masukan buat film dong. 

Ya mungkin itu kekurangan untuk film misalnya alat segala macem, apa segala rnacem. 

-tapi alat nya cukup gak sekarang? 

Enggak, kurang. Kesa!ahan kita kemarin beli DGI ronin, ronin gak dipake, trus udah gitu kita sekolah 

disini bukan untui< belajar seperti itu gitu. lebih ke teknis kc;mera nya, atau mungl<in aplikasi green 

screen nya, kita sebenernya harus ada satu green screen nya :oh mba, dan itu harus kolaborasi sama 

anak animasi. Wah itu canggih itu. Nah itu saya mau masukin ke program berbagi nya, nanti ada satu 

hari yar.g mNeka harus sharing gimana bikin satu adegan supaya bisa di green sc1een rapih gitu. 

*the bold sentence is myse/fS voice 
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DAFTAR PERTANYAAN: 

1. Pendapat Bapak/lbu mengenai Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah 

semacam SAE Indonesia sebaga! sekolah dengar. jurusan Creative Media 

ditinjau dari lndustri dan Pemer!ntah? How is the ideal profile that is suitable 

for such schools SAE Indonesia as a school with a major in terms of the 

Creative Media base on Industry and Government? 

Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah semacam SAE Indonesia sebagai 

sekolah dengan jurusan Creative Media ditinjau dari lndustri dan Pemerintah 

adalah yang memenuhi kualifikasi tertentu diantaranya adalah: 

• Memiliki ijasah serendah-rendahnya Strata 2 (magister); 

" ljazah yang dimiliki bidang ilmunya harus sesuai dengan program studi 

tempatnya mengajar; 

• Berusia paling tinggi 35 tahun; 

• Memiliki publikasi minimal satu artikel yang dimuat dijurnal ilmiah; 

• Memiliki kemampuan Bahasa lnggris pada tingkat TOEFL internasional 500 

atau IELTS 5.5. 

• Membuat atau mencipta buku ajar 1:ertentu ya!lg dapat digunakan oleh 

jurusan Creative Media. 

2. Bagalmana faktor Eksternal SAE Indonesia? How External factors SAE 

Indonesia? 

a. Pendapat 2nda tentang posisi atau lokasi SAE Indonesia? Your opinion 

about the position or location of SAE Indonesia? 

Posisi atau !okasi SAE Indonesia cukup strategis, karena cukup mudah 

untuk dijangkau dan terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, sehingga 

dapat menjaring mahasiswa dari berbagai kalangan. 

b. Bagaimana Persaingan antar Perguruar. Tinggi saat ini khususnya yang 

sejenis dengan SAE Indonesia? How Competition between universities 

right now, especially sin~ilar to the SAE Indonesia? 

Persaingan antar Perguruan Tinggi saat ini khususnya yang sejenis 

dengan SAE Indonesia selalu ada, sehingga perlu upaya terus menerus 

mempromosikan SAE sehingga lebih dikenal luas. SAE di Jakarta 

merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan dukungan yang baik 

Jari pemerintah i<hususnya di lingkungan Kopertis Wilayah Ill. 

c. Bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan 

Pendidikan di Indonesia khususnya terhadap bidang ini? How do you 

think the government's policy with regard to education in Indonesia, 

especially on this field? 

kebijakan pemerintah berkenaan dengan Pendidikan di Indonesia 

khususnya terhadap bidang ini? Menurut saya Kebijakan Pemerintah 

selalu memberikan kesempatan yang sama khususnya bidang creative 

media untuk berkembang tanpa membedakan dengan bidang yang 
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lain, sehingga bidang creative media dap2t maju dan bersaing .dengan 

oidang yang lain. 

d. Bagaimana Pendapat anda tentang llmu Creative !Viedia? !-low Your 

opinion about Creative Media Studies? 

llmu Creative Media merupClkan salah satu bidang ilmu yang sangat 

berkembang di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu 

bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkembangan dunia dengan 

cepat, makc;~ mereka dapat menekuni bidang creative media ini secara 

lebih mendalam untuk menjadi profesi mereka. 

e. Bagaimana menurut anda Pengakuan Luar Negeri terhadap SAE 

Indonesia? How do you think the Recognition of Foreign Affairs of the 

SA£ Indonesia? 

Pengakuan Luar I'Jegeri terhadap SAE Indonesia tentu ada karena SAE 

Indonesia merupakan bagian dari SAE lnternasional yang ada di 

berbagai penjuru dunia. 

f. Bagaimana menurut Anda pengakuan lndustri khususnya industri 

yang sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia terhadap 

sekolah ini? How do you think the particular industry recognition 

industry in line with departments in SA£ Indonesia to this school? 

Pengakuan lndustri khususnya industri yang sejalan dengan jurusan 

yang ada di SAE indonesia terhadap sekolah ini terlihat dari 

banyaknya almuni dari SAE Indonesia yang bekerj3 di industri creative 

media diantaranya Garuda TV, Darwis Triadi, RCTI, BDI, PT. Quadra, 

Trans7, Bank Mandiri, Multi Bintang, Metro TV, Active Indonesia, 

Kompas TV, Graphic Conention, Tr2ns TV, Kumata Studio, SCTV, ANTV, 

El Production, First Media dan masih banyak lagi yang lain. 

g. Bagaimana situasi ekonom1 Indonesia terhadap Proses pendidikan di 

SAE Indonesia? Misalkan dengan telah dibukanya AFTA 2015? How is 

the economic situation of Indonesia to the education process in SA£ 

Indonesia? Suppose that with the opening of AFTA in 2015? 

Situasi ekonomi Indonesia terhadap Proses pendidikan di SAE 

Indonesia? Misalkan dengan telah dibukanya AFTA 2015, akan lebih 

memudahkan bagi setiap orang untuk melanjutkan studi di negara 

yang dia minati. Oleh karena itu SAE Indonesia sampai saat ini 

menerima mahasiswa dari berbagai negara. 
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' .1 

h. Bagaimana menurut anda apakah kebijakan Pemerintah seperti 
' 

Undang-undang Pendidikan vokasi memberikan laju pertumbuhan 

perguruan tinggi ini? How do vou think the Government poiicies such 

as vocational Education Act gives the grovYth rate of this college? 

Kebijakan Pemcrintah seperti Undang-undang Pendidikan vokasi 

memberikan laju pertumbuhan perguruan tinggi ini, sebab dengan 

ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang memberikan 

kesempatan kepada pendidikan vokasi tidak hanya pada tingkat 

diploma terapan, tetapi juga tingkat sarjana terapan, magister 

terapan dan doktor terapan. O!eh karena itu SAE Indonesia yang 

sudah membuka program diploma dan saat ini sedang menunggu izin 

untuk membuka program 04 yang diakui setara dengan program 

sarjana terapan juga bisa membuka program magister terapan dan 

Doktor terapan. 

3. Bagaimana Faktor Internal SAE Indonesia? How does the Internal Factors SAE 
Indonesia? 

a. Bagaimana dosen-dosen yang ada sekarang ini ? Baik dari skill 

rnaupun pendidikan yang dipur.ya! ? Bagaimana penguasaan 

teknologinya mengingat bahwa bidang m1 membutuhkan teknologi 

yang up to date? How lecturers that exist right now? Base on the skill 

and education that belongs? How master; of the technology given 

that this field requires technology up to date? 

Dosen-dosen yang ada sekarang ini, baik dari skill maupun pendidikan 

yang dipunyai sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan 

oleh SAE. 

b. Bagaimana Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen 

khususnya dosen-dosen dibidang ini? How do Management 

Recruitment Methods particularly lecturers in this field? 

Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khususnya dosen

dosen dibidang ini telah dilakukan oleh pihak yang mempunyai 

kewenangan yaitu Yayasan dan Pimpinan SAE sesuai dengan 

ketentuan yang telah diatur dalam lernbaga pendidikan SAE itu 

sendiri. 

c. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki SAE Indonesia 

berkenaan dengan adanya pengenalan bidang ini? Apakah mencukupi 

untuk mentransfer ilmu yang harus diajarkan? How infrastructure is 

owned by SAE Indonesia with regard to the introduction of this field? 

Are sufficient to transfer the knowledge to be taught? 
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Sarana dan prasarana yang dimi!iki SAE Indonesia berkenaan dengan 

adanya pengenalan bidang ini telah mencukupi untuk mentransfer 

ilmu yang harus diajarkan karena SAE indonesia telah !llemilikinya 

meliputi Gedung yang memadai dan fasilitas peralatan yang lengkap 

dari semua program kekhususan yang ada? 

d. Bagaimana menurut pendapat anda pendanaan yang dilakukan 

mengingat pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar? 

How in your opinion do given education funding requires substantial 
funds? 

Pendapat say;:J pendanaan yang dilakukan mengingat pendidikan ini 

membutuhkar. dana yang cukup besar, oieh karena itu secara 

bersama-sama Yayasan dan Pimpinan SAE bekerjasama untuk 

menjalankan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Di mulai dengan p2rencanaan program 

tridharma perguruan tinggi tersebut, setelah itu dllaksanc:kan dan 

dievaluasi secara terus menerus. 

e. Bagaimana strategi y;mg dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap 

pemenuhan SDMnya khususnya dosen baik untuk industri dan 

pemerintah I How is the strategy undertaken by SAE Indonesia 
towards thE fulfillment of its human resources, especially lecturers 
both for industry and government? 
Strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan 

SDiv'lnya khususnya dosen baik untuk industri dan pemerintah? 

• Pertama diumumkan secara terbuka penerimaan dosen baru yang 

sesuai dengan kualifikasi yane diperlukan 
• Setelah itu dilakukan seleksi secara tertulis kepadc: mereka yang 

yang memenuhi persyaratan administrasi, meliputi Tes Potensi 

Akademik dan Bahasa lnggeris. 

• Setelah itu dilakukan wawancara kepada mereka yang lulus seleksi 

tertulis. 

• Dari hasil wawancara diumumkan Dosen yang diterirna. 
• Kepada Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

seminar, pelatihar., pendidikan lanjut, dan lain-lain. 

• Juga kepada dosen didorong agar jenjang kepengkatan rnereka juga 

terus meningkat, dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru 

Besar. 
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Nama 

Jab a tan 

Pendidikan 

INTERPREST ASI DATA 

INFORMAN 6 

Salman Aristo 

Dosen Bidang Film 

Sl 

Hasii Interprestasi data dari wawancara dengan Salman Aristo melalui EmaiL tanggal 

8 September2015 Jam 10.13 melalui Email 

salrnon atislo <S31man.ansto@gmcul com> 
To Eitel Evnta <e evrrta@sae.edu> 

Tue. Sep 8. 2015 ol 10 29 AM 

On Sep 8, 2015. at 10.13 AM. Ella Evnta <e ~vr1ta@sat> edu:: ·.vrote 

Selam~l Stang 

~ohon d•bantu ya. Ma~JSih 

1 Prohle dosen yan1 baaaimana menurut Bapak untuk Pe.·avrua'1 Tlnu1 SAE tndone~:a 7 

P•ofil yang baik maksudny:a? Profil yang ba1k adal;.h yang mcngt1asa• buiangnya dengan 3m a! kompel.en. memtllk• yr~ pc~a}<lran yang bag us d3<1 
peng;:!.aman dt :ndustn hingga reia~nya bisa dtm:'nfaatJ..an dengan b.:uk 

2 Pendapat anda ~entane: kuai1hif.asi r1osen-dost'1 SA~ menurut perr..1ntacH1 lndu::.:r. Can menur;.~t Pem~qr~ah. )..paltah ~wC3h ~eSL.<!!I 7 Apak!lh lndu~~r! fill1" :!<'In 

~ejentm"a m~mbutuhlr.an p~nd!dikan Pt:rJuruan Tinae1? 

Menurut 5.3ya. s.elalf'l m33-Jlah tnfrastruktur adalah masalah v1st dan pthak kampus send1n m3slh b1sa drtumt>uhl<an bg1 A~3 seber.amya pos1s1 yang •ng1n 
SAE 1s1 OOng,·m para luiU5annya d• inoustn? Apakah akadem1s1 alau pekeqa tndusln. m1sa!ny:J ?05151 1n1 malon sresrfik akan malun membuat S..\E 

menpd1 punya per.m yang s.gn1f1kan d110dustn 

Ku1ang leb1h sama dcngan Ja....,ab:m untuk pertiny.aan nomer 3. Mempeqelas pos151 SAE d1 pet3 mdustn kre3tJf s.aat 1ni d1lndooesta 

Re-garCs 

10tL'Jl5.~ 31 PM 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 

a. Profil yang baik maksudnya? Profil yang baik adalah yang menguasm 

bidangnya dengan amat kompeten, memiliki visi pengajaran yang bagus dan 

pengalaman di industri hingga relasinya bisa dimanfaatkan dengan baik. 

b. Kualifikasinya Masih amat bisa ditingkatkan 

Kesimpulannya : 

a) Dosen yang ideal adalah yang menguasm bidangnya dengan amat 

Kompeten 

b) Memiliki visi pengajaran yang bagus 
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c) Memiliki Pengalaman di Industri 

d) Mempunyai Relasi yang bisa dimanfaatkan der~gan baik 

e) Mempunyai Kualifi.kasi yang brsa ditingkatkan 

2. Faktor Internal SAE Indonesia 

Menurut saya. selain masalah infrastruktur adalah masalah visi dari pihak kampus 

sendiri masih bisa ditumbuhkan lagi. Apa sebenarnya posisi yang ingin SAE isi 

dengan para lulusannya di industri? Apakah akademisi atau pekerja industri, 

misalnya. Posisi ini makin spesifik akan makin membuat SAE menjadi punya 

peran yang signifikan di Industri 

Kesimpulan: 

a. Masalah lnfrastruktur 

b. Visi A1asih bisa ditwnbuhkan lagi 
c. Posisi yang diinginkan SAE dengan para lulusannya 

d SAE punya peran di Industri 

3. Memperjelas Posisi SAE di Peta Industri Kreatif saat ini di Indonesia 
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') 

Ella Evrita <e.evrita@~ae.edLJ"'-

INSTITUTE 

My Question -Thesis 
6 messages 

Ella Evrita <e.evnta@sae ed~> Tue. Sep 8. 2015 "' 10:13 f\M 

To: salman ansto <salman.<msto@gmall.cvm> 

Selamat Siang 

Mohon dibantu ya, Makc;s1h 

1. Prohle dosen yang baga>mano menu rut Bapak untuk Perguruan Tmgg1 SAE lndones>a > 

2. Pendapat anda tentang balifikasi dosen-dosen SAE menurut pe1mintaan lndustri dan menu rut Pemenntah, Apakah sudah sesuai> Apakah lndustri Film d3n 

sejenisnya membutuhka11 pendidikan Perguruan Tmggi> 

3. Pe11dapat Anda Tcrt2ng Faktor internal dan eksternal SAE 7 dan Kelemahan oan kekuaton SAE diband1ng perguruan ti"ggi lain yang sejenis> 

4. Strategi apa menu rut ande ur,tuk m2mem•h1 profk perguruan t1ngg1 yang d.mginkan > 

Regards 

Ella 

sal man aristo <salman aristo@gmail.com> 
To: El!a Evrita <e.evrita@sae.edu> 

On Sep 8, 2015, at 10:13 AM, Ella Evnta <e.evnta@sae edu> wrote: 

:::;elamat Siang 

Mohon dibantu ya, M'lkasih 

I 1. Profile dosen yang bagaimana menu rut 8apak untuk Perguruan T1ngg1 SAE Indonesia' 

Tue, Sep 8, 2015 21 10:29 AM 

Profil yang baik maksudnya? Profil yang baik adalah yang menguasa1 b,dangnya dengan amat kornpelen rnem111<1 visi penga;aran yang bagus dan 

pengalaman di industri hingga relas1nya b1sa dimanfaat~an dengan ba1k 

2. Pendapat anda tentang kualifikasi dosen-dosen SAE menu rut permintaan lndustri dan menurut Pemerintar Apakah sudah sesuai' Apakah lndustn Film dan 

'ejenisnya membutuhkan pendidikan Perguruan Tinggi? 

Masih bisa amat ditingkatkan. 

I 3. Pendapat Anda Tentang Faktor internal dan eksternal SAE >dan Kelemahan dan kekuatan SAE dibanding perguruan tinggi lain yang sejenis> 

Menurut saya, selain masalah infrastruktur adalah masalah visi dan p1hak kampus send in mas1h bisa ditumbuhkan lagi. Apa sebenarnya posisi yang 1ngin 

SAE isi dengan para lulusannya di industri? Apakah akademisi atau pekerJa industn. m1salnya Posisi im makin spesifik akan makin membuat SAE 

menjadi punya peran yang s1gnifikan di industri. 

I 4. Strategi apa menu rut and a untuk memenuhi profle perguruan tinggi yang diinginkan > 

Kurang lebih sama dengan jawaban untuk pertanyaan nomer 3. Memperjelas pos1s1 SAE d1 peta 1ndustri kreatif saat ini di Indonesia. 

Regards 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



f) 

Ella 

Ella Evrita <e.evnta@sae edu> 
To: salman aristo <salman.aristo@grr.ailcom> 

Dear Mas Aris 

Makasih makasih banyak ya 

Membantu banget 

Regards 

Ella 

iOuoted text hidden] 

salman aristo <salman.aristo@gmailcom.> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae edu> 

Btw, Kampus start tanggal beraoa ya Mbak·' 

Apa tanggai 11 gue udah ngajar? 

thanks 
ans 
(Quoted text h1dden] 

Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 
To: salmar. aristo <salman.cristo@gmililcom> 

Kampus Start Minggu lni Mas, 

Jadwal Mengajar nanti saya tanyakan ke bag1an Akadem1k ya 

Makasih Mas 

(Quoted text h1dden] 

salman aristo <salman.ansto@gmail.com> 
To: Ella Evrita <e evrita@sae.edu> 

>On Sep 8, 2015, at 10:13 AM, Ella Evrita <e.e·.•ma@sae.eC:~> wrote: 
> 
> Selamat Siang 
> 

> Mohon dibantu ya, Makasih 
> 
> 
> 1. Profile dosen yang b:Jgaimana menu rut Bapak untuk Perguruan Tinggi SAE Indonesia ? 

Tue. Sep 8, 2015 at 10.31 /\~ 

Tue, Sep 8, 2015 at 10:32 i\M 

Tue, Sep 8, 2015 at 10:35AM 

Tue. Sep 8, 2015 at 11.07 AM 

Profil yang baik maksudnya? Profil yang baik adalah yang menguasai bidangnya dengan a mat kompeten, memiliki visi pengaJaran yang bag us dan 
pengalaman di industri hingga relasinya bisa dimanfaatkan dengan baik. 

> 

> 2. Pendapat anda tentang kualifikasi dosen-dosen SAE menurut permintaan lndustri dan menu rut Pemerintah, Apakah sudah sesua1? 
Apakah lndustri Film dan sejenisnya membutuhkan pendidikan Perguruan Tinggi? 

Masih bisa amat ditingk 

[Quoted text h1dden) 
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Nama 

Jabatan 

Pendidikan 

INTERPRESTASl DATA 
INFORMAN 7 

Nofiyanto 

Sekretaris Yayasan Next Akademi 

S1 

Hasil Interprestasi data dari wawancara dengan Nofiyanto tanggal 10 Oktober 2015 

Jam 10.13 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 
Profile dosen yg ideal utk dunia kreatif adalah dosen yg mempunyai skill yg 
bersertifikasi serta memiliki pengalaman serta prestasi dalam industri kreatif di 
Indonesia. Y g sulit adalah kualifikasi dosen dgn skill yg bersertifikasi karena 
pendidikan kreatif di indonesiLl merupakan hal yg langka. 

Kesimpulannya : 
a) Dosen yang ideal adalah yang mempunysi Skill yang bersertifike1si 
b) Memiliki Pengalaman di Industri 
c) Mempunyai Prestasi di Industri Kreatif 

2. Faktor Eksternal SAE Indonesia 
a. Faktor ekstemal SAE adalah tumbuhnya dunia kreatif di indonesia sehingga 

menciptakan banyakii)'a pendidikan singkat sekelasa kursus utk skill dunia 
kr~atif. 

b. Posisi SAE sbg satu badun pendidikan resmi tentunya akan bcrsaing dgn 
badan pendidikan lainnya. Sedangkan lokasi SAE sudah s(lngat strategis krn 
berada di selatan jakarta dan berada dika\vasan eks patri:tt berada. 

c. Persaingan sangatlah berat,sepe11i informZlsi di atas bahwa banyak badan 
pelaksana pendidikan yg sudah banyak melirik ~mtuk mcmbuka :.:.urikulum 
terkait dunia kreatif di inclrmesia. Mulai dari badan pelaksana pendidikan 
bersifat kursus singkat hingga bersertifikasi Pendidikan 1-3 tahun dan S 1. 

d. Untuk kepedulian pemerintah saat ini menurut pandangan saya masih belum 
sebesar bidang lainnya yg tentu dianggap lebih menjanjikan. Namun dunia 
kreatif juga merupakan salah satu bidang yg mendukung perkembangan suatu 
negara 

e. Ilmu kreatif media adalah ilmu yg unik krn ilmu ini membentuk karaktcr 
manusia yg berpikir lebih jauh dan abstrak dalam penerapannya.kenapa?krn 
ilmu ini mempunyai imajinasi yg tidak sama untuk setiap orang yg terlibat 
didalamnya serta hasilnya pun tentu akan berbeda jika dilihat dari sudut 
pandang masing masing 

f. Jika dibandingkan dgn sae di negara lain,sae indonesia mempunyai kedudukan 
yg kuat serta mempunyai legitimasi dimata pemerintah sbg bada pelaksana 
pendidikan resmi 

g. Saat ini seperti dipaparkan diatas bahwa mencari potensi potensi SDM 
dibidang kreatif yg bersertifikasi sangatlah sulit krn badan pendidikan 
bersertifikasi utk bidang kreatif hanya ada diluar negeri. Hingga praktisi yg 
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ada . saat ini merupakan praktisi dgn kampuan otodidak berdasarkan 
pengalaman dilapangan. Se:·tingga kesempatan mencaro potensi potensi kreatif 
yg bersertifikasi sangatlah besar Ji usaha usaha media k!eatif 

h. Menyambut afta tentunyn persaingan akan semakin bcsar d! semua biJa11g 
usaha terlebih dunia kreatif. Karena potensi SDM dari luar negeri akan 
membanjiri negara ini dgn kualitas yg lebih baik. Sedangkan secara lJmum 
nantinya nilai skill didunia kreatif akan ketat 

1. Undang undang diperlukan umuk melindun.gi perguruan tinggi sehingga 
secata umum pelaksar.a pendidikan akan dilindungi oleh pemerintah 

Kesimpulannya : 
a) Banyaknya pendidikan singkat sekelas kursus untuk '5ki!l dunia kreatif. 

b) Posisi SAE sebagai sam badan pendidikan resmi tentunya akan bersaing 
dgn badali pendidikan lainnya. 

c) Lokasi SAE sudah sangar strategis krn berada di selatan jakarta dan 
berada dikawasan eks patriat beruda. 

d) Persaingan sangatlah berat.seperti ii7formasi df atas bah>Wl banyak bL<dan 
pelaksana pendidikan yg sudah banyak melirik untuk membuka kurikulum 
terkait dunia kreatif di indonesia. lvfulai dari badan pelaksana pendidikan 
bersifal kursus sir.gkat hingga be;·scrlifikasi Fendidikan 1-3 tahun dan Sl. 

e) Kepedulian pemerintah .saat ini belum sebesar terhadap bidang lainnya 

f) Dunia kreatif juga merupakan salah satu bidang yg mendukung 
perkembangan szwtu negara 

g) Ilmu kreatif media udalah ilmu yg unik km flmu ini membentuk karakter 
manusia yg berpikir lebihjouh dan ohstrak dol am fJI!I1CruJ)(li711J'a. 

h) llmu ini rnempzo1yai imajinasi yg tidok samu zmtuk setiap orang yg te1libat 
didalamnya serta hasilnya pun temu akan berbeda jika dilihat dari Slldut 
pandang masing masing 

i) SAE Indonesia mempunyai kedudukan yg kuat serta mempunyai legitimasi 
dimata pemerintah sebagai badan pelaksana pendidikan resmi 

i) Sulit mencari SDA! dibidung Kreartfyong bersertifikasi 

k) Eadem Pendidikan untuk bidang ini lebih banyak di Luar Negeri 

I) Praktisi yg ada saat ini merupakan praktisi dgn kemampuan otodidak 
berdasarkan pengalaman dilapangan 

m) Menyambut afla tentunya persaingan akan semakin besar di semua bidang 
usaha terlebih dunia kreatif. 
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n) Karena potensi SDJ'vf da;-i luw· negeri akon nzembanjiri negara ini dgn 
kualitas yg !..?bih baik Sedangkan secw·a zunum nantinya nilai skill 
didunia kreatif akan kera! 

o) Und{!ng undang diperlukan untuk melindungi perguruan tinggi sehingga 

3. Faktor Internal SAE Indonesia 
a) Seperti penyampaian di atas secara skill para dosen mempunyai 

kemampuan yg baik namun sertifikasi dipnlukan utk membuktikan 
kemampuan dosen tersebut secara resmi 

b) Sedangkan kemampuan akan new technology dari setiap do sen perlu 
dibarengi dgn skill yg dimiliki para dosen agar tidak terjadi situasi tidak up 
to date 

c) Metodenya jika dilihat secara umum bel urn ada t1ow y«ng jelas mulai dari 
persyaratan dasar hingga persyaratan spesifik terhadap bidang yg dikuasai 

d) Dari sisi prasaran apa yg dimiliki sae sudah snngat cukup utk menjadi 
tools bagi dosen dalam memberikan informasi pendidikan bagi 
mahasiswanya dan paralel secara bertahap perubahan yg dinamis akan di 
lakukan sae 

e) Saat ini pendanaan masih dibiayai oleh pihak sae luar negeri dan hal ini 
nantinya perlu menjadi tujuan utama sae indonesia agar bisa mendan8i 
sendiri biaya opercsinya 

f) Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg 
bersertifikasi sehingga tujuan dalam menjaga kualitas tetap terjaga 

Kesimpulannya : 
a) Dosen be/urn mempunyai Sertifikasi atau !jasah .Master 
b) Dosen harus mempunyai Kemampz:an New Techr:ology ;vang up to date 
c) Merodenyajika dilihat secara umum belum ada flow yangjelas mulai dari 

pcrsyaratun dusor hingga penyoratan spcs(flk lerhwlap hiddng yg 
dikuasai 

d) Dari sisi prasarana yang dimiliki svdah san;;at cukup zmtuk menjadi tools 
bagi dosen dalam mernberikan infurmasi pendidikan bagi mahasisH·anya 

e) Pendanaan masih dibantu oleh S".;E Luar Negeri 
f) S!rategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreutif yg 

bersertifikusi sehingga tujuan dalam menjaga kualitas tetap terjaga 

4. Strategi 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg 
bersertifikasi sehingga tujuan dalam menjaga kualitas tetap terjaga 

Kesimpulan: 
a. Mencari dosen dari Industri yang mempunyai ijasah S2 sehingga kualitas 

tetap terjaga 
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Please find the answer beli)\\ 

Sent from my iPhc,ne 

On 9 Sep 2015, at 18.-ll, Eiia Evnta ...:e.c1 rita@s;~e.edu> wrote 

DAFTAR PERTAN':'AAN: 

1. 1 Pendapat Bapak/lbu mer:genai Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah semacam SAE 

Indonesia sebagai sekolah dengan jurusan Creative Media ditinjau dari lndustri dan Pemerintah? Hmv 

is the ideal profile that is suitable for such schools SAE Indonesia as a schcol with a major in terms of 

the Creative Media base on Industry and Government? 

Profile dosen yg ideal utk dunia kreatif adalah dosen yg mempunyai skill yg bersertifikasi serta 
memiliki pengalaman serta prestasi dalam industri kreatif di lndor,esia. Yg sulit arlalah kualifikasi 
dosen dgn skill yg bersertifikasi karen a pendidikan kreatif di indonesia merupabn hal yg langka. 

2. 2 Bilgaimana faktor Eksternal SAE Indonesia? How External focto:s SAE :ndonesia? 

Faktor eksternal SAE adalah tumbuhnya dunia kreatif di indonesia sehingga menc!ptakan ban) e1knya 
penclidikan singkat sekelasa kursus utk skill ct,m!a kreatif. 

a. Pendapat and a tenta;1g posisi a tau lokasi SAE Indonesia? Your opinion about the 

position or location of SAE Indonesia::' 

Posisi SAI:: sbg satu badan pcndidikan resmi tentunya akan bersaing dgn badan pendidikan l3innya. 
Sedangkan lokasi SAE sudah sangat strategis krn bcrada eli selatan jakarta dan berada clikawas:m cks 
patriat berada. 

b. Bagaimana Persaingan antar Perguruan Tinggi saat ini khususnya yang seJenis 

dengan S/I.E lndone~ia7 How Competition between universities right now, 2specia/ly 

similar to the SAE Indonesia~ 

Persaingan sangatlah berat,scperti informasi di atas bahwa ban yak bada p:::laksana p:::ndidi kan yg sudah 
hanyak melink untuk membuka kllrikulum tcrkait dunia krcatif di indonesia. Mulai dari badar 
pclaksana pendidikan bersifat kursus singkat hingea bersertifikasi Pendidikan 1-3 tahun danS I. 

c. Bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan Pendidikan 

di l~donesia khususnya terhadap bidang ini? How do you think the government's 

policy with regard to education in Indonesia, especially on this field? 

Untuk kepedulion pemerintah soot ini menurut pandangan soya masih belum sebesar bidong lainnya 

yg tentu dianggap lebih menjanjikan. Namun dunia kreatif juga merupakan salah satu bidong yg 

mendukung perkembangan suotu negara 

d. Bagaimana Pendapat anda tentang limu Creative Media? How Your opinion 

about Creative Media Studies? 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



llmu kreotif media adciah ilmu yg unik krn ilmu ini membentuk korokter manusio vg bupikir lebih 

jau:J don abstrcl. dalam penerapannya.kennpa?krn ilmu ini mempunyoi imOJ•nosi yg tidak soma untuk 

c.etfop orung yg terlibot didalamnya serta hasilnya pun tentu nkan be'bedc JlkO dilihot dori sudut 

P·Jndong mosing masiT'g 

c. 8agdimana menurut anda Pengakuarl Ltrar ~Jegeri terhadap SAE indonesia? How 

rio you think the Recognition of Foreign Affuirs of the SAE lndor1esia? 

Jika dibandingkan dgn sae di negara Jain,sae indonesia mempunyai kedudukan yg kuat serta 

mempunyai legitimasi dimata pemerintah sbg bade pelaksano pendidikon resr:Ji 

f. Bagaimana menurut Anda pengakuan Jndustri khususnya industri yang sejalan 

dengan jurusan yang ada di SAE indonesia terhadap sekolah ini? How do you think 

the particular industry recognition industry in line w1th d2partments in SAE 

Indonesia to this school? 

Saat ini sererti dipaparkan diatas bahwa meo:cari poten~i potensi SDM dibidang kreatif yg 

bersertifikasi sangatlah sulit krn bacan pendidikiln bersertifikasi utk bid'3ng kreatif hanya ada diluar 

negeri. Hingga praktisi yg ada saat ini merupakan praktisi dgn kampuan otodidak berdasarkc.n 

pe11galamc;n dilapangan. Sehingga kesempatan mencaro potensi potensi kreatif yg bersertifikasi 

sangatlah besar d: usaha usaha media kreatif. 

g. Bagaima!la situasi ekonorni Indonesia terhadap Proses pendidikan di SAE 

Indonesia? Misa:kan dengan telah dibukanya AFTA 2015-;> How is the economic 

situation oj Indonesia to the education process in SA E Indonesia? Suppose that with 

the opening of AFTA in 2015? 

Menyambut afta tentunya persaingan akan semakin besar di semua bidang usaha terlebih dunia 

kreatif. Karena potensi SDM dari luar negeri akan membc.njiri negara ini dgn kualitas yg lebih baik. 

Sedangkan secara umum nantinya nilai skill didunia krPatif akan ketat 

h. Bagaimana menurut anda apakah kebijakc,n Pemerintah seperti Undang-undang 

Pendidikan vckasi memberikan laju pertumbuhan perguruar tinggi ini) How do you 

think the Government policies such as vocational Education Act gives the growth 

1ate of this college? 

Undang undang diperlukan untuk melindungi perguruan tinggi sehingga secata 

umum pelaksana pendidikan akan dilindungi ole/; pemerin:oh 

3. 3. Bc,gaimana Faktor Internal SAE Indonesia' How does the Internal Factors SAE Indonesia? 

Faktor internal sae adalah sdm dan juga bisnis prosesnya 

a. Bagaimana dosen-dosen yang ada sekarang ini ? Baik dari skill maupun 

pendidikan yang dipunyai ? Bagaimana penguasaan teknologinya mengingat bahwa 

bidang ini membutuhkan teknologi yang up to date I How lecturers that exist right 

now? Base on the skill and education that belongs? How mastery of the technology 

given that this field requires technology up to date? 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Seper:i penyampaian di at<JS secara ski!! para dosen mempun; ai kemampuan) g baik namun senifikasi 
diperlukan lllk mcmbuktihn kem<Jmpuan dosen tersebut sec:ra resmi 
Sedangkan kemampuan Jbn new technology dJri setiap do~en perlu clibar;;ngi clgn •:kill) g dimiliki 
para dos~n agar tidak terjadi situasi tidak up to date 

b. Bagi'limana Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khususnya dosen

dosen dibidang ini? How do Management Recruitment Methods particularly 

lecturers in this field? 

Metodenya jika dilihat secara umum belum ada tlow) Jng jelas rnulai dari persyaratan dasar hingga 
persyaratan spesifik terhadap bidang yg dikuasai 

c. Bagaimana sarar.a dan prasarana yang dirniliki SAE indonesia berke'laan rlengan 

adanya pengenalan bidang ini? Apakah rnencukupi untuk rnentransfer ilmu yang 

harus diajarkan? How infrastructure is owned by SAE Indonesia with regcrd to the 

introduction of this field? Are sufficienr to transfer the knowledge tote taught? 

Dari sisi prasaran apa yg dimiliki sae sudah sangat cukup utk menjadi tools bagi dosen dalam 

rnemberik3n inform2s1 pendidikan 82;;i mahc:~iswa:~ya dan r;aralel secara b2rtahap perubahan yg 

dinamis akan di lakukan s2e 

d. Bagaimana rnenurut pendapat anda pendanaan yang dilakukan mengingat 
pendidikan ini membutuhkan dana yang cu;.;up besar? How in your opininn do given 

education funding requires substantial funds? 

Saat ini pendanaan rnasih dibiayai oleh pihak sae luar negeri dc;n hal ini nantinya 

perlu menjadi tujuan utama sae indonesia agar bisa mendanai sendiri biaya 
operasinya 

4. Bagaimana strategi yang dilakukan cleh Sfi.E Indonesia terhadap perr.enuha:1 

SDMnya khususnya dosen baik untuk indltstri dan pemerintah? How is the strategy 

undertaken by SAE Indonesia towards the fulfillment of it:> human resources, 
especially lecturers both jar industry and government? 

Strotegi yg dilakukan adalah dgn mencari proktisi dibidong kreatif yg bersertifikasi 

sehingga tujuan do/am menjaga kualitas tetap terjoga 
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Narasumber : Nofiyanto 

1. Pertanyaan 3d jawabannya adalah untuk sisi pendanaan saat ir.i sae masih dibiayai oleh pihak 

sae lu3r negeri dan hal ini nantinya peolu menjadi tujuan utama sae Indonesia agar bisa 

membiayai sendiri biaya operational nya untuk masa de pan. 

2. Jawaban dari pertanyaan 2g menyambut afta tentunya persaingan akan semakin besar di semua 

bidang usaha terlebih dunia kreatif karena pctensi sumber daya manusia dari luar negeri akan 

memajui Negara ini dengan kualitas yang lebih baik, sedangkan secara umum nantinya nilai skill 

di dunia kreatif akan ketat. 

3. Jawaban pertanyaan 2d ilmu kreatif media adalah ilmu kreatif yang unikkarena ilmu ini 

membemuk manusia berpikir lebih jauh dan abstrak dalam penerapannya, kenapa? Karena ilmu 

ini mempunyai imajinasi yang tidak sama dengan setiap orang yang terlibat di dalamnya serta 

hasilnya pun tentu akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang masing-masing. 

4. pertanyaan 2f dan jawabannya adalah saat ini seperti dipaparkan di atas bahwa mencari 

potensi-potensi sumber daya man usia di bidang kreatif yang bersetifikasi sangat sulit karena 

badan pendidikan bersetifikasi atau badan kreatif hanya ada di luar negeri sel1ingga praktis yang 

digunakan saat ini merupakan praktisi dengan kemampuan ototidak berdasarkan pengalaman di 

lapangan s~hingga kesempatan mencari potensi-potensi kreatif yang bersetifikasi sangatlah 

besar di usaha-usaha media kreatif. 

5. Jawaban 2a posisi sae sebagai suatu badan pendidikan resmi tentunya akan bersaing dengan 

badan pendidikan lainnya sedangkan iokasi sae sudah sangat shategis karena berada di selatan 

Jakarta dan berada di kawasan ..... 

6. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah strategi yang dilakukan oleh sae indonesia terhadap 

pemenuhan SDM khususnya dosen baik untuk industry dan pernerintah adalah dengan mencari 

praktisi di bidang kreatif yang bersetifikasi sehingga tujuan dalam mencapai kualitas tetap 

terjaga dan lebih dihargai. 

7. Jawaban pertanyaan 3b metode rikerupmen yang diiiJkukan 'eee' dos .. metode rikerupmen yJng 

dilakukan manajemen sae untuk dosen jika dilihat secara umum belum ada floe yang jelas mulai 

dari persyaratan dasar hingga persyaratan spesifik terhadap bidang yar.g dikuasai 

8. Pertanyaan 3c jawabannya adalah untuk sisiprasarana apa yang dimiliki sae saat int sudah 

sangat cukup untuk menjadi tools bagi dosen dalam memberikan informasi pendidikan bagi 

mahasiswa nya temporiles akan dilakukan di sae seiring perk2mbangan tekhnclogi 

9. Jawaban dari pertanyaan 3a adalah factor internal sae adalah sumber daya manusia dan juga 

bisnis prosesnya dan juga seperti penyampaian di atas secara skill para dosen-dosen yang 

mengajar di sae mempunyai kemampuan yang baik namun sertifkasi nya belum ada sehingga 

diperlukan kemampuan untuk dosen tersebut secara resmi sedangkan kemampuan akan new 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



tekhnologi dari setiap dosen perlu dibarengi dengan skill yang dimiliki para dosen agar tidak 

terjadi situasi tidak up to d~te. 

10. Jawaban pertanyaan 2b persaingan saat ir.i sangatlah berat seperti informas1 di atas bahwa 

banyak badon pe!aksana pendidikan yang sudah banyak melirik membuka kurikulum terkait 

dunia kreatif di Indonesia mulai dari bad an pelaksana pendidikan bersifat khusus,singkCI!, hingga 

cersetifikasi pendidikan 1 hingga 3 tahun juga sl. 
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Narasumber: Nofiyailto 

-jawaban dari pertanyaan 2h, undan-undang te11tunya sangat diperlukan untuk perguruan tinggi 

sehingga secara umum pelaksanaan pendidikannya akan dilindungi oleh pemerintah 

-jawaban dar! pertanyaan 2 adalah, factor eksternal SAE adalah tumbuhnya dunia kreatif di Indonesia 

sehingga menciptakan banyaknya pendidikan singkat sekilas kursus untuk skill di dunia kreatif 

-jawaban pertanyaan 2c kepedulian pemerintah untuk dunia pendidikan yang terkait dengan pendidikan 

yang dijalankan oleh SAE menu rut pandangan saya masih belum sebesar bidang ioinnya yang tentu 

dianggc;p !ebih menjanjikan namun dunia kreaiif merupakan salah satu bidang ya11g mendukung 

perkembangan suatu Negara 

-jawaban pertanyaan pertama adalah profil ideal dosen adalah dosen yang memiliki skill yang 

bersetifikasi serta pengalaman sP.rta prestasi dalam industry kreatif di Indonesia, yang sulit adalah 

kualifikasi dosen der.gan skill yang bersetifikasi, karena pendidikan kreatif di Indonesia merupakan hal 

yang sangat langka. 

-pertanyaan 2e jawabannya adalah jika dibandingkan dengan SAE Negara iai11, SAE Indonesia memiliki 

kedudukan yang k:Jat serta legitimasi d\ mata pemerintah sebagai pelaksana pendidikan resmi 
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Nama 

Jabatan 

Pendidikan 

INTERPRESTASIDATA 
INFORMAN 8 

Dewi Alibasyah 

Dosen Bidang Film 

D3 

Hasil Interprestasi data dari wawancara dengan Dewi Alibasyah melalui Email, tanggal 

10 Oktober 

1. Profil Dosen SAE Indonesia 
Profile Dosen yang cocok dengan SAE Indonesia , adalah dosen yang memiliki 
pengetahuan teori dan praktek yang baik dan benar, terutama dalam segi 
pengetahuan teknologi yang selalu berkembang. 

Kesimpulannya : 
a) Dosen yang idral adalah yang mempunyai teori dan praktek yang baik 

dan benar terutama dalam teknologi 

2. Faktor Eksternal SAE Indonesia 
a. Lokasi SAE termasuk lokasi yang strategis. 
b. Persaingan SAE indonesia dengan perguruan lain cukup lumayan ketat, tetapi 

memang secara fasilitas di SAE indonesia cukup lumayan lebih lengkap. 
c. Masih kurang adanya perhatian kepada para per..gajar yang mempunyai prestasi 

dibidangnya tetapi hanya memiliki titel Ahli Madia. 
d. Ilmu creative media selain teori harus juga diimbangi dengan praktek lapangan. 
e. SAE Indonesia adalah salah satu cabang dari SAE pt;sat, jadi memungkinkan 

SAE Indonesia mendapat pengakuan yang baik dari ltwr negeri. 
f. Jurusan Audio . musik, dan Film di SAE bisa mendapat pengakuan yang positif 

didunia industri, tetapi kususnyajurusan film di SAE masih agak kurang terlihat 
secara prestasi dari murid muridnya, jadi pihak kampus harm rnensuport para 
siswa untuk bisa membuat prestasi yang bagus baik didalam maupun diluar 
negeri, dengan membuat suatu karya yang bermutu Jawab : walau perekonomia 
Indonesia sedang tidak stabil, 
SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan dengan adanya 
AFT A, karena memiliki standart Intemasional. 

g. Masih belum irnbang karena masih belum ada pengakuan terhadap dosen dosen 
yang hanya memiliki ijasah D3 tetapi mcmiliki prcstrasi yang baik 
memlebihi S 1 atau S2. 

Kesimpulannya : 
a) Lokasi SAE termasuk lokasi yang strategis. 
b) Persaingan SAE indonesia dengan perguruan lain cukup lumayan ketal 
c) Fasilitas di SAE indonesia cukup lumayan lebih lengkap. 
d) Pemerintah masih kurang adanya perhatian kepada para pengajar yang 

mempunyai prestasi dibidangnya tetapi hanya memiliki titel Ahli Madia. 
e) Jlmu creative media selain teori harus juga diimbangi dengan praktek 

lapangan. 
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f) SAE Indonesia adalah sciiah sutu cohnng dari SAE pusat jadi 
memungkinkan SAE Indonesia mendapw pengakuan yang baik dari luar 
negeri. 

g) Jurusan Audio , musik, dan Film di SA E lusc mendapat pengakuan yang 
positif didunia ir.dus!n, retapi kztsusnyu juruscm f!lm di SAE mac.;ih agak 
kurang terlihm secara prestasi dari murid muridnya, 

h) SAE harus mensupport para siswa umuk bisa membuat prestasi yang bag·.ts 
baik didalam maupun diluar negeri, dengan membuat suatu kmya yang 
bermutu. 

i) Perekonomian lndor.esia sedang tidak 
SAE bisa mendapat peluang yang haik dalam proses pendidikan 
adanya AFT.4, karena memiliki standart lnternasional. 

stabil, 
dengan 

j) PerGn Pemerinlah masih be fum imbang karena masih belum ada pengakuan 
terhadap dosen dosen yang han·ya memiliki ij"asah D3 tetapi memiliki 
prestasi Jiang baik melebihi Sl atau S2. 

3. Faktor Internal SAE Indonesia 
a. Dosen yang ada sekarang sudah memenuhi standart, karena memliki ilmu 

yang seimbang antara teori dan praktek. 
b. Sebagai dosen yang mengajar dibidang Film , penguasaan teknologi sangat 

penting karena sangat berhubungan dengan pekerjaan dalam bid<mg industri 
film, karena teori dan praktek harus seimbang. 

c. SAE sebagai fasilitator sangant mtmenuhi standart pendidikan musik, audio 
dan film. 

cl. Memang SAE hanya bisa dijangkau dengan cnak anak dengan tingkat 
ekonomi diatas, tetapi dengan adanya beasiswa akan mcmbantu anak anak 
yang berperestasi untuk bisa bersekolah di SAE walau budget mereka 
kurang, dan itu memacu mereka untuk memiliki prestasi yang bagus. 

Kesimpulannya : 
a) Dosen .c·cmg ada seku1·ang .<;uduh mcmcnuhi srundorl. karcna memliki ilmu yang 

seimbang antara teori dun prakrek 
b) Penguasaan Teknologi sangat dihutuhkan karenu sangm berhubungan dengan 

pekerjaan dalam bidang industri film, karena teori dan praktek harus seimbang. 
c) SAE sebagui fasilitatvr sang at memenuhi standart pendidikan musik. audio dan 

fiim. 
d) SAE Indonesia hanya bisa dijangkau untuk anak m;ak dengcm tingkat ekonomi 

menengah ke alas 
e) SAE memberikan beasiswa untuk anak-anak yang belum mampu dengan 

prestasi yang cukup 

4. Strategi 
Strategi SAE sudah cukup baik, dengan memasukan dosen yang bukan lulusan Sl 
tetapi memiliki prestasi dibidangnya dan mcm juga bisa mengajar juga produktif 
dibidangnya untuk bergabung mengajar, hal itu bisa membantu SAE Indonesia 
memiliki standart pendidikan yang lebih bagus, karena adanya keseimbangan 
dalam pengajaran dalam hal kreatifitas. 
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I • S T I T U T I 

Bantuan Thesis 
5 messages 

Ella Evri!a <e.~vnt3@sae.ed•J> 
To: Dew1 Alibasah <de.....,iallbasah008@gmail.com> 

Ass. Selamat Siang S1s 

Saya membutuhkan bantuan nih. kal0u Mba Dew1 berkenan mohon dibantu ya 

Ella Evri~a <e.evrita@sae.edu > 

Wed Sep 9, 2015 at 9:29 Ar\: 

Saya sedang mel'lgerjakan thesis dan membutuhkan wawancara dengar. para ahlinya. Saiah satunya Mba Dewi. Kapan ya k1ta ketemu bisa? Dan 
pertanyaan bisa saya sampaikan dulu ya ? 

Mohon dibantu ? 

Terima Kasih Banyak 

Salam Hormat 

Ella Evrita H 

tiD DAFTAR PERTANYAAN1.doc 
35K 

Dewi Alibasah <dewialibasah008@gmailcom> 
To: Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 

Sat, Sep 12, 2015 at 1:51PM 

Darliiiiing .... kita ketemuan jumat m1nggu tgl 18 september depan aja gi.nanCl ... ? ntar gw datang datang Jam 2 siang deeeeeh -1; 

[Quoted text h1dden] 

Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 
To: Dewi Alibasah <dewialibasah008@gmail.com> 

Okehhhhhhhh 

Ma acih ya bu 

jQuuted !ext h1dder.j 

Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 
To: Dewi Al1basah <dewlalibasahOOB@gmall.com> 

Dear Mba 

M3na dank jawabannya 

Thanks ya 

[Quoted text hidden] 

Dewi Alibasah <c8wialibasah008@gmail sam> 
To: Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Pendapat Bapakllbu mengenai Profile 1deal dosen yang cocok untuk sekolah 

semacam SAE lndones1a sebaga1 sekolah dengan jurusan Creative Med1a 

ditinjau dari lndustri dan Pemenntah? 

lvion, Sep 14, 2015 at 2:27PM 

Man, Oct 5, 2015 at 8:15AM 

Sat, Oct 10,2015 at 12:10 PM 

Jawab :profile Dosen yang cocok dengan SAE Indonesia , adalah dosen yang memiliki pengetahuan teori dan praklek yang baik dan benar, terutama 
dalam segi pengetahuan teknologi yang se/a/u berkembang. 

2. Bagaimana fak1or Eksternal SAE Indonesia? 

a. Pendapat anda tentang pos1si atau lokasi SAE Indonesia? 

Jawab . Lokas1 SAE termasuk lokas1 yc.ng strateg1s. 

10/l?/1~ c1?7P~ 
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b. Baga1mana Persa1ngar. antar Perguruan T1ngg1 saat 1.1i khususnya yang 

seJt:mts dengan SAE lndones1a? 

Jawab Persa;nga:J SAE maones1D dengan perguruan lain cukup /umayan ketat, tetap1 memang seciJra tasil1tas d1 S.:,E mdones1a cukup lumayan leb1h 
lenqkap. 

c. Baga•maru m8nurut anda kebiJilk;om pemerintar, berker.c.ilr. dengw• 

Per.did>kan rl1 Indonesia khususnya terhadap bidang ini7 

Jawab : Mas1h kurang adanya perhatian kepada para pengajar yang mempunya1 orestas1 d1bidangnya tetapi hany3 memi/ik1 fltel Ahli Madia. 

d. Bagaimana Pendapat anda tentang llmu Creati·:e Media? 

Jawab : llmu creative media sela1n teon harus juga diimbang1 denga;, praktek lapangan 

e. Bagaimana menurut anda Pengakuan Luar Negeri terhadap SAE 

Indonesia? 

Jawab: SAE Indonesia adalah salah saru cabang dari SAE pusat, jadi memungkinkan SAE Indonesia mendapat pengakuan yang baik dari luar negeri. 

f. Bagaimana menurut Anda pengakuan lndustri khususnya industri 

yang sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia terhadap 

sekolah ini7 

Jawab : Jurusan Audio , musik, dan Film oi SAE bisa mendapat pengakuan yang posit if didunia 1hdustn, tetapi kususnya jurusan film di SAE masih agak 
kurang terlihat secara prestasi dari murid muridnya, jadi pihak kampus harus mensuport para s1swa unruK bisa membuat prestas1 yang bagus baih 
c;dalam mauoun oifuar negeri. dengan membuat suatu karya yang bermutu. 

J g. Bagaimana situasi ekonomi Indonesia terhariap Proses pendidikan di 

SAE Indonesia? M1salkan dengan telah dibukanya AFTA 2015? 

Jawab : "'a/au perekonomia l•1dones1a sedang tidak stab'/, 
SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan dengan adaliya AFT A. karena memiliki s!andart lnternasional. 

h. Bagaimana ~enurut anda apakah Kebijakan Pemerintah seperti 

Undang-undang Pend1cikan vokas1 memberikan laju pertumbuhan 

perguruan tingg1 •n1? 

Jawaban . MDSih belum mlbDng karena mas1h belu:n adv pengakuan terhadap dosen dosen yang hany<J mcm1ll/.,, IJaS<Jh 03 tetap; memil1ki prestras1 yang 
ba1k mernleb1h1 51 atau 52. 

3 Bagaimana Faktnr Internal SAE lndones1a? 

a. Bagaimana dosen-cosen yang ada sekarang ini ? Ba1k dari skill 

Jawab · Dosen yang ada sekarang sudah memenuhi standart, karena memliki ilmu yang SfJimbang antara teon dan praktek. 

b. Baga1mana Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen 

maupun pendidi~an yang dipunya1 ? Bagaimana per.guasaan 

teknologinya mengingat bahwa b1dang ini membutuhkan teknologi 

yang up to date? khususnya dosen-dosen d1b1dang ini7 

Jawab Sebagai dosen yang menga1ar dibidang Film , penguasaan teknologi sang at pen ling karena sangat berhubungan dengan pekerjaan dalam 
bidang induslri film, karena teori dan prak1ek harus seimbang. 

c Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki SAE Indonesia 

berkenaan dengan adanya pengenalan b1dang inJ? Apakah mencukupi 

untuk mentransfer ilmu yang harus diajarkan? 

Jawab: SAE sebagai fas1lltator sangant memenuhi standart pendidikan musik, audio dan f1lm. 

d. Bagaimana menurut pendapat anda pendanaan yang dilakukan 

mengingat pendidikan ;n1 membutuhkan dana yang cukup besar? 

Jawab: Memang SAE hanya bisa dijanqkau dengan anak anak dengan tingkat ekonomi dialas, tetap1 dengan adanya beasiswa akan membantu anak 
anak yang berperestas1 untuk b1sa bersekolah di SAE walau budget mereka kurang, dan itu memacu mereka untuk memiliki prestasi yang bag us_ 
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e 6agz;rnanil strstegi yang dilakukan Qleh SAE lndones1;; terhadap 

pemenuhon SDMnya khususnya dosen ba1k untuk industn dan 

peme;intah~ 

Jawa'J StratE-gJ S/.E sudah cukup baik. dengao memasukan doscn y3ng bui<an lulusan 51 tct2p1 memiliki prestas1 d1b1dangnya dan ;;ku juga b,sa 
mengaJar jug;; produktif dibidaugnya untuk bergabung mengajar, hal ·tu b1sa membantu SAE Indonesia mem'!iki standar: pendid11>.an yang iet1h bagus, 
kare.la adanya keseimtangan dalam ,oengajaran dalam hal kreatifitas. 
[Ou:::ed te.xt h1dden) 
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DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Pendapat Bapakjlbu r.1engenai Profile ideal dosen yang cocok untuk sekolah 
semacam SAE Indonesia sebagai sekolah dengan jurusan Creative Media 
ditinjau dari industri d:m Pemerintah? In your opinion, what is the best 
matci1 for SAE lndonesid concerning faculty members in regards of industry 
and government? 

If it comes to faculty staff, SAE Indonesia is always looking for highly motivated 
industry experts, preferable with many years of work experience in their respected 
fields as well as a Master Degree. Furthermore, interest in education and sharing 
their experience is a must. 

2. Bagaimana faktor Eksternal SAE Indonesia? How do external factors 
influence SAE Indonesid7 

External factors such as infrastructure, economy, and government :·egulations and 
polices und even weather has a huge impact on the day-to-day business as well as 
the long-term strateg-y. 

a. Pendapat and a ten tang posisi a tau lokasi SAE Indonesia? In your opinion, 
what is the positioning of SAE Indonesia and the location? 

SAE Indonesia market positioning is at the higher-class education provider. The 
physical location is at Pejaten close to Kemang. 

b. Bagaimana Persaingan an tar Perguruan Tinggi saat ini khususnya yang 
sejenis dengan SAE Indonesi2? How is the competition between St'\E and 
other universities in Indonesia within similar progre1m? 

SAE Indonesia has strong competitors in the field of creative media. Most of them 
are much cheaper and are longer established in Indonesia then SAE. Furthermore, 
some of the competitors do not !allow set polices and regulations by the Indoresian 
government. Which in turn puts them at great2r risk cf being shoot down. However, 
it also greats better market opportuni~ies. 

c. Bagaimana menurut anda kebijakan pemerintah berkenaan dengan 
Pendidikan di Indonesia khususnya terhadap bidang ini? What do you tnink 
about government regulations/policies regarding education in Indonesia, 
especially in your field? 

Obeying the regulations and polices established by the Indonesian government 
turned out to be extremely difficult. Some of the regulations are contradictive and 
some change constantly. 
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d. Bagaimana Pendapat andJ ter,tang ll~u Creative Media? What is your opinion 
about skills/knowledge in the field of creative media? 

d. Bagaimana menurut anda Pengakuan Luar Negeri terhadap SAE Indonesia? 
What do you think, how is SAE Indonesia perceived outside of Indonesia? 

In my opinion SAE Indonesia holds-up the same or even higher qualities then other 
SAE Institutes outside of Indonesia. Therefore. it is save to assume that the 
perception of SAE Indonesia is the equal or better then other SAE Institutes around 
the world. 

e. Bagaimana menurut Anda pengakuan Indusui khususnya industri yang 
sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia terhadap sekolah ini? 
According to you, how does the creative i!ld~1stry of IndonesiJ perceive SAE 
Indonesia? 

I assume and hope that the creative industry in Indonesia perceives SAE as a 
welcoming partner which can provirle highly trained and qualified potential 
employees. 

f. Bagaimana situasi ekonomi Indonesia terhadap Proses pendidikan di SAE 
Indonesia? Misalbn dengan telah dibukanya AFTA 2015? How doe~ the 
cur:ent economy impact the process of SAE Indonesia? Hovv will the opening 
of AFTA in 2015 innuence this situation? 

The current economical slow-down as a similJr effect on SAE Indonesia and 
contributed to a slightly less numbers in intakes then anticipated. 

g. Bagaimana menurut anda apakah kebijakan Pemerintah seperti Undang
undang Pendidikan vokasi memberikan laju pertumbuhan perguruan tinggi 
ini? According to you, will the current government regulations and policies 
for vocational education help to increase the rate of growth? 

Most likely not. 
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3 Bagaimana Faktor Internal SAE Indonesia? Ho\'-' does the Internal Factors 
SAE li:dones!o.? 

To run an education institute is quite complex. Many external or internal factor 
influence day-to-day operations as well as !ong-term strategies. Internal factors like 
human recourse, finance, accounting and many more need to be constantly 
observed and adjusted to provide a stable environment. 

a. Bagaimana dosen-Josen yang ada sekarang ini? Baik dari skill maupun 
pendidikan yang dipunyai? Bagaimana penguasaan teknologinya mengingat 
bahwa bidang ini membutuhkan teknologi yang up to date? What do you 
think about the skill and knowledge of current lectures in general and in 
regards of the constant growing technology in the field of creative media? 

In general out teachers are from the industry with many years of "real-world" 
experience. However, most of them doi1't ;-eally have any background in ecucation. 
Therefore, SAE is provide additional workshops to educate our teachers and 
therefore to make them better educators. 

b. Bagaimana Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khusu~nya 
dosen-dosen dibidang ini? What is the recruitment process of employing 
new lecturer? 

Submitting of CV and KTP and a copy of the higf:est education level as well as a brief 
statement about him/her and why she/he wants to teach at SAE A.fter that follows a 
personalized interview. And the final state is a discussion between management and 
the head of department. 

c. Bagaimana sarana dan ptasaranz: yang dimiliki SAE Indonesia berkenaan 
dengan adanya pengenalan bidang ini? Apakah mencukupi untuk 
mentransfer ilmu yang harus diajarkan? Do you think, current SAE 
Indonesia's facilities are sufficient to provide adequate education? 

Yes, SAE has up today facilities and we constantly updating our equipment and 
software to provide the best education possible. 
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d. Bagaimane1 menurut pendapat anda pendanaan yang dilakuk~n mengingat 
pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar? Accorc~ing to you, 
knowing that operating in the field of creative media needs substation 
investment, how is the current ir1ternal investment situ2tion? 

Unfortunately, I ar.1 not authorized to share this information. 

e. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh SAE Indonesia terhadap pemenuhan 
SDiv1nya khususnya dosen baik untuk industri dan pemerintah? What is the 
strategy of SAE Indonesia in regards of fulfillment for human resources and 
lecturers? Especially concerning industry and government? 

SAE rigorously follows any and all government regulations in regards to human 
resource. Furthermore, we try to get lectures from the industry not just because this 
way our lectures can provide "real-world" experience but also establish connections 
between students and the industry. 
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llS'ITUTE 

My Questions 
13 messages 

Ella Evrita ..:e.evrita@sae edu> 

To: iv1ark Kneer <m.kneer@sae.edu>. W;llram Gibson <w gobson@sae edu> 

Hi all 

Please help me for my thesrs if you all not busy. i need on emarl and record wrth rPcorder 

And this tne questions 

1. Prof.le dosen yang SAE lnginkan menu rut pendapat Bapak/!bu? j Whats the lecturer pro hie who wants to SAE !,1dor.esoa' 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

Thu, Sep 3, 2015 at i0:30 AM 

2. Pendapat anda tentang kualihkaSI dcser.-dosen SAE menurut permintaan lndustri dan menucut Pemerontah, Apakah sudah sesuar> j Vvhat's the qualihcat10ns of 

~he lecturers who wants to SAE lndones1a accord1ng to lr.dustry demdnd and the g::lv>.:>rfilents? Is it appr'Jpttate--:-

3. Bagaimana faktor :nternal dan eksternal SAE >can Kelemahan dan kek•;atan SAE dibar~ing perguruan trnggi laon yang seJenis? /How's external an~ •nternal 

factors SAE Indonesia? What's I he -.veakness and strength of SAE Indonesia compared to other Similar un1vers1ty? 

4. :.trategi apa menu rut ;:&nda untuk memenuhi profle perguruan t1ngg1 yang dtinginkan? / 1Nhdt's strateg1es oo y':J,J thmk to completed the c:es1red profile of SAE 

Indonesia? 

Regards 

Ella 

Mark KnEer <m kneer@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrrta@sae edu> 
Cc: William Gibson <w.gibson@sae.eou> 

Hi Ella, 

when do you need the answers for that? 

[Quoted text hidden] 

Mark A. Kneer 
Managing Director 
SAE I nd0nesia 
Jl. Pejaten Raya No.31 
Pasar Minggu 
Jakarta 12540 Indonesia 

Tel: +62 (0)21 789-0145 
Fax: +62(0)21 781-8847 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

Hi Ella, 

I'm happy to help. 

I will reply in email tomorrow. When do you want to record? 

w 

Thu, Sep 3, 2015 at 10:36 AM 

Thu, Sep 3, 2015 at 2:32PM 

lfl/1?/l'i .1·\.1 PI\ 
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On Thu, Sep 3, 2015 2t 10:30 AM. Ella Evrita <e evr:ta@sae edu> wrote: 
[Quotej t~xt ntdden] 

Campus Acodem1c ·:::oorj,,,ator 
SAE lr.oonesta 

Ella Evr~ta <e.evnta@sae.edu> 
To: William Gibson <w.gtbson@sae.edu> 

H1 Doc 

Thank u very much 

For the Record if you are not busy and up t0 you the time 

Regards 

Ella 

[Quoted !e);. I hiddenl 

William Gibson <wgibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae edu> 

Lei's rJo next TuPsday or Wednesday. 1 don't have slass either dav :s ok? 
{Quoted text hidden] 

Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 
To: William C:bson <w.gibson@sae.edu> 

Oke Doc 

Thanks Very •'v1uch 

[Ouoted text htudcn] 

William Gibsvn <w g>bson@;sc'0 edu> 
To: Eil;, Evnta <e .evrita@s3o edu> 

Please let me know exact t1me and day so I can make plans Ch8ers' W 
!Ouoted text htdc!cn] 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 
To: William Gibson <w gtbson@sae.edu> 

Oke 

Maybe at Tuesday nnd 10 30 ya 

Thanks Doc 

[Quoted text h~dden) 

William Gibson <w.gtbson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 

ok 
[Quoted text h1dden] 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e evnta@sae.edu> 

Here you go' 

Thu, Sep 3, 2015 at 2 34 Plv1 

The~. Sep 3. 2015 at 3:0~ PM 

Th~. Sep 3, 2015 at 3 09 PM 

Thu, Sep 3. 2015 at 3 10 PM 

Thu, Sep 3. 201:, at 3 39 PM 

Thu, Sep 3. 2015 at 345 PM 

Fri, Sep 4, 2015 at 12:13 PM 

L Prohle dosen yang SAE lngtnk<ln menurut pendapat Bapak/lbu? J Whats the lecturer prohle who wants to SAE !ncor.es:a? What's the desirable 
profile for SAE lecturers? 
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SA£ likes to hire peopla w~th ~odustry expcr1e~cc aud a truck record of excell~nc~ in the1r fie!ds. Prior 
teacriinq exrerience is highly d~sirab!a, but lack of yrior teaching experience is not an automat1c 
disqualifier b~cause we offer in-house training sessions to all our lecturers. Hiring based on academic 
qualifications is dependen~ on local regulatory requir-~ents, but generally people with diplomas or degrees in 
relevant areas are preferred. However, ofte~ industry professionals lack ~igher education ce~tificates. 

I 

2 Pendapat anda tentang kual•fikas1 dosen~dosen Sf.E menurut perm1otaan lndustn dan menurut Peme'mtah Apaka~ sudah sesu;;1> I Your c~:'1ion about the 
quahf1catron of lecturers SAE, ac::ordrng to industry demand and accordrng to the Gove,nment , Is rt appruprrate ? 

i'or SAE lndon&sia, our lecturers are qualified to teach on the cou,ses :n which they Me hired. We look for professional and tc::hnice>l expertise 
3nd experience which is reflected in a track record e>f excellence in the industry. A problem for us is GC\1 requirerr.ents th2t lecturers in higher 
ed schools must also ho!d highE:r ed certificates. Often ihe best industry professionals lacx such certificat&s but are recognized as leaders in 
!heir fields. In !>uch situations, go"t regulations are more of a :Oindarance than a help~ 

3 Baga1mana f<lktor mternal dan eksternal SAE? dan Kelemahan dan kekuatan SAE dibanding pergurua~ tmggrlain yang seJenrs> /How·s external and 1nternal 

factors :;AE lndonesra' What's the weakness ana stren,;th of SAE lcdonE;~a compared to other srmilar urdvers.ty> What internal and ext€rnal factors SAE? and 
the weakness and strength of SAE compared to other srmilar colleges ? 

Our strongest internal factors include a strong academic team with dedicated Programme Coordindators {HoDs) who create a curriculum that 
meets industry requirements for technical training and academic experience. Our weakest internal f'!ctor is poor communication between 
various management functions, such as between academic and marketing, finance and administration, etc~ Strong cer.tral management could 
addre:;s this problem, but not solve it. Our strongest external factor is that we are part of a global instit:Jtion with a proven track record of 
providing technic<>! education around the world~ Our weakest external factor is our endless struggle dealing with shifting and often 
contradictory govt regultory bodies. All around, there is too much bueacracy in Indonesia because civil service jobs are seen as desirable 
means to access graft. It's one way tnat corrt;ption creates ineffeciency. 

Our strer,gth in comparison tc our local competitors, especially Binus, is i!1 our small classes, high-tech equipment and facilities, and highiy 
skilled and experienced teaching and coordination faculty and staff. Our greatest weakness is the fact that our fee rates are set by SAE glcbal 
HQ and we 13ck the flexability to move quickly to adjust to local market changes. 

4. Strategi apa menurut anda untuk memenuhi profle perguruan nn,;gi ya"g dnngmkan '/What's strateg>es do you th~r;k to completed the ces.rec prohie of SAE 

lndone,la' VI/hat strategies do you think to meet the desired profile was college? 

It ! understand litis que!>iio11 .:.orrectly, it's askir.; ·;:hat we r:eed to do to improve out current operations to meet our desired profile. In that 
case, tre best straregy we can follow is the one we are on. where we stridetly work to improve our compliance with local regulatory standards 
while ~ontim;ely reviewing our curriculum and teaching staff to enure they meet both local industry requirements and international standards 
of excellence. 

;ouotea text h1ddRn] 

Ella Evrita <E.E:vrita@sae.edu> 
To· Wrll:3m Grbson <w.gibson@sae.edu> 

Thanks for the answer and the number 4 rs rrght (To rmprove out current our school) 

Anc 1 really say than~s for your help and see urn Tueso~y at 10.30 for record 

re~ards 

Ella 

[Quoted text h1dden] 

William Gibson <w.gibson@sae.edu> 
To Ella Evrita <e evrita@sae.edu> 

Ella, can we move the recording session to Wed, 10.30am? Thanks' 
[Quoted text hidden] 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu> 
To William Gibson <w.gibson@sae edu> 

Oke Doc 

Its Oke 

Thanks 

{Quoted text hidden] 

Frr, Sep 4, 201:, at 1:22PM 

Mon, Sep 7, 2015 at 1:48PM 

Mon. Sep 7, 2015 at 2:19PM 
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f 7 

Ella Evrita <e.evrita@sae.edu=> 

IISTITUTl 

quest1ons 
3 messages 

Mark Kneer <m.kneto@sae edu> 
To. Ella Evri:a <e.ev;ita@sae.edu> 

Tue. Oct 13, 20:5 2t 1 01 PM 

H1 Ella, 

I went through your q~est1ons Some of them were a but unclear to me Therefore, I translated them to the best of my knowledge. Could you please read 
through them 'lnd confirm that : did the translation ...orrect 

Chee1s 

Mark 

Mark A. Kneer 
Managing Director 
SAE Indonesia 
Jl Pe)aten Raya Nc.31 
Pasar Minggu 
Jakarta 12540 Indonesia 

Tel +62 (0)21 789-01.;5 
Fax +62(0)21 781-884 7 

!ID DAFTAR PERTANYAAN.docx 
134K 

Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> Tue, Oct 13, 2015 at 2 57 PM 
To: Mark Kneer <m kneer@sae.edu> 

Hi Boss 

The Questions IS correct And these the questions 

DAFTAR PERTANYMN 

Fwdapat Bapakllbu mengena1 Profile 1deal dosen yang cocok untuk sekolah semacam SAE lndonesoa sebagao seko!3h dengan Jurusan 
Creative Media d1tinjau dan inc1ustri dan Pe."Tlenntah? In your op1noon what os tre test match for SAE lr.cones;a lecturers concerning faculty 
members 1n regards of 1ndustry anrJ government ? 

2 Bag31mana faktor Eh~ternal SAE Indonesia? How do ex1ernal factors 1nfluence SAE lndor.es1a? 

a Pendapat anda tentang posis1 atau lokasi SAE lndones1a? In your opin;on. what 1s tr.e pcs:t1Cn1ng of SAE Indonesia and the 
location? 

b. Bagaimana Persaingan a1"ar Perguruan Tingg1 saat ini khususnya yang SeJenls dengan SAE lndones1a? How 1s the competitiOn 
between SAE and other umvers1ties 1n Indonesia w•thin similar program? 

c Bagaimana menurut anda keb1jakan pemerintah berkenaan dengan Pend1d1kan d1 Indonesia kl:ususnya terhadap bidang 1111? 1/\/hat 
do you think about government regulationslpolicies regard1ng education :n lr.dones1a. especally :n your f1eld? 

d Bagaimana Pendapat anda tentang llmu Creative Media? 1/\/hat :s your opin1on about skills/knowledge 1n the field of creative 
media? 

e Bagaimana menurut anda Pengakuan Luar Negeri terhadap SAE Indonesia? 1/\/hat do you th1nk, how IS SAE Indonesia perce1ved 
outside of Indonesia? 

Bagaimana menu rut Anda pengakuan lndustn khususnya industn yang seJalan dengan Jurusan yang ada d1 SAE lndones1a terhadap 
sekolah ini? A=rding to you. how does the creat1ve industry of lndones1a perceive SAE Indonesia? 

g Bagaimana situasi ekonomi lndones1a terhadap Proses pendidikan d1 SAE Indonesia? Misalkan dengan telah dibukanya AFTA 
2015? How does the current economy impact the process of SAE lndones:a? How will the opening of AFTA 1n 2015 influence this 
s1tuation? 

h Baga1mana menurut anda apakah kebijakan Pemenntah seperti Undang-undang Pend1d:kan vokas1 memberikan laju pertumbuhan 
perguruan tinggi 1ni? According to you. will the current government regulations and pohc1es for vocational education help to increase the 

rate of grow1h? 

1111711 '> I()- 1.1 .l. ~ 
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a Bagaimana dosen-dosen yang ada sekara~g 1n1 ? 8a1k dar: skill maupun pend1d1kan yang diPL ·.yai ? Baga1mana penguasaan 
teknolog1nya mengingat bahwa bidang in1 membutuhkan teknolog' yang up to date? INhat do you th1nk about the shdi and knowledge ct 
current lectures 1n general and in regards of the constant grow1ng tech11ology ;n r;-,e f;eld of creat1ve med1a? 

b Baga1mana Metode Rekruitn,en yang dilai<ukan Mana]emen khususnya dosen-dosen d1b1dang 1nO What IS the re-:ru1tment precess -::f 
e.mpioy1ng new lecturer? 

c Ragaimana sarana dan prasarana yang d!md1K1 SAE lnoones12 berkena3n uen<;;an 2danya per,genalan b10ang 1m? Apakah mencukup1 
untuk mentransfer 1lmu yang harus diajarkan? Co you think. cne11t SAE lndones1a's faci11t1es are suffic,ent to prC';ide adequate educat1on' 

d Raga1!T',ana men~Jrut pendapat anda penoa~aan yang dilakuka>" mengmgat pend1d1kan 1n1 membutuhkan dana yang cu!(up besar? 
ACOJrding to you, knc~·11ng that operating 111 the f1eld of creative med1a needs substat1on Investment. hmv IS the current Internal 'nvestrT,ent 
S1tuat1on? 

4 Baga1mana strateg1 yang d1lakukan 0leh SAE Indonesia terhadap pemenuhan SDMnya khususnya dosen ba•k untuk mdustn dan 
pem2n,·,tah? What is the strategy of SAE Indonesia 1n rege>rds of fulfillment for human resources and lecturers? Especially concern1ng ;ndustry 
and government? 

(Quoted text h1ddenJ 

Mark Kneer <m.kneer@sae.edu> 
To: Ella Evrita <e.evnta@sae.edu> 

H1 Ella, 

please find attached the answer for you questions. 

;vlaaf for t~e delay D. 

Cheers 

Mark 

[Quoted text h1Uden] 

~ DAt-TAR PE.RTANYAAN.docx 
149K 

Thu. Ost 15, 2015 at 5 49 Pill 

II I 1711 'i 111· 1.1 .l. ~ 
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Lampiran 
Reduksi Data "Profile Dosen Ideal SAE Indonesia" 

Bobot 

Dibagi sama secara Rata-Rata yaitu dari Total dibagi rata dengan hasil data yang ditetapkan 
Data yang didapat dari 9 In forman adalah 27 jawaban 
Sehingga Bobot = Nilai I Jumlah Jawaban 

Bobot yang ada adalah antara 1% sampai 51%, sehingga Nilai 
0- 12 = I 

ATAU 
Nilai: 

13-25 = 2 
26-38 = 3 
39-51 = 4 

4 = Kalau Data disebutkan terbanyak 
3 = Kalau Data disebutkan 75% dari data semua 
2 = Kalau Data disebutkan sebanyak 50% dari data semua 
I = Kalau hanya sekali disebutkan 

REDUKSI DATA 
I NO I INFORMAN 

INFORMAN 7 Nofiyanto 

2 

INFORMAN 2-GARCIA 

INFORMAN-3, RAHABI 
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2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 

28 

REDUKSI DATA I Untuk Pro til Dosen Yang Ideal 

2 

3 

4 

-;. f 

a) Dosen yang ideal adalah yang mempunyai Skill yang bersertifikasi 
b) Memiliki Pengalaman di lndustri 

Mem un ai Prestasi di lndustri Kreatif 
a) Dosen yang ideal adalah yang mempunyai teori dan praktek yang baik dan benar terutama 
dalam teknologi 
a) Mempunyai Pengalaman lndustri 
b) Mempunyai Track Record keunggulan dibidangnya 
c) Pengalaman Mengajar sebelumnya tetapi bukan Prioritas Utama 
d) Perguruan tinggi harus mempunyai kerjasama dengan lndustri 
e) Harus berhubungan dengan Pemerintah khususnya peraturan tentang pendidikan. 

lndustri. Pemerintah dan Per uruan tin i harus bek ·a sama mem rkuat sisi 

.• , ,. b) Merniliki Yisi pengajaran yang bagus 

9 
Dosen SAE Indonesia selalu dari Industri yang mernpunyai Pengalaman Industri dan lebih baik yang 
S2 dan mempunyai Hubungan Baik dengan Jndustri 

REDUKSI DATA 2 Untuk Profil Dosen Yang Ideal 
Data Display I Katcgori 

2 

3 

4 

5 

6 

Nilai 

4 

2 

2 

2 

3 

Kategori 

I. Pengalaman Di lndustri 

2. Praktisi 

3. Mempunyai Prestasi 

4. Pengalaman Mengajar 

5. Mernpunyai Teori dan Praktek 

6. Mernpunyai Gelar S2 

Akademisi 
lndustri 
lndustri 

Teori/Praktekffekn 
ologi 

lndustri 
lndustri 

Akademisi 
lndustri 

Pemerintah 
Ke ·asama 

lndustri 
Akademisi 

lndustri 

lndustri 
lndustri 
lndustri 

Akademisi 
Akademisi 

Usia 
Akademisi 
Akademisi 
Akademisi 

lndustri 

Teori!Praktekffekn 
ologi 

lndustri 
lndustri 

Non 

lndustri 

2 
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d)Perguruan tinggi harus mempunyai 
keriasama den11:an Industri 
d) Mempwryai Relasi yang bisa 

dimanfaatlcan dengan baik 

7 e) Harus berhubungan dengan 
Pemerintah lchususnva neraturan tentanll 
Mempunyai Hubungan Yang Baik Dengan 

indiutri 
f), Industri. Pemerintah danPerguruan 
ltinlllri harus bekeria sama memnerkuat 

8 c. Berusia paling tinggi 35 tahun; 

9 
d Memiliki publikasi minimal satu 

artikel vanfl dimuat diiurnal ilmiah · 

10 
e. Memi/iki kemampuan Bahasa /nggris 

loada linflkat TOEFL inlernasional 500 

II If Membuat a/au mencipla buku ajar 
tertentu vanfl daoat diflUnakan o/eh 

13 e) Mempunyai Kualifikasi yang bisa 

Reduksi Data Ke-3 tentang Profil Dosen Yang Ideal 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

4 7. Hubungan dengan lndustri dan Pemerintah 

I 8. Usia Paling Tinggi 35tahun 

I 9. Mempunyai Publikasi Jurnal 

I IO.Bahasa lnggris 

I ll.Membuat Buku 

I 12. Kualifikasi yang bisa ditingkatkan 

~ t==±==~:J~~~~~~~~~~~================================J II 
12 
13 
14 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

seperti Animasi, Musik, 

Akademisi 

lndustri 

Teori/Praktek/Tekn 
ologi 
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Reduksi Bata Ke-4 tentang Profil Dosen Yang Ideal 

I 
2 
3 
4 

5 
6 

I liE~ II 
12 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

Data Hasil Akhir tentang Pro til Dosen Yang Ideal 

2 

3 
4 
5 

llli<lllll.lll .1,11\.lban 

Dosen Yang Ideal Sebaiknya mempunyai pendidikan Minimal S2, Yang bersertifikasi, dan mampu 

1,3,4,7 berbahasa Inggris pada Tingkat TOEFL, dan bisa membuat atau mencipta Buku Ajar tertentu yang 

dapat digunakan oleh Jurusan 

1,2,4,5,6, 
Dosen yang ideal sebaiknya yang berasal dari Industri , mempunyai Pengalaman di lndustrinya, 

8,9 
mempunyai Prestasi dan track record keunggulan dibidangnya,serta mempunyai hubungan yang baik 

di I ndustrinya. 

2&8 
Dosen yang Ideal adalah dosen yang mempunyai Teori dan Praktek yang baik dan benar, mempunyai 

visi Pengajaran yang bagus dan mempunyai Kualifikasi yang bisa ditingkatkan 

3 e) Harus berhubungan dengan Pemerintah khususnya peraturan tentang pendidikan. 

3 f) Industri, Pemerintah dan Perguruan tinggi harus bekerja sama memperkuat oosisi 

Data HASIL 
Hasil I Nilai I Rum us Bobot 

I. Pengalaman Di Industri 4 4128=0.14 14% 

2. Praktisi 2 2128=0.07 7% 

3. Mempun_yai Prestasi 2 2/28=0.07 7% 
4. Pengalaman Mengajar 2 2/28=0.07 7% 
5. Mempunyai Teori dan Praktek 2 2128=0.07 7% 

6. Mempunyai Gelar S2 3 3128=0.11 II % 

7. Hubungan dengan Industri dan 4 4128=0.14 14% 

8. Usia Paling Tinggi 35tahun I 1/28=0.04 4% 

9. Mempunyai Publikasi Jurnal I 1/28=0.04 4% 

I O.Bahasa lnggris I 1/28=0.04 4% 

II .Membuat Buku I 1128=0.04 4% 

12. Kualifikasi vang bisa ditingkatkan I 1/28=0.04 4% 

Akademisi 8/27 =0,30 3 

Industri 14n7 =0,51 4 

Teori/Praktekffckn 
3n7=0,11 

ologi 
2 

K~1h.:g.lu1 l!<•hPt :'\11.11 

Akademisi 8/27 =0,30 3 

lndustri 14/27 = 0,5 I 4 

Teori/Praktekffekn 

ologi 
3127 =0, 11 2 

Pemerintah 1/27 = 0.04 I 
Keriasama 1127 = 0,04 I 
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Llmpiran .u 
Rrduksi Data "Profile Dosen Ideal SAE ll!llonesia " 

Bobot 

Dibagi smna sccara Rata-Rata yaitu dari Total dibagi rata dcnga.~ has!l data yang ditetapkan 
Data yang didapat da.-i 9 In forman adalah 27 jawaban 
Sehingga Bobot = Nilai I Jumlah Jawaban 

Bobot ya'lg ada adalah an tara I% sa'Tipai 51%, sc:hi:1gga Nilai 
0- 12 = I 

ATAU 
Nilai: 

13- 25 = 2 
26- 38 = 3 
39- 51= 4 

4 = Kalau Data disebutkan terbanyak 
3 = Kalau Data disebutkan 75% dari data semua 
2 = Kalau Data disebutkan sebanyak 50% dari data semua 
I = Kalau hanya sekali disebutkan 
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I 
2 
3 

4 

6 
_: 7 ~ 

E 
--· 9 

10 
II 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 

24 
! 
l 25 
l 26 

27 

128 
j 

1 
i 
J 

2 

3 

3 

4 

6 

···~··· .. , ... -·- -· · ···· ·:;t ·--~ · 

Dosen yang id~a l adalah yang meml)ur.ya i Skill yang l:;~rsertifikas i 

Memi!iki Pengalaman di !nJustri 
Pr~stasi di lndustri Kreatif 

1"1''""''''-" yang ideal adalah yang 
!memp1llDYai. Skill yang bersertifikasi 

4 

2 

2 

3 

I. Pengalaman Di lndustri 

3. Mempunyai Prestasi 

4. Pengalaman Mengajar 

6. Mempunyai Gelar S2 
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4 7. Hubungan dengan Indusqi dan Pem~f#i 

Reduksi Data Ke-3 tentang Profil Dosen Yang Ideal 

2 

3 
4 

Akademisi 
5 

l 6 
• 7 I 
.i 8 

9 

J IC 
J I I 
j 12 

13 
i :4 
' 
115 

16 
lndusrri 

I 11 
i 18 
j 19 

20 
21 

t • 
j 22 

23 
Teori!PraktekrTckn j 24 

l 25 
26 
27 

l 28 
l 
~ 

1 
1 
1 

....!. 
·-

' ... 
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2 

3 
4 

5 
6 
7 
R 

9 
10 

II 

12 
. 13 

14 

15 
. 16 
. 17 

18 

i 19 
[ 20 

21 

. 22 

' 23 

! 24 
25 

126 
t 27 
i 

· ~-···~·c" ........ __.. ..... ....... · -·o ·---· 

Akadem is1 

lndustri 

~at a Hasil Akhir tentang Profil Dosen Yang Ideal 

! 
l 

• I 

' 3 
I. 4 
L 
l. ) 

1 

1nliirnt:Ut· 
. . - .. • J;n\ :lhu·n 

. 
• _ •• 1'-nt::guri -. . . . 

1,3/t,7 
lOosen Yang Ideal Sebaik.nya mempunyai pendidikan Minimal S2, Yang bersertifikasi, dan mampu 

berbahasa lnggris pacta Tingkat TOEFL, dan bisa rnembuat atau mencipta Bub Ajar tertentu yang Akademisi 

ldapat digunakan oleh Jurusan 

1 2 4 5 6 
·lOosen yang ideal sebaik.nya yang berasal dari lndustri , memFunya i !'eilgalaman di lndustrinya, 

' S ~ ' ' mempunyai Prestasi dan track record keunggulan dibidangr.ya,serta mempunyai hubungan yang baik ladustri 

' di lndustrinya. 

2&8 
Dosen yang Ideal adalah dosen yang mempunyai Teori dan Praktek yang baik dan brnar, merr.punyai Teori!Prak!ek!Tek.n 

visi Pengajaran yang bagus dan mempunyai Kualifikasi yang bisa ditingkatkan 0logi 

3 e) Harus berhubungan dengan Pemerintalt khususnva peraturan tentang pendidikan. Pemerintah 

3 f) lndustri, Pemerintah dan Perguruan tinggi harus beke1ja sama memperkuat posis i Kerjasama -

8127 =0.30 

14/27 = 0,51 

3/27 =0, 11 2 

.1.mhut . Nilai_ 

8/27 =0,30 3 

14/2 7 = 0,51 4 

3/27 =0, II 2 

1127 = G.04 I 
1/27 = 0,04 I 
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Lampiran 4.2 
Reduksi Data "Faktor Eksternal SAE Indonesia" 

Nilai: 
4 = Kalau Data disebutkan terbanyak 
3 = Kalau Data disebutkan 75% dari data semua 
2 = Kalau Data disebutkan sebanyak 50% dari data semua 

. I = Kalau hanya sekali disebutkan 

Bobot yang ada adalah an tara I% sampai 12%, sehingga Nilai 
0-3 = I 
4-6 = 2 
7-8 = 3 
9- 12 = 4 

Bobot 
Dibagi sama secara Rata-Rata yaitu dari Total dibagi rata dengan hasil data yang ditetapkan 
Data 'yang didapat dari 8 In forman adalah 85 jawaban 
Sehingga Bobot = Nilai I Jumlah Jawaban 

R d ks' D e u I ata tentang F k E a tor ksternal Yang Mempengarubi SAE Indonesia 
NO I. INFORMAN HASIL WAWANCARA 

a).Banvaknva oendidilwn simzlwt seke/as kursus untuk skill dunia kreatif 
b).Posisi SAE sebaflai satu badan oendidilwn resmi tentunva alwn bersaimz dflTI badan oendidilwn /ainnya. 
c).Lokasi SAE sudah sanflat strategis krn berada di selatanja/wrta dan berada dikawasan eks oatriat berada. 

d) .Persaingan sangatlah berat,seperti informasi di alas bahwa banyak badan pelaksana pendidilwn yg sudah banyak melirik 
untuk membulw kurikulum terkait dunia kreatif di indonesia. Mulai dari badan pe/aksana pendidikan bersifat kursus sing/cat 
hingga bersertifikasi Pendidikan 1-3 tahun dan Sl. 

el.Ke]Jf!dulian pemerintah saat ini belum sebesar terhadap bidanf[/ainnva 
ltJ Dunia kreatifiufla meruoakan sa/ah satu bidangygmendukunfl perkembanf[an suatu nef[ara 

g).Ilmu kreatif media adalah ilmu yg unik krn ilmu ini membentuk lwrakter manusia yg berpikir lebih jauh dan abstrak 

INFORMAN7 
dalam penerapannya. 

I 
Nofiyanto h).IImu ini mempunyai imajinasi yg tidak sama untuk setiap orang yg terlibat didalamnya serta hasilnya pun tentu a/can 

berbeda j ilea dilihat dari sudut pandang masing masing 
i).SAE Indonesia mempunyai kedudulwn yg kuat serta mempunyai /egitimasi dimata pemerintah sebagai badan pe/aksana 
lpendidikan resmi 

liJ Sulit mencari SDM dibidanfl Kreatif yanf! bersertifikasi 
k) Badan Pendidilwn untuk bidanfl ini lebih banvak di Luar Nefleri 
I) Praktisi Yfl ada saat ini merupakan praktisi dfln kemampuan otodidak berdasarlwn penflalaman dilaoanflan. 
m) Menvambut afla tentunya persainf!an a/can semakin besar di semua bidanf! usaha ter/ebih dunia kreatif 

n) Karena potensi SDM dari luar negeri akan membanjiri negara ini dgn kualitas yg /ebih baik. Sedangkan secara umum 
nantinya nilai skill didunia kreatif a/can ketal 

o) Undang undang diperlulwn untuk melindunxi perguruan tinggi sehingfla 
a) Lokasi SAE termasuk lokasi vanfl strateflis. 
b) Persainflan SAE indonesia denf[an perf[Uruan lain cukup lumavan ketal 

cl Fasilitas di SAE indonesia cukup lumayan lebih lenf!/cap. 
d) Pemerintah masih kurang adanya perhatian kepada para pengajar yang mempunyai prestasi dibidangnya tetapi hanya 
memiliki lite/ Ahli Madia. 
e) Ilmu creative media selain teori harus iufla diimbanfli denf[an praktek laTXJnflan. 

VJ SAE Indonesia ada/ah sa/ah satu cabang dari SAE pusat, jadi memungkinkan SAE Indonesia mendapat pengakuan 

INFORMAN 8- [yanfl baik dari luar nef[eri. 

2 DEWI g) Jurusan Audio , musik, dan Film di SAE bisa mendapat pengakuan yang positif didunia industri, tetapi kususnyajurusan 

ALIBASYAH l/ilm di SAE masih a)!ak kuranf! terlihat secara prestasi dari murid muridnya . h) SAE harus mensupport para siswa untuk bisa membuat prestasi yang bagus baik dido/am maupun diluar negeri, dengan 
membuat suatu karva anfl bermutu. 
i) Perekonomian Indonesia sedanfl tidak stabil 

SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan dengan adanya AFTA, karena memiliki standort 
lnternasiona/. 

Peran Pemerintah masih belum imbang karena masih belum ada pengakuan terhadap dosen dosen yang hanya memiliki 
ijasah D3 tetapi memiliki prestasi yang baik melebihi Sf atau Sl 

I. Faktor internal terkuat adalah meliputi tim akademis dengan Program Coordindators (HoDs) yang membuat kurikulum 
yang memenuhi kebutuhan industri untuk pelatihan teknis dan pengalaman akademis. 

2. Faktor internal yang poling lemah kita adalah komunikasi yang buruk antara berbagaifungsi manajemen, seperti antara 
akademis dan pemasaran, keuangan dan administrasi, d/1 

3. Manaiemen bisa menf!atasi masalah ini tapi tidak menvelesaikannva. 
4. Faktor eksterna/ terkuat kami adalah bahwa kita ada/ah bagian dari sebuah institusi global dengan track record yang 
terbukti memberikan pendidikan teknis di seluruh dunia. 
5. Perjuan)!an terus menerus vanf! berhubun]!an den]!an Perubahan Peraturan Pemerintah. 
6. Kekuatan kami dibandinf!/can den]!an pesainf[lokal kami terutama Binus di kelas-kelas kecil kami 
7. Pera/atan berteknologi tinggi dan fasilitas 
8. Sanflat teramoil dan beroenflalaman menflaiar 
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3 

4 

5 

II . Permasalahan yang dihadapi o/eh Jokasi endemik Jakarta, yaitu kurangnya transportasi umum yang layak, infrastruktur 
buruk, dan, tentu saja, lalu lintas kendaraan yang mengerikan. 

12. tidak ada sekolah di Indonesia yang menawarkan menu yang sama untuk kelas dan tingkat yang sama pengetahuan 
INFORMAN 1-Dr teknologi, seperti SAE. Beberapa sekolah mapan seperti Binus dan IKJ menawarkan program animasi dan film dan ada 

William Gibson musik yang terse bar yang menawarkan program engingeering audio, tetapi tidak ada sekolah menawarkan suatu 

INFORMAN2-
GARCIA 

INFORMAN-3, 
RAHABI 

lingkungan di mana mahasiswa dari berbagai bidang studi, seperti animasi, audio, dan film, dapat side-by-side bekerja, 
mereka akan di sebuah studio produksi dunia nyata. Dengan demikian, kita tidak memiliki persaingan langsung. 

Pengakuan luar negeri terhadap SA E Indonesia sudah cukup baik, terbukti dari adanya beberapa mahasiswa asing yang 
di indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE Indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi Jain yang sejenis. 

Pengakuan industry sangat bagus terhadap SA E Indonesia, karena SA E merupakan salah satu sekolah kreatif yang 
dicari oleh para pelajar yang ingin seko/ah di bidang kreatif dengan dosen-dosen yang terkenal berpengalaman di 

khususnya yang sejenis dengan SAE IntlfOn4"-'itjlSe~ 
febih dikena/ /uas. 

saJu-s.atUJro-"Q /embaga yang diberiJ«m dulcungan ypng nulJ .. ULJrr• ptnumllllallr.lCIIUSliWOU 
' ' 
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9 lnforman I 

16 lnforman 2 

17 lnforman 2 

18 Informan 3 

19 Informan 3 

23 lnforman 7 

Pengakuan lndustri khususnya industri yang sejalan dengan jurusan yang ada di SAE Indonesia 
dari banyahrya alumni dari SAE Indonesia yang bekerja di industri creative media diantaranya 

RC71, BDl. PT. Quadra, Trans7, Bank Mandiri, Multi Bintang, Metro Tv, Active Indonesia, 1\.0irnlJ(lS,J. 

Trans Tv, Kumata Studio, SCTv, ANTV, El Production, First Media dan masih 

I 2. tidak ada sekolah di Indonesia yang menawarkan menu yang sama untuk ke/as dan tingkat yang sama 
l nenPo~ta.hULm teknologi, seperti SA£. Beberapa sekolah mapan seperti Binus dan IKJ menawarkan program 

Prasarana 

dan film dan ada sekolah musik yang tersebar yang menawarkan program engingeering audio, tetapi 
ada sekolah menmvarkan suatulingkungan di mana mahasiswa dari berbagai bidang studi, seperti 

IU""""'"'- audio. dan film, dapat side, by,side bekerj a, karena mereka akan di sebuah studio produksi dunia Persaingan 
demikian, kita tidak memiliki persaingan /angsung. 

SAE Indonesia mempunyai kedudukan yg kuat serta mempunyai legitimasi dimata pemerintah sebagai 
pelaksana pendidikan resmi 

Pengakuan 
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24 Infonnan 7 

30 Infonnan 1 

31 lnfonnan 1 

32 Infonnan 2 

42 lnfonnan I 

43 lnfonnan I 

61 lnfonnan 7 

62 Infonnan I 

n) Karena potensi SDM dari /uar negeri alum membanjiri negara ini dgn kua/itas yg /ebih baik. Sedangkan 
umum nantinya ni/ai skill didunia kreatif akan ketat 

/ 0. Kampus ini ter/etak dekat dengan /embaga pendidikan tinggi /ainnya, seperti Universitas Nasiona/, dan 
tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas Salihara, yang keduanya memperkuat posisi kami dan 
membantu untuk meningkatkan profit /ingkungan sebagai pusat pendidikan dan seni. 

II . Permasa/ahan yang dihadapi oleh lokasi endemik Jakarta, yaitu kurangnya transportasi umum yang 
layak, infrastruktur yang buruk, dan, tentu saja, lalu lin/as kendaraan yang mengerikan. 

SA£ HQ global dan kita kekuranganjlexability untuk menyesuaikan diri 

untuk memastikan bahwa kuriku/um dan lulusan kami tinggal di-

Pemerintah 

Lokasi 

Kualitas 

Internal 

Hubungan 
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68 Informan 8 

5 

6 Informan 7 

9 lnfonnan I 

10 lnfonnan 2 

II Infonnan 3 

12 Infonnan 3 

16 Infonnan 2 

I 7 In forman 2 

18 Informan 3 

mendapat pe/uang yang baik da/am proses pendidikan dengan adanya AFTA, karena memiliki 

akan memiliki untuk SA£ Indonesia adalah posibility membawa /ebih banyak 

Pei"Saim•an sangat/ah berat,seperti informasi di atas bahwa banyak badan 
inelak.safllapendidikan yg sudah banyak melirik untuk membuka kurikulum 

dunia kreatif di indonesia. Mulai dari badan pelaksana pendidikan 
kursus singkat hingga bersertifikasi Pendidikan 1-3 tahun danS/ . 

1\<:Kw:Jwn kami dibandingkan dengan pesaing lokal kami, terutama Binus, di 
kami, 

tidak ada sekolah di Indonesia yang menawarkan menu yang sama untuk 
dan tingkat yang sama pengetahuan teknologi, seperti SA£. Beberapa 

mapan seperti Binus dan IKJ menawarkan program animasi dan film 
ada sekalah musik yang terse bar yang menawarkan program engingeering 

tetapi tidak ada sekolah menawarkan suatu /ingkungan di mana 
'"""'"'~tswudari berbagai bidang studi, seperti animasi, audio, dan film , dapat 
t.w7P-nv --<trtP bekerja, karena mereka akan di sebuah studio produksi dunia 

kita tidak memiliki 

Pengakuan /uar negeri terhadap SA£ Indonesia sudah cukup baik, terbukti 
· adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih memilih 

seko/ah di SA£ Indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi lain 

Persaingan 

Pengakuan 

Ekonorni 

Creative 
Media 
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19 lnforman3 

27 Informan 8 

28 Informan 1 

29 Informan 1 

30 1nforman 1 

31 Informan 1 

32 1nforman 2 

42 Infonnan I 

43 Infonnan 1 

Pengakuan Jndustri cukup bagus khususnya Film, Karena tidak hanya JKJ 
sebagai sekolah Film tetapi sudah ada SAE indonesia 

ini, pemerintah tidak memiliki fokus pada pendidikan kreatif dan 

Ada beberapa peraturan dan standar yang Ielah dikembangkan, yang 
memaksa sekolah di bidang ini untuk A) bekerja da/am lingkungan peraturan 

hampir bisa di patuhi atau B) untuk "membuat-it-up" seperti yang kita 
bersama, yang pasti akan mengarah pada masalah dengan birokrasi yang 

SAE di Jakarta merupakan satu-satunya /embaga yan!I diberikan duJQplgOl'l 1 
baik dari pemerintah khususnya di lingkungan Kopertis Wi/ayah Ill. 

Kebijakan Pemerintah se/alu memberikan kesempatan yang sama 
fkhu.rn~m'a bidang creative media untuk berkembang tanpa membedakan dengan 

lain, sehingga bidang creative media dapat maju dan bersaing 

Pemerintah 

Lokasi 

Kualitas 

Internal 
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60 Informan I 

61 Informan 7 

62 Informan I 

63 Informan I 
Hubungan 

Ekonomi 

Creative 
Media 

Yang dihapus adalah Kategori Kualitas dengan data sebanyak 6 jawaban dan Internal dengan data 6 Jawaban, dan Faktor Ekstemal I jwb 
Jadi Data Semula adalah sebanyak 82 berkurang menjadi 69 Jawaban yang bi sa dijadikan Faktor Ekstemal 

2 lnforman 8 Prasarana 3/69= 0.04 

3 Informan I 
4 Informan 7 

5 Informan 7 

6 lnforman 7 

7 lnforman 8 

8 Informan I 

12. tidak ada sekolah di Indonesia yang menawarkan menu yang sama untuk 
kelas dan tingkat yang sama pengetahuan teknologi, seperti SA E. Beberapa 
sekolah mapan seperti Binus dan IKJ menawarkan program animasi dan film 

9 Informan I 
dan ada sekolah musik yang terse bar yang menawarkan program engingeering 
audio, tetapi tidak ada sekolah menawarkan suatu lingkungan di mana 
mahasiswa dari berbagai bidang studi, seperti animasi, audio, dan film , dapat 

Persaingan 11/69 = 0.16 3 
side-by-side bekerja, karena mereka akan di sebuah studio produksi dunia 
n ata. Den an demikian, kita tidak memiliki ersain an /an sun . 

10 In forman 2 
2. Persaingan perguruan tinggi saat ini cukup sehat, karena bersaing secara 
nama, aktor kelu/usan dan men ·ual dosen an berkom eten. 

11 Infonnan 3 
4. Persaingan antar perguruan Tinggi be/urn seketat bidang ilmu lain, supply 
dan demand masih banyak 

12 Informan 3 
5. Be/urn barryak Perguruan tinggi dengan ilmu yang sama seperti SAE 
Indonesia 
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2 

5%- 26% sehingga Nilai 
5-IO=I 
II- I5 = 2 
I6- 20= 3 
2I -26 = 4 

Infonnan 1 & 8 SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lntemasional yang mendapat Prasarana 

lnfomaan 

7,8, I ,2,3,5,9 
Ting~i dari Luar tanpa ijin Opersaional dan munculnya kursus-kursus Persaingan 
singkat bidan Creative Media 

Pengakuan l:.:ar n~geri te,hadap SAE :ndonesia sudah cu!.:up baik, t.:rbukti d<:ri 
adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih memilih untuk Pengakuan 

3 lnfonnan 8,2,3,5 sekolah di SAE Indonesia dibandir.gkan dengan perguruan tinggi lain yang Jndustri dan 

4 
Infonr.ar. 

I ,2,3,5,6, 7 ,8,9 

5 
Inform an 

I ,2,3 ,5,6,7,8,9 

6 Infonnan I & 4 

sejenis. Se:ain itu Pe'lgakuan lndustri juga sangat Baik terbukti dengan Luar Negeri 
bany<Jmya kerjasama yang sudah terjadi 

Kebijakan Pemerir.tah tentang f><:ndid!kan sudah sangat jelas untukl 
membimbing Perguruan Tir.ggi sesuai Standar Pe:1didikan tetapi kadang . , 
K b .. k p · h · · k k b. C . _,. d. Pemenntan e •Ja an emennta suht d1terap an e 1dang reatlve Mec.1a 1 

jlndonesia, selain itu Pemerintah belum fokus terhadap bidang ini. 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Stratcgis karena terletak dekar dengan 

11embaga pendidikan tinggi Jainr.ya, seperti Universitas Nasional , d2n 

terr.pat-tempat budaya besar seperti Komunitas Salihara, yang keduanya 
memperkuat SAE lndcnesia dan membantu ur.tuk meningkatkan profil 

lingkungan sebagai pusat pendidikan dan seni. 

SAE Indonesia telah memiliki 1-lubungan yang sangat baik dengan 

lndustri terkait dibidang Creative Media 
SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan dengan 

Lokasi 

Hubungan 

7 Infonnan 1,5,8,9 adanyaAFTA, karena memiliki standart lntemasional dan membawa lebih Ekonomi 

8 
Informan 

I ,2,3,5,6,7,8,9 
mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. Tetapi bidang 

ilmu ini lebih ban ak di Luar Ne eri 

Creative 

Media 

0.04 

0.16 3 

0.1 2 

0.26 4 

0.15 2 

0.04 

0.1 

0.15 2 

1.00 
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Lampiran 4.3 
Reduksi Data "Faktor Internal SAE Indonesia" 

Nilai: 

4 = Kalau Data disebutkan terbanyak 

3 = Kalau Data disebutkan 75% dari data semua 
2 = Kalau Data disebutkan sebanyak 50% dari data semua 
I = Kalau hanya sekali disebutkan 

Bobot yang ada adalah an tara 2% sampai 18%, sehingga N ilai 
0-5 =I 
6-10=2 
II- 15 = 3 
16-18=4 

Bobot 

Dibagi sama secara Rata-Rata yaitu dari Total dibagi rata dengan hasil data yang ditetapkan 
Data yang didapat dari 8 Informan adalah 52 jawaban 
Sehingga Bobot = Nilai I Jumlah Jawaban 

Reduksi 1 tentang Faktor Internal Yang •• · ruhi SAE Indonesia -ll'-'1-
a)Dosen belum mempunyai Sertifikosi atau Jjasah Master 
b)Dosen harus memrnmvai KemamTJUan New Techno/o$!)1 yang up to date 
c)Metodenyajilca dilihat secara umum belum ada flow yangjelas mulai dari 

INFORMAN7 
[persyaratan dasar hinf{Ka persyaratan spesifik terhadap bidanK YK dikuasai 

I d)Dari sisi prasarana yang dimiliki sudah sangat cukup untuk menjadi tools bagi dosen 
Nofiyanto 

dalam memberikan in{ormasi pendidikan bagi mahasiswanya 
e)Pendanaan masih dibantu o/eh SAE Luar Negeri 
I()Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatifyg bersertifikosi 

sehinf{Ka tujuan dalam meniaKa kualitas tetap terjaga 
a)Dosen yang ada sekarang sudah memenuhi standort, karena memlild ilmu yang 

seimbang antara teori dan praktek. 
b)Penguasaan Teknologi sangat dibutuhkan karena sangat berhubungan dengan 

INFORMAN8 loekeriaan dalam bidang industri film, karena teori dan praktek harus seimbang. 
2 DEWI c)SAE sebagai fasilitator sangat memenuhi standort pendidikan musik, audio dan film. 

ALIBASYAH d)SAE Indonesia hanya bisa dijangkau untuk anak anak dengan tingkat ekonomi 

menengah ke alas 
e)SAE memberikan beasiswa untuk anak-anak yang be/um mampu dengan prestasi 

[yangcukup 
a. Kami merekrut terutama melalui mulut ke mulut. 
b. Kami mempunyai Head masing-masing divisi yang aktif di Industri sehingga dosen 

lYang berkualitas bisa didapat. Dosen kemudian diseleksi o/eh Management, Head Of 
Academic dan diberikan kontrak serta pe/atihan tahunan dalam pedagogi. 

INFORMAN I 
c. Pendanaan yang cukup besar untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan komi 

3 Dr William 
[yang ref evan dan mengikuti tren industri. 
d. Pera/atan dan Software secara teratur ditinjau dan diperbarui untuk memastikan 

Gibson 
bahwa apa yanK siswa dapat pe/ajari di SAE 
e. Dana pemerintah yang lebih, mungkin dalam bentuk keringanan pajak a/au insentif 

untuk sekolah dan I atau bantuan siswa langsung, akan sangat membantu 
meningkatkan pendidikan media yang kreatif dan meningkatkan industri lokal untuk 

lebih membawa mereka se 'a/an denf!an oraktik terbaik internasional 
a. Dosen yang ada sudah meng up date dirinya dengan teknologi 

!NFORMAN 2 b. Dosen yang ada sudah mulai sadar akan me/anjutkan ke jenjang yang /ebih tinggi 
4 

GARCIA 
c. Metode rekruitmen dosen dengan menggunakan sistem seleksi CV dan Interview 
d. Sarana dan Prasarana sudah mencukupi 
e. Buku dan Perpustakaan kurang mencukupi 
a. Kondisi Ekonomi saat ini tidak mempengaruhi minot masyarakat untuk pendidikan 

semacam ini. 
b. Dosen-dosen yang ada saat ini sudah up to date dengan tekno/ogi 
c. Dosen-dosen banyak memberi masukan akan halnya dengan teknologi yang berubah 

sehingga SAE Indonesia bisa up to date denf(an tekno/ogi. 

!NFORMAN-
d. Rekruitmen terhadap dosen-dosen SAE Indonesia yaitu mencari praktisi yang bisa 

5 
3, RAHABI 

mengajar, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, kemudian membahas kurikulum 

lYang ada dan dari diskusi tersebut ditanyakan apakah bisa mengajar sesuai dengan 

kurikulum yang ada kemudian kalau bisa lanf!sunf! dioroses. 
e. Sarona dan Prasarana cukup memadai dibidang ini 

If Sarona dan Prasarana belum cukup untuk bidang Animasi 
g. Pendanaan bidang ini tidak terbatas, semakin besar dana semakin bagus 

loendidikan yang diberikan kepada mahasiswanya 
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a. Dosen-dosen yang ada saat ini sangat komunikatif terutama apabila menyangkut 
denf,!an project 
b. Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang ap/icatif dan 

men)!ajarkan harus mempunyai ciri dalam pembuatan project 
c. Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang selalu 
berkembang 
d. Dosen-dosen yang ada selalu membuka hubungan kamunikasi yang cukup era 

dengan mahasiswanya 

6 
INFORMAN 4 e. Dosen ju)!a mengajarkan bisnis bidang ini 

Bayu f. Dosen mempunyai networking denf,!an industri 
g. Kurikulum SAE Indonesia sangat dipakai di Industri 
h. Dibidang Film masih ada gap antara semester bawah dan semester alas. 
i. Dibidang lain seperti Animasi, Audio dan Musik Bisnis tidak ditemukan adacya gap 

antara anJ,!katan mahasiswanya 

li- Bag ian Film be fum ditemukannya SOP yang je/as sehingga schedule peminjaman 

a/at terlihat sangat berantakan 
k. Komunikasi yang kurang terhadap sesama mahasiswanya terutama dibidangfilm. 
I. Peralatan yang ada di Film be/urn mencukupi 
a. Dosen-dosen yang ada sekarang ini, baik dari skill maupun pendidikan yang 

diprJTI)I_ai sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan o/eh SAE. 
b. Metode Rekruitmen yang di/akukan Manajemen khususnya dosen-dosen dibidang 
ini Ielah dilakukan o/eh pihak yang mempunyai kewenangan yaitu Yayasan dan 

Pimpinan SAE sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam /embaga pendidikan 

INFORMAN 5 SAE itu sendiri. 
7 

Taufik 
c. Sarana dan prasarana yang dimiliki SAE Indonesia berkenaan dengan adanya 

lvenf,!enalan bidanf,! ini Ielah mencukupi untuk mentransfer ilmu yang harus diajarkan. 
d. Pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar, oleh karena itu secara 
bersama-sama Yayasan dan Pimpinan SAE bekerjasama untuk menjalankan program 

lpendidikan dan penJZaiaran penelitian dan penJZabdian masyarakat. 
e. Di mulai dengan perencanaan program tridharma perguruan tinggi tersebut, 

setelah itu dilaksanakan dan die:valuasi secara terus menerus. 
a. Masa/ah Infrastruktur 

8 
INFORMAN 5 b. Visi Masih bisa ditumbuhkan /agi 

Salman c. Posisi yang diinginkan SAE dengan para lulusannya 
d. SAE punya peran di lndustri 
Untuk menjalankan pendidikan sangat kompleks. Banyak faktor internal dan faktor 

yang mempengaruhi operational harian. Faktor Internal seperti 

SDM,Finance,Accounting dan banyak lainnya yang butuh untuk di observasi dan di 

samakan untuk menjalankan operasional sekolah 
Secara Umum, dosen yang ada dari industri dengan pengalaman di didunia . Walau dari 

9 
INFORMAN9 mereka tidak mempunyai background pendidikan. Tetapi SAE Indonesia selalu 

Mark Kneer memberikan workshop untuk membangun dosen yang ada dan 
Metode Rekruitnen adalah dengan mengirimkan CV, KTP dan Dokumen lain , kemudian 

interview, terakhir adaiah diskusi an tara manajemen dengan head division 
SAE Indonesia mempunyai fasilitas dan selalu update dengan peraiatan dan software 

lyang terbaik untuk pendidikan 
Sayangnya saya tidak boleh membagi Informasi ini 

Akademisi 
Tech nolo 

Prasarana 
Pendanaan 

SDM dari Praktisi 

SDM dari Praktisi 

Technolo 
2 Prasarana 

ALIBASYAH 
Pendanaan 
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a. Kami merekrutterutama melalui mulut ke mulut. Rekruitment 
b. Kami mempunyai Head masing-masing divisi yang aktif di Industri sehingga dosen yang 
berkua/itas bisa didapat. Dosen kemudian diseleksi oleh Management, Head Of Academic dan 
diberikan kontrak serta pe/atihan tahunan da/am pedaf(Of(i. Rekruitment 

INFORMAN I c. Pendanaan yang cukup besar untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan kami yang 

3 Dr William relevan dan mengikuti tren industri. Pendanaan 

Gibson 
d. Pera/atan dan Software secara teratur ditinjau dan diperbarui untuk memastikan bahwa 
apa yanf( siswa dapat pe/ajari di SAE Prasarana 
e. Dana pemerintah yang /ebih, mungkin da/am bentuk keringanan pajak a tau insentif untuk 
sekalah dan I atau bantuan siswa langsung, akan sangat membantu meningkatkan pendidikan 
media yang /creatif dan meningkatkan industri lokal untuk /ebih membawa mereka sejalan 
denf(an praktik terbaik intemasional Pemerintah 
a. Dosen yang ada sudah meng up date dirinya dengan teknologi Technology 

INFORMAN 2 b. Dosen yang ada sudah mulai sadar akan melanjutkan ke jenjang yang /ebih tinggi Akademisi 
4 

GARCIA 
c. Metode rekruitmen dosen dengan menggunakan sistem se/eksi CV dan Interview Rekruitment 

d. Sarona dan Prasarana sudah mencukupi Prasarana 
e. Buku dan Perpustakaan kurang mencukupi Prasarana 
a. Kondisi Ekonomi saat ini tidak mempengaruhi minot masyarakat untuk pendidikan 
semacam ini. Ekonomi 
b. Dosen-dosen yang ada saat ini sudah up to date dengan tekno/ogi Technology 
c. Dosen-dosen banyak memberi masukan akan ha/nya dengan te/cnologi yang berubah 
sehinf(f(G SAE Indonesia bisa up to date dengan teknologi. Technology 

INFORMAN- d. Rekruitmen terhadap dosen-dosen SAE Indonesia yaitu mencari praktisi yang bisa 
5 

3,RAHABI 
mengajar, kemudian di/anjutkan dengan wawancara, kemudian membahas kurikulum yang ada 
dan dari diskusi tersebut ditanyakan apakah bisa mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada, 
kemudian kalau bisa lanJ!sung_ di,[}_roses. Rekruitment 
e. Sarona dan Prasarana cukup memadai dibidang ini Prasarana 

If Sarona dan Prasarana be/um cukup untuk bidang Animasi Prasarana 
g. Pendanaan bidang ini tidak terbatas, semakin besar dana semakin bogus pendidikan yang 
diberikan kepada mahasiswanya Pendanaan 
a. Dosen-dosen yang ada saat ini sangat kamunikatifterutama apabila menyangkut dengan 
lvroiect lndustri 
b. Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang aplicatif dan 
mengajarkan horus mempunyai ciri dalam pembuatan project Industri 
c. Dosen-dosen yang ada saat ini mempunyai metode pengajaran yang selalu 

berkembang Industri 
d. Dosen-dosen yang ada selalu membuka hubungan komunikasi y ang cukup er01 

dengan mahasiswanya Hubungan 

6 
INFORMAN 4 e. Dosen juga mengajarkan bisnis bidang ini lndustri 

Bayu If Dosen mempunyai networking dengan industri lndustri 

I g. Kurikulum SAE Indonesia sangat dipakai di Jndustri lndustri 

h. Dibidang Film masih ada gap antara semester bawah dan semester alas. Hubungan 
i. Dibidang lain seperti Animasi, Audio dan Musik Bisnis tidak ditemukan adanya gap 
antara anf(katan mahasiswanva Hubungan 

Bag ian Film belum ditemukannya SOP yang j e/as sehingga schedule peminjaman a/at 
terlihat sangat berantakan Manajemen 

k. Komunikasi yang kurang terhadap sesama mahasiswanya terutama dibidangjilm. Hubungan 

I. Peralatan yang ada di Film belum mencukupi Prasarana 
a. Dosen-dosen yang ada sekarang ini, baik dari skill maupun pendidikan yang dipunyai 
sudah sesuai denrtan oersvaratan vanrt Ielah ditentukan oleh SA E. Industri 
b. Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khususnya dosen-dosen dibidang ini telah 
dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan yaitu Yayasan dan Pimpinan SAE sesuai 
dengan ketentuan yanf( Ielah diatur dalam lembaga pendidikan SAE itu sendiri. Rekruitment 

7 
INFORMAN5 c. Sarona dan prasarana yang dimiliki SAE Indonesia berkenaan dengan adanya 

Taufik lpenf(enalan bidanf( ini telah mencukuoi untuk mentrans{er ilmu vanf( horus diajarkan. Prasarana 
d. Pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar, oleh karena itu secara bersama-
sama Yayasan dan Pimpinan SAE bekerjasama untuk menjalankan program pendidikan dan 
lpengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan 
e. Di mulai dengan perencanaan program tridharma perguruan tinggi tersebut, setelah itu 
dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus. Rekruitment 

a. Masalah lnfrastruktur Prasarana 

8 
INFORMAN 5 b. Visi Masih bisa ditumbuhkan lagi Manajemen 

Salman c. Posisi yang diinginkan SAE dengan para lulusannya 

d. SA£ punya peran di Jndustri lndustri 
Untuk menjalankan pendidikan sangat kompleks. Banyak faktor internal dan faktor yang 
mempengaruhi operational harian . Faktor Internal seperti SDM,Finance,Accounting dan 
banyak lainnya yang butuh untuk di observasi dan di samakan untuk menjalankan operasional 
sekolah internal 

Secara Umum, dosen yang ada dari industri dengan pengalaman di didunia. Walau dari mereka 

9 
INFORMAN9 tidak mempunyai background pendidikan. Tetapi SAE Indonesia selalu memberikan workshop 

Mark Kneer untuk membangun dosen yang ada dan lndustri 
Metode Rekruitnen adalah dengan mengirimkan CV, KTP dan Ookumen lain, kemudian 
interview terakhir adalah diskusi antara manaiemen dengan head division Rekruitment 
SAE Indonesia mempunyai fasilitas dan selalu update dengan peralatan dan software yang 
terbaik untuk_l)endidikan Prasarana 

Sayangnya saya tidak boleh membagi Informasi ini 
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39 Informan 7 
c) Metodenyajika dilihat secara umum belum ada flow yangje/as mulai dari 

persyaratan dasar hinJ.?J.?G persyaratan spesifik terhadap bidanJ.? w dikuasai 
40 Informan I a. Kami merekrut terutama me/alui mulut ke mulut. 

b. Kami mempunyai Head masing-masing divisi yang aktif di Jndustri sehingga dosen 
41 Informan I yang berkualitas bisa didapat. Dosen kemudian dise/eksi oleh Management, Head Of 

Academic dan diberikan kontrak serta oelatihan tahunan dalam pedagogi. 
42 Informan 2 c. Metode rekruitmen dosen dengan menggunakan sistem se/eksi CV dan Interview 

d. Rekruitmen terhadap dosen-dosen SAE Indonesia yaitu mencari praktisi yang bisa 
43 Informan 3 mengajar, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, kemudian membahas kurikulum Rekruitment 

Ivan£' ada dan dari diskusi tersebut A;, ,f.., ' aoakah bisa · sesuai den£>an 
b. Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khususnya dosen-dosen dibidang 

44 Informan 5 ini Ielah dilakukan o/eh pihak yang mempunyai kewenangan yaitu Yayasan dan 
I Pimninan SA F. seSU(Ji denuan · van£' Ielah diatur dalam lemba£'a. 

.. 

45 Informan 5 
e. Di mulai dengan perencanaan program tridharma perguruan tinggi tersebut, 

setelah ilu dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus. 

46 Informan 9 
Metode Rekruitnen adalah dengan mengirimkan CV, KTP dan Dokumen lain, kemudian 

interview, terakhir adalah diskusi antara manaiemen dengan head division 

47 Informan 7 
1/) Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatifyg bersertifikasi 

sehingga tujuan da/am menjaga kua/itas tetap terjaga 
SDM dari Praktisi 

48 Informan 8 
a) Dosen yang ada sekarang sudah memenuhi standort, karena mem/iki ilmu yang 

seimbanf! an/ara teori dan praktek. 

49 Informan 8 
e) SAE memberikan beasiswa untuk anak-anak yang belum mampu dengan prestasi 

lvanJ.?cukup Sosial 
50 Informan 7 b) Dosen horus mempunyai Kemampuan New Technology yang up to date 

51 lnforman 8 
b) Penguasaan Tekno/ogi sangat dibutuhkan karena sangat berhubungan dengan 

lpekeriaan dalam bidanJ.? industri film. karena teori dan praktek horus seimbanJ.?. 
52 Informan 2 a. Dosen yang ada sudah meng up date dirinya dengan teknologi Technology 
53 Informan 3 b. Dosen-dosen)lang_ ada saat ini sudah up to date denj.?an teknoloJ.?i 

54 lnforman 3 
c. Dosen-dosen banyak memberi masukan akan halnya dengan teknologi yang 

berubah sehingga SAE indonesia bisa up to date dengan teknologi. 

Ekonomi 

Hubungan 

Industri 

16 

17 internal 

Manajemen 
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e. Dana pemerintah yang lebih, mungkin dalam bentuk keringanan pajak a/au insentif 

21 Informan I 
untuk sekolah dan I a/au bantuan siswa /angsung, akan sangat membantu 

meningkatkan pendidikan media yang kreatif dan meningkatkan industri loka/ untuk 

lebih membawa mereka seja/an den}!an praktik terbaik internasional 
22 lnforman 7 e) Pendanaan masih dibantu o/eh SAE Luar N~eri 

23 lnforman 8 
d) SAE Indonesia hanya bisa dijangkau untuk anak anak dengan tingkat ekonomi 

menemlah ke alas 

24 Informan I 
c. Pendanaan yang cukup besar untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan kami 

yanfl re/evan dan menflikuti lren industri. 

25 In forman 3 
g. Pendanaan bidang ini tidak terbatas, semakin besar dana semakin bagus 

]JI!ndidikan yang diberikan kepada mahasiswanya 
d Pendidikan ini membutuhkan dana yang cukup besar. o/eh karena itu secara 

26 Informan 5 bersama-sama Yayasan dan Pimpinan SAE bekerjasama untuk menja/ankan program 

pendidikan dan pen!laiaran penelitian dan penflabdian masyarakat. 
27 Informan 9 Sayangnya saya tidak boleh membagi Informasi ini 

28 lnforman 7 
d) Dari sisi prasarana yang dimi/iki sudah sangat cukup untuk menjadi tools bagi 

dosen dalam memberikan in[ormasi pendidikan ba!li mahasiswanya 

29 Informan 8 
c) SAE sebagai fasi/italor sang at memenuhi standarl pendidikan musik, audio dan 
film. 

30 Informan I 
d. Pera/atan dan Software secara tera/ur ditinjau dan diperbarui untuk memastikan 

bahwa apa yang siswa dapat pe/ajari di SAE 
31 Informan 2 d. Sarana dan Prasarana sudah mencukupi 
32 lnforman 2 e. Buku dan Perpustakaan kurang mencukupi 
33 Informan 3 e. Sarana dan Prasarana cukup memadai dibidang ini 
34 lnforman 3 f. Sarana dan Prasarana belum cukup untuk bidang Animasi 
35 In forman 4 I. Peralatan yang ada di Film belum mencukupi 

36 Informan 5 
c. Sarana dan prasarana yang dimiliki SAE Indonesia berkenaan dengan adanya 

penflenalan bidanfl ini Ielah mencukupi untuk mentransfer ilmu yanfl harus diajarkan. 
37 Informan 6 a. Masalah lnfrastruktur 

38 In forman 9 
SAE Indonesia mempunyai fasilitas dan selalu update dengan peralatan dan software 

yang terbaik untuk pendidikan 

39 Informan 7 
c) Metodenyajika dilihat secara umum belum ada flow yangjelas mulai dari 

ipersvaratan dasar hin!l!la persvaratan spesifik lerhadap bidanfl Yfl dikuasai 
40 lnforman I a. Kami merekrutterutama melalui mulut ke mulut. 

b. Kami mempunyai Head masing-masing divisi yang aktif di Jndustri sehingga dosen 

41 lnforman I yang berkualitas bisa didapal. Dosen kemudian diseleksi oleh Management, Head Of 

Academic dan diberikan kontrak serta pelatihan tahunan dalam pedaflOfli. 
42 Informan 2 c. Metode rekruitmen dosen den)i!an men)i!flUnakan sis/em seleksi CV dan Interview 

d Rekruitmen terhadap dosen-dosen SAE Indonesia yaitu mencari praktisi yang bisa 

43 Informan 3 
mengajar. kemudian dilanjutkan dengan wawancara, kemudian membahas kurikulum 

yang ada dan dari diskusi tersebut ditanyakan apakah bisa mengajar sesuai dengan 

kurikulum vamz ada kemudian kalau bisa lanRsunR diproses. 
b. Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khususnya dosen-dosen dibidang 

44 Informan 5 
ini Ielah dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan yaitu Yayasan dan 

Pimpinan SAE sesuai dengan ketentuan yang Ielah diatur dalam lembaga pendidikan 

SAE itu sendiri. 

45 In forman 5 
e. Di mulai dengan perencanaan program tridharma perguruan tinggi tersebut, 

setelah itu dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus. 

46 Informan 9 
Metode Rekruitnen adalah dengan mengirimkan CV, KTP dan Dokumen lain, kemudian 

interview terakhir adalah diskusi an tara manajemen dengan head division 

47 Informan 7 VJ Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg bersertifikasi 

sehinf!Ra tujuan dalam menja)i!a kualitas tetap terjaga 

48 lnforman 8 
a) Dosen yang ada sekarang sudah memenuhi standart, karena memliki ilmu yang 

seimbang ::mlara teori dan praktek. 

49 lnforman 8 
e) SAE memberikan beasiswa untuk anak-anak yang belum mampu dengan prestasi 

vangcukup 
50 Informan 7 b) Dosen harus mempunyai Kemampuan New Technolozy yanfl up to date 

51 Informan 8 
b) Penguasaan Teknologi sangat dibutuhkan karena sangat berhubungan dengan 

pekerjaan dalam bidanR industri film, karena teori dan praktek harus seimbang. 
52 lnforman 2 a. Dosen yanfl ada sudah meng up date dirinya dengan teknologi 
53 In forman 3 b. Dosen-dosen yang ada saat ini sudah up to date dengan teknologi 

54 In forman 3 
c. Dosen-dosen banyak memberi masukan akan halnya dengan teknologi yang 

berubah sehingga SAE Indonesia bisa up to date den)i!an tekno/ofli. 

Dari 54 Jawaban dipilah lagi sehingga data yang dibuang adalah : 
Ekonomi = I Jawaban 
Pemerintah = I Jawaban 

Internal = 2 Jawaban 
Sehingga data yang ada adalah 50 Jawaban 

h:atl·:,:c•ri 

Pemerintah 

Pendanaan 

Prasarana 

Rekruitment 

SDM dari Prakti si 

Sosial 

Technology 
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-
Informan 2 

Akademisi 2/50 =0.04 

3 In forman 4 

4 Informan 4 
Hubungan 4/50 = 0.08 2 

5 Informan4 

6 lnforman4 sesama mahasiswanya lerulama dibidan lim. 

7 lnforman4 
a. Dosen-dosen yang ada saal ini sangal komunikalif lerulama apabila menyangkul 

den an ro ·eel 

8 Informan 4 
b. Dosen-dosen yang ada saal ini mempunyai melode pengajaran yang aplicalif dan 

9 Informan 4 

10 lnforman 4 
II lnforman4 Indus hi 9/50 =0.18 4 
12 lnforman 4 

13 Informan 5 

14 Informan 6 

15 lnforman 9 

16 In forman 4 
Manajemen 2150=0.04 

17 Informan 6 Visi Masih bisa dilumbuhkan Ia 
18 lnforman 7 Pendanaan masih dibanlu oleh SAE Luar Ne eri 

19 lnforman 8 
SAE Indonesia hanya bisa dijangkau unluk anak anak dengan lingkal ekonomi 

menen ah ke alas 

20 Informan I 
c. Pendanaan yang cukup besar unluk memaslikan bahwa fasililas dan peralalan 

kami an relevan dan men ikuli lren industri. 

21 lnforman 3 
g. Pendanaan bidang ini tidak terbatas, semakin besar dana semakin bogus Pendanaan 6/50 =0.12 3 

22 lnforman 5 

23 lnforman 9 

24 Informan 7 

25 lnforman 8 

26 Informan I 

27 In forman 2 
28 In forman 2 Prasarana 11 /50 = 0.22 4 
29 lnforman 3 
30 Informan 3 
31 In forman 4 

32 Informan 5 

33 Informan 6 

34 In forman 9 

35 In forman 7 dikuasai 
36 Informan I a. Kami merekrut terutama melalui mulut ke mulut. 

b. Kami mempunyai Head masing-masing divisi yang aklif di Industri sehingga 

37 Informan I dosen yang berkualilas bisa didapal. Dosen kemudian diseleksi oleh Management, 

38 Informan 2 c. unakan sistem seleksi CV dan Interview 
d Rekruitmen lerhadap dosen-dosen SAE Indonesia yailu mencari praktisi yang bisa 

39 lnforman 3 
mengajar. kemudian dilanjutkan dengan wawancara, kemudian membahas kurikulum Rekrui trnent 8/50 = 0.16 4 
ang ada dan dari diskusi lersebut ditanyakan apakah bisa mengajar sesuai dengan 

kurikulum an ada kemudian ka/au bisa /an sun di roses. 
b. Metode Rekruitmen yang dilakukan Manajemen khususnya dosen-dosen dibidang ini Ielah 

40 Informan 5 dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan yaitu Yayasan dan Pimpinan SA£ sesuai 
den an ketentuan an telah diatur dalam Iembo a endidikan SA£ itu sendiri. 

41 In forman 5 
e. Di mulai dengan perencanaan program tridharma perguruan tinggi tersebut, setelah itu 
dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus. 

42 In forman 9 
Metode Rekruitnen adalah dengan mengirimkan CV, KTP dan Dokurnen lain, kemudian 
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\u lnlurm.111 ll •• ,il \\al\am·ara h:.ltt·::u• i Huhut \ilai 

43 Informan 7 
f) Strategi yg di/akukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg berserti.filwsi 

sehingga tujuan da/am menjaga lcualitas tetap terjaga 
-. 

inrorman8 
a)Dosen yang ada sekarang sudah memenuhi standort, karena memliki ilmu yang _44 
seimbang antara teori dan praktek 

' 45: lnf~8 
e)SAE memberikan beasiswa untuk anak-anak yang belum mampu dengan prestasi 
lvang cu/cup 

46 Informan 7 b) Dosen harus mempunyai Kemampuan New Technology yang up to date 

47 Informan8 
b) Penguasaan Teknologi sangat dibutuhkan karena sangat berhubungan dengan 

,'' lvekeriaan do/am bidang industri film, karena teori dan praktek horus seimbang. 
48 Infonnan 2 a. Dosen yang ada sudah meng up date dirinya dengan tekno/ogi 
49 Infonnan 3 b. Dosen-dosen yang ada saat ini sudah up to date dengan tekno/ogi 

50 lnfonnan 3 
c. Dosen-dosen banyak memberi masukan akan halnya dengan teknologi yang 

berubah sehingga SAE Indonesia bisa up to date dengan tekno/ogi. 

Dari Data diatas didapat Bobot antara 0.02 sampai dengan 0.18 sehingga Nilai dibagi : 
I- 5 = I 
6- 10 = 2 
II- 15 = 3 
16-22 = 4 

Reduksi S tentan~ Faktor Internal Yan'liiiiiilaruhi SAE Indonesia 
p; Mii!iii)i t§CSI'Iiiii!i 

In forman 7 & 2 
Dosen SAE Indonesia yang sudah ada bel urn ban yak yang mempunyai Ijasah S2 tetapi 

sebagian besar sudah menyadari pentingnya pendidikan yang lebih tinggi lagi 

2 In forman 4 
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi yang cukup erat 

dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicatif dan metode 

3 
In forman Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan yang baik dan erat dengan 
4,5,6,9 Industri . Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di SAE Indonesia selalu dipakai di 

lndustri 

4 

5 
lnforman 

7,8,1,3,5,9 

In forman 
Prasarana sudah san gat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau dan diperbaharui untuk 

6 7 ,8, 1 ,2,3,4,5,6, 

9 
menyesuaikan dengan lndustri terkait dan teknologi yang berubah 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke mulut atau 

7 
In forman dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di Interview dan didiskusikan dengan 

7' 1 ,2,3,5,9 Manajemen. SAE Indonesia bel urn mempunyai SOP yang jelas dengan Rekruitmen 

Do sen 

8 
lnformasi 7 & 

8 

Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatifyg bersertifikasi 

9 Informan 8 

10 
In forman 

7,8,2,3 

SDM dari Praktisi 2/50 = 0.04 I 

Sosial 1/50 = 0.02 I 

Technology 5/50=0.10 2 

h:att·::uri Huhut \il.1i 

Akademisi 0.04 

Hubungan 0.08 2 

Industri 0.18 4 

Manajemen O.Q4 

Pendanaan 0.12 3 

Prasarana 0.22 4 

Rekruitmen 0.16 4 

SDM dari Praktisi 0.04 

Sosial 0.02 

Technology 0.1 2 
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lnforman 1 & 1SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lnternasional yang 

8 mendapat dukungan keuangan, dan mcmpunyai Prasarana Prasarana 

2 
Persaingan dibidang ini terbilang Ketat denga<1 Munculnya 

lnforman p . . d . L ··· 0 · 1 d erguruan Tmggt art uar tanJ:a IJIII persatona an 
7,8, 1,2,3,5.,9 I . . . . 

muncu nya kursus-kursus smgkat btdang Creattve Medta 

Persaingan 

~--~----------+-

3 

4 

5 

6 

7 

In forman 
8,2,3,5 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup 
baik, terbukti dari adanya beberapa mahasiswa asing yang 
tinggal di indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE 
Indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang 
sejenis. Selain itu Pengakuan industri juga sangat Baik terbukti 
d~ ngan banyaknya kerjasama yang sudah terjadi 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat 

Pengakuan 
lndustri dan 
Luar Negeri 

r jelas untuk ntembimbing Perguruan Tinggi sesuai Standa• 
ln.orman I d . . k d b" k . h I' I p . h ? 
3 

r, 
8 9 

Pen idtkan tetapt a ang Ke tJa an Pemermta su tt emennta 
1 
, .. , '

5
'"'

7 
· ' diterapkan kc bidang Creative Media di Indonesia, selain 

itu Pemerintah belurn fokus terhadap bidang ini. 

Lokasi SA E Indonesia Cukup Strategis karen a terletak 
dekat dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti 

Inform an I Universitas Nasional , dan tempat-tempat budaya besar 
1 ,2,3 ,5,6,7,8,9 seperti Komunitas Salihara, yang keduanya mcmperkuat 

SAE Indonesia dan membantu untuk meningkatkan profil 
lingkungan sebagai pusat pendidikan dan seni. 

I f
. 

1 
& AI SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik 

norman "ff . . • • • • 
dengan lndustn terkatt dtbtdang Creative Medta 

~ttsa mendapat pelua:lg yang b~Oalam proses 

I 
r 

1 5 
Sjpendidikan dengan adanya AFTA, karena memiliki standart 

rt•Orman , , 
lnternasional dan membawa lebih banyak peluang 

In forman 
1,2,3,5,6,7,8,9 

Lokasi 

Hubungan 

Ekonomi 

Dari 7 Faktor Eksternal dipilah menjadi Peluang dan Hambatan sehingga mcnghasilkan : 

rn··r·r • · flll ' .., __ ~ !'!"'I r · · · 1 ... , ' ··~-1 ~--. ,..-.., ... ·-~ ,.... ... . - , 

0.04 

0.16 3 

0.1 2 

0.26 4 

0.15 2 

0.04 

0.1 

0.15 2 

1.00 

,...,.. ...... __.., -~-· ... ,.~ ..... , __ _, 
1"'-'1 ..... "' 

___ .., __ , 
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2 

J 

I fi 

I
SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lnternasional yang 

norman 1 & . 

8 
mendapat dukungan keuangan, dan mempunya1 Prasarana 
dan sarana Yang lengkap 

In forman 
8,2,3,5 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah 
bail: , terhukti dari atlanya beberapa mahasiswa nsing 
tinggal di indonesia lebih memilih untuk sekolah di 
Indonesia dibandingkan dengan pergururu1 tinggi lain 

is. Selain itu Pengakuan lndustri juga s?.ngat Baik te 
banyaknya kerjasama yang sudah terjadi 

K:asl SAE lndones1a Cukup S _ 
dekat dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, sepert 

Informan ll.iniversitas Nasional, dan tempat-tempat budaya besa. 
1 ,2,3,5,6,7 ,8,9 seperti Komunitas Salihara, yang keduanya memperkuatll 

SAE Indonesia dan membantu untuk meningkatkan profit 

4 llnforman I & 

5 

I- tfasuknya mahasiswa asing, 
I :reG~.tive Media adalah Ilmu Yang u 

lnforman bidang yang mendukung perkembangan Perekonomi 
I ,2,3,5,6,7 ,8,91suatu Negara. Tetapi bidang ilrnu ini lebih banyak di 

6 

KEKUATAN 

0.04 

0.1 2 

0.15 2 

0.04 

0.1 

0.15 2 

1 ~o· ~ li•f~•;ina.•t · 1 't. 1 , 
1 

: lla~il Wawitnrnra , ' 1 6 • Robot · · Nilai 

- · - r· 

I lnforman 4 
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan 

0.08 2 
komunikasi yang culcup erat dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mcmpunyai Metode Pengajaran 

lnfonnan 
Yang Aplicatif dan metode Pengajarannya selalu 

2 berkembang, rnempunyai hubungan yang baik dan erat 0.18 4 
4,5,6,9 

dengan lndustri . Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di 
SAE Indonesia selalu dioakai di Industri 

Inform an Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu 
l 7,8, I ,2,3,4,5,6, ditinjau dan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan 0.22 4 

9 lndustri terkait dan teknologi yang berubah 

. - - · •II ·· · , 1 , , --"''''' "•"f9---J' '• • 1 --· ---·- I -- · ..--· ' - .. ~ ... r-..,..--~ r----~ ,... .. 

kursus-kursus 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah 
lnforman jelas untuk membimbing Perguruan Tinggi 

1,2,3,5,6,7,8 Standar Pendidikan tetapi kadang Kebijakan P 
,9 sulit diterapkan ke bidang Creative Media di I 

selain iu Pemerintah belum fokus terhadap bidang ini. 

KELEMAHAN 

3 

4 

16 

\' lnformmi .--.. llasil Wawanr11ra : Robot Nilai 

I t
. Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum banyak 

n orman 7 . . . . 
& 

2 
yang mempunya1 IJasah S2 tetap1 sebag1an besar sudah 0.04 I 
menyadari pentingnya pendidikan yang lebih tinggi lagi 

SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan 
rforman 4 & sec3ra sempurna dan Visi yang ada di SAE Indonesia 0.04 1 

belum disosialisasikan dan diterapkan 

Penc. idikan semacam ini membutuhkan dana yang 
j r cukup besar dan saat ini masih dibantu oleh SAE 

tn.orman . b . .d.k 0 12 3 

1

7 8 3 9 
Internaswnal se aga• holding company. Pend• 1 an . 

' '
1
' •5• dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke 

- .. -., .. _ ._'ltaS __ ,...___--" __ ,.---,~·~-- __ ·- __ . .. · - ·_t..__: ., ,.... 
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I - I Rekrutmen Desen yang ada saat ini masih tradisional 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang i 

I 

4 
lnformasi 7 & 

kreatifyg bersertifikasi sehingga tujuan dalam menjaga 0.04 I 
8 

kua.litas tetap terjaga 

In forman 
yaitu dari mulut ke mulut atau dicari oleh Head divisi 
masing masinr;, kemudian di Interview dan didiskusikan 0.16 4 

7, I ,2 ,3,5 ,9 
dengan Manajemen. SAE Indonesia belum mempunyai 
SOP yangjelas dengan Rekruitmen Dosen -

SAE lndone>.ia selalu memuerikan beasiswa kepada anak-
5 lnforman 8 anak yang belum marnpu dan mempunyai prestasi dibidang 0.02 I 

f-. ini 
Dosen SAE I11donesia sudah memp11nyai kemampuan new 

Infonnan 
technology yang up to date dan bahkan sering memberi 

6 masukan ke Manajemen tentang Technology yang baru 0.1 

L 7,8,2,3 
sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to date dengan 

__ J,!<chnology 

I I ' r-"'j··--., ... . . ..4,_"'\ ,..~--.., ~- .. ~ , ··-1 ... 
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KUESIONER RISET SWOT 

PROFIL IN FORMAN 
Nama lnforman 

Divisi/Bagian 

ISU STRATEGIES 

Dosen yang ada saat ini adalah Prakt isi, Untuk kedepannya agar bisa sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya . Apakah 

menurut Saudara Faktor-faktor dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen baik 
dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

Fi\KTOR EKSfERNI\L · 

1'1 I l \ \,( , • 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lntemasional yang 

I mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan 

sarana Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik, 
terbukti dari adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di 

2 
indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE Indonesia dibandingkan 
dengan perguruan tinggi lain yang sejenis. Selain itu Pengakuan 
lndustri juga sangat Baik terbukti dengan banyaknya kerjasama yang 
sudah terjadi 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena terletak dekat 

dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas 

3 
Nasional , dan tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas 

Salihara, yang keduanya memperkuat SAE Indonesia dan 

membantu untuk meningkatkan profil lingkungan sebagai pusat 

pendidikan dan seni. 

4 
SAE Indonesia telah memi liki Hubungan yang 

dengan lndustri terkait dibidang Creative Media 

san gat baik 

SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan 

5 dengan adanya AFTA, karena memiliki standart lntemasional dan 

membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa asing. 

Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan salah satu bidang 

6 yang mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. 

Tetapi bidang ilmu ini lebih banyak di Luar Negeri 

11 ·\\IB ·\f·\ \1 

dibidang ini terbilang Ketal dengan Muncu 

Nila1 
Bobot Nila1 

Tert1mbang 

0.04 I 0.04 

0.1 2 0.2 

0.15 2 0.3 

0.04 I 0.04 

0.1 I 0.1 

0.15 2 0.3 

0.16 3 0.48 

0.26 4 1.04 

1.00 2.50 
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KUESIONER RISET SWOT 

PROFIL INFORMAN 
Nama lnforman 
Divisi/Bagian 

ISU STRATEGIES 

Dosen yang ada saat ini adalah Praktisi, Untuk kedepannya agar bisa sejalan dengan Peraturan Pemerintah akan 
ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya. Apakah menurut Saudara Faktor-faktor 
dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen baik dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 
Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

FAKTOR INTERNAL . Bobot Ndai Ndai Tertimbang 

KLI\.l '. \f.\N 

Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi 
0.08 2 0.16 

cukup erat dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicati 

2 
dan metode Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan 

0.18 4 0.72 
ang baik dan erat dengan Industri . Bahkan Kurikulum yang ada saat ini 

di SAE Indonesia selalu dipakai di Industri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau 
3 diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Industri terkait dan teknologi 0.22 4 0.88 

berubah 

4 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif y 
bersertifikasi sehingga tujuan dalam menjaga kualitas tetap terjaga 

0.04 0.04 

5 
SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak 

0.02 0.02 
belum mampu dan mempunyai prestasi dibidang ini 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new technology 

6 
yang up to date dan bahkan sering memberi masukan ke Manaj 

0.1 2 0.2 
tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up 

0.04 0.04 

2 
SOP yang ada di SAE Indonesia bel urn dijalankan secara sempuma dan 

0.04 0.04 
Visi yang ada di SAE Indonesia bel urn disosialisasikan dan diterapkan 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 
3 ini masih dibantu oleh SAE Intemasional sebagai holding company. 0.12 3 0.36 

· dikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

4 
mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di 

0.16 4 0.64 
Interview dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia belum 
mempunyai SOP yangjelas dengan Rekruitmen Dosen 

1.00 3.10 
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.KUESIONER RISET SWOT 

!'ROFiliNFORMAN 

Nama lnforman 
Divisi/Bagian 

iSU STRATEGIES 

Dosen yang ada saat ini 2dalah Praktisi, Ur.tuk kedepannya agar bisa sejalan dengan Peraturan 
Pcmerintah akan ditempuh pemenuhan dose'1-dosen dengan Kualifik<Jsi dari keduanya. Apakah 
menurut Saudara Faktor-faktor dibawah ini memper.garuhi pemenuhan SDM khususnya dosen 
baik dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 
Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

- . . 
. · - - . · 'I'Ll.t ·\ '\G '" : .. 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE Intemasional yang 
I mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana <.ian 

sarana Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE lndonc:sia sudah cukup baik , 
terbukti c!ari adanya bc:~rapa mahasiswa asing yang tinggal di 

~ 2 indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE lndonc:sia dibandingkan 
i dengan pt:rguruan tinggi lain yang sejenis. Selain itu Pengakuan 

lndustri juga sangat Baik terbukti dengan b~.myaknya k::rjasama yang 
sudah u:rjadi 

Lokasi SAE lndone~ia Cukup Strategis karena terletak dekat 
dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas 

1 3 
Nasional , dan tempaHempat budaya besar seperti Komunitas 
Salihara, yang keduanya memperkuat SAE Indonesia dan 
membantu untuk meningkatkan profil lingi<ungan sebagai pusat 
pendidikan dan seni. 

! 

1 
I 
J 

1 

SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik 
4 

dengan lndustri terkait dibidang Creative Media 

SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses p::ndidikan 
5 dengan adanya AFTA , karena memiliki standart lntemasional dan 

membawa lebih ban yak peluang masukn.> a mahasiswa <:s ing. 

Creative Media adalah llmu Yang unik dan salah ~atu bidang 
6 yang mend;.;!<ung per!;::mbangan Perekonomian suatu Negara. 

Tetapi bidang ilmu ini lebih bany::.k di Luar Negeri 

· II \.\IB \1" \"\; 

Persaingan dibidang mt terbilang Ketat dengan Munculnya 
I Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan munculnya 

kursus-kursus singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 
untuk membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

2 tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang 
Creative Media di Indonesia, selain itu Pemerintah belum fokus 

terhadap bidang ini . 
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l 

i 

r • 
i 
' 

I : 
Li 
i 1 

l<lJESIOi\!ER RISET SWOT 

PROm INFORMAN 
Nama lnforman 
Divis i/Bagian 

ISU STRATEGiES 

Dosen yang ada saat ini adalah Praktisi, llntuk kedepannya agar bisa sejalan dengan Peraturan 
Ptmerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kual:fikasi dari keduanya . Apakah 
menurut Saudara Fesktor-faktor dibawah in i mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen ba ik 
dari Praktisi maupun akademisi . 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengan.:hnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 
Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

. •... '· • . .fAKTO~iNTERNAL • . - -- . , - YBAKTISI -:A~-ADE~11SI· 

2 

. . . - . . . . -· - . . . 
-. . -KL· ~UAI 'i\N· -. . - • 

~ . .. . - . . -
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi 
yang cukup erat dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Apli cati 

dan metode Pengajarannya selalu berkemban~, mernpunyai hubunga 

baik dan erat d!!ngan lndustri. !3ahkan Kuri kulum yang ada saat ini 

di SAE lndon..:sia selalu dipakai di Industri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan se lalu ditinjau da 

3 ·perbaharui untuk menyesuaikan dengar: lndustri terka it dan tek nologi 

ang berubah 

4 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi di bidang kreatif 

bersertifikas i sehingga tujuan dal am menjaga kualitas te!ap terjaga 

SAE Indonesia selalu memberi kan beasiswa kepad a anak-anak yang 
5 

belurn mampu dan mempunyai prestasi dibidang in i 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new technology 

6 
yang up to date dan bahkan se :-ing memberi masukan ke Manajemen 

tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa sela lu up to 

SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara sempuma dan 
2 

Visi yang ada di SAE Indonesia belum disosialisasi kan dan di terapkan 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 

3 ini masih dibantu oleh SAE Intemasional sebagai holdi ng company. 

4 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini mas ih tradisional yai tu dari mul ut ke 

mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemud ian di 

Interview dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia be lum 

mempunyai SOP yangjelas dengan Rekruitmen Dosen 
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NO 
SAE 

lnforman-3 lnforman-4 

Nama/Brand 0.29 7 9 7 7.5 

Fasilitas 0.21 7 10 9.5 9 

Legalitas 0.14 0 9 9.5 9.5 

Networking 0.14 8 10 10 10 

Prestasi 0.07 9 9 9 9 

Kurikulum 0.07 7 9 8.5 8 

Lokasi 0.07 10 10 9.5 10 

NO 
LASSALE 

lnforman-3 lnforman-4 

Nama/Brand 0.29 7 7 8.5 8 

Fasilitas 0.21 5 9 9 8 

Legalitas 0.14 0 4 8 8 

Networking 0.14 7 7 8.5 8 

Prestasi 0.07 8 6 9 9 

Kurikulum 0.07 7 7 8 8 

Lokasi 0.07 6 7 8.5 10 

NO 
RAFFLES 

lnforman-3 lnforman-4 

Nama/Brand 0.29 5 5 9 8 

Fasilitas 0.21 0 3 9 8 

Legalitas 0.14 0 1 9.5 8 

Networking 0.14 0 1 8.5 8 
Prestasi 0.07 0 1 9 9 

Kurikulum 0.07 0 3 9 8 

Lokasi 0.07 0 7 8 10 

Total 

7.625 

8.875 

7 

9.5 

9 

8.125 

9.875 

Total 

7.625 

7.75 

5 

7.625 

8 

7.5 

7.875 

Total 

6.75 

5 

4.625 

4.375 

4.75 

5 

6.25 

Rata-Rata 
Tertimbang 

2.21 

1.86 

0.98 

1.33 

0.63 

0.57 

0.69 

8.28 

Rata-Rata 
Tertimbang 

2.21 

1.63 

0.70 

1.07 

0.56 

0.53 

0.55 

7.24 

Rata-Rata 
Tertimbang 

1.96 

1.05 

0.65 

0.61 

0.33 

0.35 

0.44 

5.39 
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SA_E _____ 
4
! __ L_A __ S_SA_L_E __ ~ __ RA __ F_F_L_E_S~l 

Nilai f Nilai Nilai ~ 

1 ~ 
I]'' I B d "am a ran I I -r I I I l 

I 
--

Fasiiitas I 7- 5 I 0 

Legalitas I 0 
I I D i '0 I 

I 

Networking 8 -::;-- 0 
Prestasi 2 i tJ {) J I 

Kuriku!um -1- f 0 I 

Lokasi /0 : G () 
Total I 

j 
Nilai: Antara 1- 10 
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.-+ SAE LASSALE RAFFLES 
I Nilai Nilai Nilai 

/ N3mz. I Brand 
J ---~---

' .{) r I "' J ~ I 

Fasilitas (D ,. .., 
? . 

Legaiitas 2· 9_. ~' 

I Networking 9- I . 
Prestasi h - I 
Kurikulum +~ #? 
I Lokas; 

L --., 

I~ be)- :f 1 ---:-

! 
Total 

Nibi: Antara 1- 10 
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LASSALE RAFFLES I SAE 
I Nilai Nilai Nibi I I 

j Nama I Bri!nd 1 g~ _sl 
Fasilitas ~,) ~ s ~ Legaliias 

5~~ ~ <J/~ 
Networking /{) 815" d,) 

I I Pcestasi ~ ~ 5 I 
I -, 

8,~~ f} s I Kurikulum 
I I LokaS> ~)~ 8_,~ 8 I 
I 

I 
! Total 

Nilai : Antara 1 - 10 
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SAE LAS SALE RAFFLES 
Nilai 

I 
Nilai I Nilai 

Nama! Brand 7,~ ~ I ~ 
Fasilitas 3 t q, 
Legalitas ~~~ t ~ 

· Networking (() ~ ~ 
Prestasi ~ ~ j 
Kurikulum <6 ~ b 
Lokasi (P \.-0 L-b 
Total 

Nilai: Antara 1- 10 
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Asmoro 

1. Lassale lebih ternama disbanding SAE atau Raffles 
2. Prestasi Jebih baik SAE 
3. Lassale dan Raflles belum terdaftar 

Rachel 

1. Lassale belum terdaftar di DIKTI 

2. Fasilitas di Lassalc tidak lengkap 

Amanda 

1. Raffles belum terdaftar di DIKTI 

2. Raffles belum jelas Masa studinya karena kelasnya sangat minim murid 

3. Lassale belum terdaftar di DIKTI 

Internet 

1. Raffles sudah ada sejak tahun 2001 
2. Raffles bekerja sama dengan banyak Perguruan Tinggi lain di Luar Negeri 
3. Kampus Lassale ada dua tempat Surabaya dan Jakarta 
4. Ada 22 Jaringan Network Lassale di Luar Negeri 

Asmoro 1. Lassale lebih ternarna disbanding SAE atau Raffles 
2. Prestasi Jebih baik SAE 

"' 'l'l··•r'l'l ,-.·~--~·-.. ·· ~ ..... I' • 
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Rachel 

Amanda 

Internet 

1 
1. Lassale lebih ternama disbanding 

SAE atau Raffles 

2 2. Prestasi lebih baik SAE 

3 3. Lassale dan Raflles belum terdaftar 

4 1. Lassale bel urn terdaftar di DIKTI 
5 2. Fasilitas di Lassale tidak lengkap 
6 1. Raff1es belum terdaftar di DIKTI 

7 
2. Raffles belum jelas Masa studinya 

karena kelasnya sangat minim murid 
8 3. Lassale belum terdaftar di DIKTI 

9 1. Raff1es sudah ada sejak tahun 2001 

3. Lassale dan Rat1les belum terdaftar 
1. Lassale belum terdaftar di DlKT! 

2. Fasilitas di Lassale tidak lengkap 
3. Fasilitas SAE Lengkap 

1. Raffles belum terdaftar di DIKTI 
2. Raff1es belum jelas Masa studinya karena kelasnya sangat minim murid 

3. Lassale belum terdaftar di DIKTI 
4. Fasilitas, alat dan Green Screen Besar dan Lengkap di SAE 

1. Raff1es sudah ada sejak tahun 2001 
2. Raff:es bekerja sama dengan banyak Perguruan Tinggi lain di Luar Negeri 

3. Kampus Lassale ada dua tempat Surabaya dan Jakarta 

4. Ada 22 Jaringan Network Lassalc di Luar Negeri 
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. 2. Raffles bekerja sama dengan 
10 banyak Perguruan Tinggi lain di Luar 

Negeri 

11 
3. Kampus Lassale ada dua tempat 
Surabaya dan Jakarta 

12 
4. Ada 22 Jaringan Network Lassale di 

· Luar Negeri 
13 3. Fasilitas SAE Lengkap 
14 4. Fasilitas, alat dan Green Screen Besar dan Lengkap di SAE 

113. Lassale dan Raflles belum terdaftar 

101
1. Lassale lebih ternama disbanding 
SAE atau Raffles 

1111. Raffles sudah ada sejak tahun 2001 

Tidak ada Legalitas 

Usia 

4/14 29% 4 

2/14 14% 2 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



12 

13 

14 

-· 
2. Prestasi lebih baik SAE 
2. Raffles bel urn jelas Masa studinya 

karena k~lasnya sangat minim murid 
3. Kampus Lassale ada dua tempat 

Surab~ya dan Jakarta 

7 .. 29%: 
1- 7::: 1 

8- 14 = L 

15- 21 =3 

22- 29 = 4 

-
-

Prestasi 1/14 7% 1 -
1/14 7% 1 

Kuriku!um 

Lokasi 
1/14 7% 1 

------
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Narasumber: .A.smoro Jati 

-ngga, kalo komparasi perguruan finggi yang sama dengan kita kalo sesl!ai brand siapa ya11g menang? 

Lasalle,SSR,SAE, 

Brand, kalo brand tuh artinya tidak terialu .. dekat sama prestasi. Kalo brand sih .. kalo SSR tuh gw 

nilainya paling muda kalo brand tuh gak kalah siapa yang lebih dulu sama nama baiknva kan, kalo SSR 

tuh paling muda karena kalo SAE sih kita udah liat dari 10 tahun ke atas sudah ada ya sudah cukup paling 

tidak di Indonesia ini sudah ada 6 SAE dari 10 tahun yang lalu 

-kalo dkasih nilai berapa tuh SAE antara perbandingan 1-4? 

1-4 sih 3 ya, kalo SSR rr.ungkin di bawah .. mungkin SAE kalo :!.-10 sih 7 ya. SSR tuh bisa 4, lasar tuh bisa 

8. Brand lho ya .. brandsoainya kalo kenapa dia bisa jadi 8 karena kan dia mula nya dalam bidang yang 

graphic design ya itu di awal 2000an itu bidang yang digemari banyak sekolah 

-itu tanggal bE:rapa sih mulainya? 

" Gak tau ya, cuman gw inget sih pas lulus dari sma sih temen gw banyak yang udah ngedaftar. Kale 
I 

' negalitas gw gak tau. 

-karena gin!, karena kalau diliat dari hmm semester yang dia kasih itL' seta hun b;sa 3-4 kali semester, itu 

gak sesuai dengan negalitas 

Negalitas, kan kemarin gw sempet ngobrol juga sama ;r.as E iva sama mark .. iya masalar. negalitas kan 

kalo kita kan ngikl.!tnya kan negakitas system Indonesia yang kita gak masalah itu apakah mengikuti 

system Indonesia atau bisa dibilang gini cuman bar.yakan si mark, ya itu begnefit buat dia sebenernya 

kcrena tidak _gitu sama kayak Caesar dia ga peduli namanya meeting disini gimana 

karena dia langsung kesana, dia ya .. bisa sih cuman kali dia bisa menghasilkan lulusan ker,aoa tidak-;>. 

Nah kalo dari sisi brand sih karena dia apa bidang nya itu loh 'lang lebih unwm aja 
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Narasumber: Rachel 

-gw pengen tau dong soallegalitas .. gw langsung nih. dia daftar gak ke dikti .. trus 

Gak itu gc;k terdahar 

-ya gapapa soalnya kan kita lasal dari lasale, kala menurut lo brand nya gimana?dibandingin sama SAE? 

Lasalle itu dia pintar untuk membranding tapi dia lebih konsen untuk murid murid fashion disbanding 

murid murid yang lain, kadang sebagai aku sendiri, anak DMD aku a;,ak DMD sama anak interior itu ..... . 
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' t) M lnbox - ~.~vrrta@sae.edu. X ~ Xero; Ed1t Bill\ Ycryasan N.. X S ratfl~s design institute jak . X 1 .~·~ Wl1y Cho()Se Raffies Col If' 
. . ~ + 

I r1. raffl@S-college.org;wny·(h(l()~(>-l(lffi!-'s-collf'gP/ u e '.)._ ~0:' ci r( !"t 

~I Visit~. Getting Start~d j Kumpulon Proclulr.... ·: CAS login ti Apple n Yahoo! :::: Coogle Maps D YouT ube \X' Wlki~ia CJ Nrws • 0 Popular • 

'DiP! (9 Phone : (62)21 - 565 4969 f () '#! 

·lOI''t J~\. A: c~:l·:·rYII·' C y ·'t(·( I "' 1-lu......,'".l ...- C~ll('<:'r', ~o'ltJ::::t v:. 

•••• •• • •• •••• •.. 
Raffles College 
A Member of The Raffles Group of Schools 

Why Choose Raffles College 

1. Part of Rames Group of Schools 

About Rall\es ~ Academrc Programs ~ Partners News & Events ~ 

Student Services ~ 

Raffles College rs part of tne Raff!es Group of Schools t···iit e:>abies stl.::ie1:s tc' ·ece'VP ue:tE" nci"otry lrn.;age. qualrty c.,tccJme~ ar'ci 'oca! as wer, as rrternatronal 

network support. Our long history, have shown many stuoen:s ~~ave s:arteo at :ne :J'e prrrnary eve' arHJ mo11ed up tr'c dCddernrc ladder r·ght up towards the 'A' 

Level and Raffles College Drplorna and Degree programs. 

Our proven track record also ensure our students graduate w1th great acalierTliC resu,ts and an educat,ona: holrst c experrence ~ast graduates have gone 0'1\0 

establrshed un1vers1t1es and workec' at reputable companres 

2. Affordable tuition fee and scholarships 

Raffles College offers competitive tu1tion fees and a w1de ra'1ge of scholarships and awards ~o deserv1ng applicants Students can also stand to earn discounts if 

their qualifying grades and entrance tests meet a certarn s:anciard. Dese'vrng appi,cants and sct10lars go througn stnngent 1ntervrews and tests rn order to be 

chosen. Successful applicants not only need to meet acadern1c standards ou: also need to ciernonstrate qualrtres that are becomrng of a scholar. 

3. Established partner universities 

Raffles College offers quality education from established u'l1vers1tres 1n Australia, the US, UK, S1ngapore. Malays1a and New Ze<Jland. Such collaboratrons and 

partnershipS can only serve to benefit students who choose such patr.ways for tc1e1r future academrc career. H1gh curr•culum sta'ldards and qualrfred lecturers 

deliver above expectation academic results. 

" 
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O M lnbox - e.evrito@s.>•.edu. X -~ Xero: Ed1t llitll Yayasan N. x ::;, r~ffies des1gn institute jak ... X ~-~ W11y Choose Raffles Colt• + 
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<:1- r.a.~s-collt!ge.org/ w'>y-c hOO<e. raffles- college: [.J c (~ Ser:r(h 

os.t v~sitect - ; Getting Started Kumpulan Produk.. ::-J CAS login • Apple i'J Yahoo! :·:: Google Maps D YouTube \X" W1lopedia CJ New. - CJ Popular -

deliver above expectation academic results. 

4. Various study options 

There are a wide variety of study options such as overseas degree tra·1sf~r orog·arns and fo•e:gn degree cornplet10n ·n lndoresta. Students can spend more trme rn 

lndones1a or choose to spend a greater amount of trme overseas f they choose LJ do so. The needs and demands of today's students ensure that we deliver these 

flextble study options. 

s. Strategic location 

Students can study 1n erther the Kebunjeruk campus,.., Westjakar:a o• t:l t'"le ~elaoa Gadrng campus rn the North where amenrt1es ard puoltc transportat1on are 

w1dety available and access1ble. These locat:ons allow stude'lts greatec fle>:tbHy wtth thetr ttme and progress througn tne programs 

6. Focus on employability 

At Raffles College. we focus on bu:ldtng employabtlrty for global ca·ee· arc ::-poc:·t..r t1es We ;,ave a numbe· of e·,t~cl shed partnerships and collaborations w1th 

d1fferent compan1es 1n the mult•ple industr:es. Prograrrs and ~,t,a:t·ves s~:' ciS e"•olrT.e:~·t tc employment orograrn. b,,Sif'ess ieadersi·I,O ser1es. tndustry vts1ts, 

workshops and coachtng sess1ons are aes·gned to creoare students to~.-a·~1s t:•e, :~es"ed ca·ee· upor gracJuat10n Sorqe :Jt ov programs also reqcme our students 

to frn1sh their final year by completrng an lnternshrp prog•am vwr·. 3 compar·y ,, :~·e lrlCustry 

7. Student support and services 

Raffles College's mternattonai office is ever willmg to p-ov1de ass.star•ce to y0u r· r''atter<o of 1'NT11grat10n proceourt's d'ld ot.'le• tra•;el re.ated matters Forms and 

documents are also prov1ded tn terms off,r,anc,al payments. acaderr c resL,Its a~C1 acaL"1e:11c career adv1ce CLlU'1se:l ng serv cesare also provided should St..Jdents 

require this. 

8. Raffies English Program 

Raffles College helps students witn their language sk11is through the Raffles Englrs~· Program It gtves students a sol,rJ foundat1on rn t'le Englrsh language that wtll 

allow them to proceed further 1n their respective programs at Raffles College. Our lecturers 'lelp to ratse our studerts' Engi1sh proficiency by f1rstly rdent1fying 

students who require extra help and secondly by conduG1ng effective Engl1sh lessons in terms of reading, writ1ng and speaking. 

g. Free appucation form and career guidance test 

The career guidance test is a survey that will help tdentify a student apoi1Ca'lt's strengths and weaknesses. A series of quest1ons wLII reveal an applicant's multiple 

Intelligences; for example mathemattcal, literary. or k1restnet1c From here we wtll then be able to advtse tne student appl1cant on his/her choice of academtc 

career. 
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Raffles College Partner Universities 

1111 THE UNIVERSITY 
~ OF QUEENSLAND 

AUSTRALIA 

MACQUARIE 
UNIVERSITY f)! 

.~MONASH Un1vers1ty 

il 
Queensland University of Technology 
Brisbane Austraha 

tW"L.:J University of the 
~'- West of England 
BRISTOL 

@DEAKIN 
UNIVERSITY AUSTRALIA 

News & Events v 

,.., 

OXFORD 

BROOKES 
UNIVERSITY 

II Curtin Univers1ty 
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2 

3 

4 

8 

In forman 

8,2,3,5 

5 llnforman 1,5, 

6 

mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana 

sarana Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap 
terbukti dari adanya beberapa mahasiswa asing 

di indonesia lebih memilih untuk sekolah di 
a dibandingkan dengan perguruan tinggi lain 
Selain itu Pengakuan lndustri juga sangat Baik terbukti 
banyaknya kerjasama yang sudah terjadi 

0.04 

0.1 2 

0.15 2 

0.04 

0.1 

0.15 2 

Dari Faktor Ekstemal data kemudian dipilah menjadi Stabilitas Lingkungan dan Kekuatan lndustri 
Stabilitas Lingk 

~ - __ ....... o ..... ·· 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena terletak dekat dengan 

lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas Nasional, dan 

I tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas Salihara, yang keduanya 0.15 2 

memperkuat SAE Indonesia dan membantu untuk meningkatkan profil 

lingkungan sebagai pusat pendidikan dan seni. 
SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan dengan 

2 adanya AFTA, karena memiliki standart lntemasional dan membawa lebih 0.1 I 

banvak peluang masuknva mahasiswa asing. 
Persaingan dibidang ini terbilang Ketat dengan Munculnya Perguruan 

3 Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan munculnya kursus-kursus 0.16 3 

singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas untuk 

4 
membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan tetapi kadang 

0.26 4 
Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang Creative Media di 

'----
Jndollt:_sia, se~in itli_Pemerintah bel urn fokus terhadap bidang ini. 

--- - -- - L__ __ 

0.67 2.5 

HAMBATAN 

"'o lnforman Hasil Wawancara Bobot Nilai 
Persaingan dibidang lrll terbilang Ketat dengan 

I 
In forman Munculnya Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin 

0.16 3 
7.8.1.2.3.5.9 Opersaional dan munculnya kursus-kursus sing kat 

bidang Creative Media 

Kebijakan Pcmcrintah tentang Pcndidikan sudah sangat 

I nforrnan jelas untuk rnembirnbing Perguruan Tinggi sesuai 

2 1.2.3 .5.6. 7.8 Standar Pendidikan tetapi kadang Kebijakan Pemerintah 0.26 4 

.9 sulit ditcrapkan ke bidang Creative Media di Indonesia, 

selain itu Pcmcrintah bclum fokus terhadap bidang ini. 
-~ ~--

16 
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Kekuatan Industri 

I SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE Internasional yang mendapat I 

dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan sarana Yang lengkap 
0.04 I 

2 Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik, terbukti dari 
adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di indonesia lebih memilih untuk 
sekolah di SAE Indonesia dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang 0.1 2 
sejenis. Selain itu Pengakuan Industri juga sangat Baik terbukti dengan 
banyaknya kerjasama yang sudah terjadi 

3 SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik dengan Industri 

terkait dibidang Creative Media 
0.04 I 

4 Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan salah satu bidang yang 

mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. Tetapi bidang 0.15 2 
ilmu ini lebih banyak di Luar Negeri 

--

0.33 1.5 
KEKUATAN KELEMAIIAN 

I No [ I nforman I Hasil Wa\\'ancara J&bot [Nilaij 
- ---- -

I Informan 4 
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan 

0.08 2 
komunikasi yang cukup erat dengan Mahasiswanya 

lnforn1an 7 
Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum banyak 

1 yang rnernpunyai ljasah S2 tetapi sebagian besar sudah 0.04 I 
&2 

menyadari pentingnya pcndidikan yang lebih tinggi lagi 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran 

In forman 
Yang Aplicatif dan metode Pengajarannya selalu 

2 berkembang, mempunyai hubungan yang baik dan erat 0.18 4 
4,5,6,9 

dengan Industri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di 

SOP yang ada di SAE Indonesia bel urn dijalankan 

2 1forrnan 4 & secara sempuma dan Visi yang ada di SAE Indonesia 0.04 I 

belum disosialisasikan dan ditcrapkan 

SAE Indonesia selalu dipakai di lndustri 
Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang 

In forman Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu 

3 7,8, I ,2,3,4,5,6, ditinjau dan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan 0.22 4 

9 lndustri terkait dan teknologi yang berubah 

In forman 
cukup besar dan saat ini masih dibantu oleh SAE 

I 

3 lnternasional sebagai holding company. Pendidikan 0.12 3 
7.8.1.3.5.9 

dibidang ini bisa tcrjangkau olch kalangan menengah ke 

at as 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional 

lnformasi 7 & 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang 

4 kreatifyg bersertifikasi sehingga tujuan dalam menjaga 0.04 l 
8 

kualitas tetap terjaga 

Inform an 
yaitu dari mulut ke mulut atau dicari oleh Head divisi 

4 masing masing. kernudian di Interview dan didiskusikan 0.16 4 
7.1.2.3.5.9 

dcngan Manajemcn. SAE Indonesia belum rncmpunyai 

SOP yangjclas dcngan Rekruitrncn Dosen 
- ---

SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada anak-

5 Informan 8 anak yang bel urn mampu dan mempunyai prestasi dibidang 0.02 I 

ini 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new 

In forman 
technology yang up to date dan bahkan sering memberi 

6 masukan ke Manajemen tentang Technology yang baru 0.1 2 
7,8,2,3 

sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to date dengan 
Technology 

Faktor Internal sebelum Konsolidasi data 
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I Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi yang 
0.08 2 

cukuo erat den11:an Mahasiswanva 
2 Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicatif dan 

metode Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan yang 
0.18 4 

baik dan erat dengan Industri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di SAE 

Indonesia selalu dioakai di lndustri 
3 Prasarana sudah sangat cukup d1bidang mi dan selalu d1tinjau dan 

diperbaharui untuk menyesuaikan dengan lndustri terkait dan teknologi 0.22 4 

lvanQ berubah 
4 Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg 

0.04 I 
bersertifikasi sehin!!!!a tuiuan dalam menia11.a kualitas tetap teria11.a 

5 SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang belum 
0.02 I 

mampu dan mempunyai prestasi dibidang ini 

6 Dosen SAE lndones1a sudah mempunyai kemampuan new technology 

yang up to date dan bahkan sering memberi masukan ke Manajemen 
0.1 2 

tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to 

date den11.an Technolo11.v 
7 

Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum banyak yang mempunyai 

ljasah S2 tetapi sebagian besar sudah menyadari pentingnya pendidikan 0.04 I 

yang lebih tinggi lagi 

8 
SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara sempuma dan 

Visi yang ada di SAE Indonesia bel urn disosialisasikan dan diterapkan 
0.04 I 

9 
Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat ini 

masih dibantu oleh SAE Intemasional sebagai holding company. 0.12 3 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

10 Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di Interview 

dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia belum mempunyai 
0.16 4 

SOP yangjelas dengan Rekruitmen Dosen 
- ----
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Data yang hampir mirip adalah data No7,8, I 0. 
Data yang dikonsolidasi adalah Data No.2 dan No.7. Bobot dijumlah dan dibagi rata rata 
Data No.8 dan I 0 dikonsolidasikan menjadi satu dan masuk dalam kekuatan Financial 

Faktor Internal setelah Konsolidasi Data 

I 
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi yang 
cukun erat den~>an Mahasiswanva 

0.08 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicatif dan 

2 
metode Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan yang 

0.22 
baik dan erat dengan Industri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di SAE 
Indonesia selalu dioakai di Industri 
Prasarana sudah sangat cukup d1bidang ini dan selalu ditinjau dan 

3 diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Industri terkait dan teknologi 0.22 
Ivan~> berubah 

4 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg 

0.04 
bersertifikasi sehin££a tuiuan dalam menjaga kualitas tetap terjaga 

5 
SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang belum 

0.02 
mampu dan mempunyai prestasi dibidang ini 

Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new technology 

6 
yang up to date dan bahkan sering memberi masukan ke Manajemen 

0.1 
tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to 
date den~>an TechnoloPv 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat ini 
7 masih dibantu oleh SAE Internasional sebagai holding company. 0.12 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

8 
mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di Interview 

0.2 
dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia belum mempunyai 
SOP yang ielas dengan Rekruitmen Dosen 

k ----------- ------- ---
Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau dan 

I diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Industri terkait dan teknologi 0.22 

van£ berubah 

2 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreatif yg 

0.04 
bersertifikasi sehingga tuiuan dalam menja_ga kualitas tetapterj_aga 

3 
SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang belum 

0.02 
mampu dan mempunyai prestasi dibidang ini 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat ini 
4 masih dibantu oleh SAE Intemasional sebagai holding company. 0.12 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

5 
mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di Interview 

0.2 
dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia belum mempunyai 
SOP yang jet as dengan Rekruitmen Dosen 

0.6 

2 

4 

I 
4 

I 

I 

I 

2 

3 

4 

I 
4 

I 

I 

3 

4 

13 2.6 
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Keun ~gulan Kompetttlt 

I 
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi yang 

0.08 2 
I cukuo erat dengan Mahasiswanva 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicatif dan 

2 
metode Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan yang 

0.22 4 
baik dan erat dengan lndustri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di SAE 

Indonesia selalu dipakai di Industri 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunyat kemampuan new technology 

3 
yang up to date dan bahkan sering memberi masukan ke Manajemen 

tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to 
0.1 2 

date dengan Technology 
-~---

0.4 
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2 

3 

4 

5 

6 

PELL\NG 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lntemasional yang 

mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan 

sarana Yang lengkap 
Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik, 
terbukti dari adanya beberapa mahasiswa asing yang tinggal di 
indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE Indonesia 
dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang sejenis. Selain itu 
Pengakuan lndustri juga sangat Baik terbukti dengan banyaknya 
kerjasarna yang sudah teriadi 
Lokasi SAE Indonesia Cukup Strateg1s karena terletak dekat 

dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas 

Nasional, dan tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas 

Salihara, yang keduanya memperkuat SAE Indonesia dan 

membantu untuk meningkatkan profil lingkungan sebagai pusat 

ioendidikan dan seni 
SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik 

dengan Industri terkait dibidang Creative Media 
SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan 

dengan adanya AFTA, karena memiliki standart Intemasional 

dan membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa 

asing. 
Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan salah satu bidang 

yang mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. 
.. , b h b Tet b d kd L N . . 

II \i\IB.\1;\N 

Persaingan dibidang ini terbilang Ketat dengan Munculnya 

0.04 

O.I 

0.15 

0.04 

0.1 

0.15 

I Perguruan Tinggi dari Luar tanpa IJin Opersaional dan 0.16 

munculnya kursus-kursus singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 

untuk membimbing Perguruan Tinggi sesua1 Standar 

2 Pcndidikan tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan 0.26 

ke bidang Creative Media di Indonesia, selain itu Pemerintah 

belum fokus terhadao bidang ini. 

KEKUATAN 
Dosen SAE Indonesia saat m1 selalu membuka hubungan 

komunikasi yang cukup erat dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang 

Aplicatif dan metode Pengajarannya selalu berkembang, 

1.00 

0.08 

2 mempunyai hubungan yang baik dan erat dengan lndustri. 0.18 

Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di SAE Indonesia selalu 
clinakai eli l ncli!<:tri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau 

3 dan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Industri terkait 0.22 

dan teknoJogi vang berubah 

4 

5 

6 

Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang 

kreatif yg bersertifikasi sehingga tujuan dalam menjaga kualitas 

:tetao teria!.'.a 
SAE Indonesia selalu memberikan beasiswa kepada anak-anak 

lyanJ!c bel urn mamQu dan memounvai orestasi dibidang ini 
Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampuan new 

technology yang up to date dan bahkan sering memberi 

masukan ke Manajemen tentang Technology yang baru 

sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to date dengan 

IT»rhn"l"a" 

0.04 

0.02 

0.1 

AS-I AS-2 

4 3 

4 4 

4 3 

4 3 

3 3 

4 3 

4 3 

2 3 

AS-I AS-2 

4 4 

3 4 

4 4 

4 3 

4 3 

3 3 

PRAKTISI 

AS-3 AS-4 TOTAL RATA2 TAS 

4 4 15 5.00 0.20 

4 3 15 5.00 0.50 

3 3 13 4.33 0.65 

4 4 15 5.00 0.20 

4 4 14 4.67 0.47 

3 4 14 4.67 0.70 

3 3 13 4.33 0.69 

2 2 9 3.00 0.78 

4.19 

AS-3 AS-4 TOTAL RATA2 TAS 

4 3 15 5.00 0.40 

4 3 14 4.67 0.84 

4 4 16 5.33 1.17 

4 4 15 5.00 0.20 

3 3 13 4.33 0.09 

4 2 12 4.00 0.40 
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KlLI.~I.\11:\'\ 

Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum banyak yang 

I mempunyai ljasah S2 tetapi sebagian besar sudah menyadari 0.04 3 3 2 2 10 3.33 0.13 

pentingnya pendidikan yang lebih tinggi lagi 
SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara 

2 sempuma dan Yisi yang ada di SAE Indonesia bel urn 0.04 2 3 3 3 II 3.67 0.15 

ldisosialisasikan dan diteraokan 
Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar 

3 dan saat ini masih dibantu oleh SAE Intemasional sebagai 0.12 4 3 3 2 12 4.00 0.48 
holding company. Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh 

ik<Jl<JnP'<Jn mPnen!>ah ke atas 
Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari 
mulut ke mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, 

4 kemudian di Interview dan didiskusikan dengan Manajemen. 0.16 2 3 0 2 7 2.33 0.37 

SAE Indonesia belum mempunyai SOP yang jelas dengan 
~~)pln,;t~A~ f)()<Pn 

1.00 4.23 

8.421 
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Bobot AKADEMISI 

I'LU 1.\NG •• 

2 

3 

4 

5 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE Intemasional yang 
mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan 

Nasional, dan tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas 
Salihara, yang keduanya memperkuat SAE Indonesia dan 
membantu untuk meningkatkan profil lingkungan sebagai pusat 

. ik n n 
SAE Indonesia telah memiliki Hubungan yang sangat baik 
den an Industri terkait dibidan Creative Media 
SAE bisa mendapat peluang yang baik dalam proses pendidikan 
dengan adanya AFTA, karena memiliki standart Intemasional 
dan membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa 
asm . 
Creative Media adalah llmu Yang unik dan salah satu bidang 

0.04 

0.1 

0.15 

0.04 

0.1 

6 yang mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. 0.15 

2 

3 

4 

5 

6 

T . b'd 'I .. I b'h b k d' L N • ! t 

11\~lB\1 \N · 

Persaingan dibidang ini terbilang Ketat dengan Muncul 
Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan 

mempunyai hubungan yang baik dan erat dengan lndustri 

Bahkan Kurikulum yang ada saat ini di SAE Indonesia sela 

0.04 

0.02 

0.1 

2 3 

3 3 

2 

2 3 

3 3 

4 2 

2 3 

3 3 

4 3 

3 4 

3 3 

2 3 

4 3 

3 3 

AS-3 AS-4 TOTAL RATA2 TAS 

2 2 9 3.00 0.12 

2 2 10 3.33 0.33 

2 3 8 2.67 0.40 

3 2 10 3.33 0.13 

3 2 11 3.67 0.37 

2 2 10 3.33 0.50 

2 2 9 3.00 0.48 

3 4 13 4.33 1.13 

2 2 11 3.67 0.29 

3 2 12 4.00 0.72 

2 3 II 3.67 0.81 

3 2 10 3.33 0.13 

2 1 10 3.33 0.07 

3 1 10 3.33 0.33 
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1-:.LLI.\1.\11.\\: 

Dosen SAE Indonesia yang sudah ada belum banyak yang 

I mempunyai Ijasah S2 tetapi sebagian besar sudah menyadari 0.04 4 2 3 4 13 4.33 0.17 

pentingnya pendidikan yang lebih tinggi lagi 

SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara 
2 sempuma dan Yisi yang ada di SAE Indonesia bel urn 0.04 4 3 2 2 II 3.67 0.15 

disosialisasikan dan diteraokan 
Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar 

3 dan saat ini masih dibantu oleh SAE Intemasional sebagai 0.12 3 4 2 1 10 3.33 0.40 
holding company. Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh 

I b I ::.11QID1 menell!.!ah ke_atas 
Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari 

mulut ke mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, 
4 kemudian di Interview dan didiskusikan dengan Manajemen. 0.16 2 3 0 2 7 ") , , 

-·-'-' 0.37 

SAE Indonesia belum mempunyai SOP yang jelas dengan 
I R PkrnitmPn nncPn 

1.00 3.45 

6.91 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



!<UESIONER RISET SWOT 

PROFIL INFORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/B:Jgian 

ISU STRATEGIES 

f:IOF I ~iJ-tJTC 
~e~~ ~,- 5 '(v-y~sc-h 

Dosen yang ada saat mi adalah Pr2ktis1, ~ntuk i<edepannya agar bisa sejaian dengan Peraturan 
Pemerintah akan ditempuh pemcnuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari ked~anya. A!Jakah 
menur~t Saudara Faktor-faktor dibawah ini mempengaruhi ~emenuhan SDM khususnya dosen 

baik dari Praktisi maupun akademis1. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 
Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

• ~ • -: · • · - FAn·o·R USTERN~L. • . • -- . • • ·.PF-al<tJSJ • ~;~m~si 
-r-- .. • • -.. ... • .. . • .. ._. .. .. .. ... _-

. . . • •• . PLLl'A\:t1 • • • -•. 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE Intemasional yang 

I mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan 

sarana Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik., 
tcbukti dari adan] a beberap:1 r.;ahasis\' a asir,g ) a~g tirgg::l di 

2 indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE lndoilesia dibandingkan 
dengan perguruan tinggi lain yang sejenis. Selain itu Pengakuan 
lndustri juga San):;at Baik terbukti d::ngan banyaknyJ k.:rja,;Jma ) ~!lg 
sudah terjadi 

Lokasi SAE Indonesia CL!kup Strategis karena terletak debt 

dengan lembaga pcndidibn tinggi iainnya. seperti universitas 

3 
Nasion<!!, Jan tempat-tempat budaya besar sepert1 Komur.itas 
Salihara, yang keduanya memperkuct SA [ Indonesia dan 

membantu untuk meningkatkan profil lingkungan sebagai pusat 

pendidikan dan seni. 

SAE Indonesia telah memiliki llubL:ngan yang sar.gat baik 
4 

dengan lndustri terkait dibidang Creative ~lcdia 

SAE bisa mendapat pelu:>ng yang baik da:am proses pendidikan 

5 dengan adanya AFTA, karena memiliki standart lnternasional dan 

membawa '~bih banyak peluang masuknya mahasiswa asing. 

Creative Media adalah llmu Yang unik dan salah satu bidang 

6 yang mendukung perkembangan Perekonomian suatu .'\egara. 

Tetapi bidang ilmu im lebih banyak di Luar Negeri 

· 'II \\IB \1" \!'\ 
Persaingan dibidang tnl terbilang KetM dengan MunculnyJ 

I Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan rnunculnya 

kursus-kursus singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 

untuk membimbing Pergun1an Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

2 tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang 

Creative Media di Indonesia, selain itu Pemerintah belum fokus 

terhadap bidang ini. 

l 
~ 

l 

4 

I 
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KUESIONER RISET SWOT 

PROFIL INFORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Bagia n 

ISU STRATEGIES 

Dosen yang ada saat ini adalah Praktisi, Untuk kedepannya agar bisc; sejalan dengan Per~turan 

Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dar: kecuanya. Aoakah 
menurut Saudara Faktor-faktor dibawah in! mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen bail< 
dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 
Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

- - •• • - - - • FAKTOR INTERNAL • . .. -- . • • PMKTISI AKADEMisl 
. .... ... - .. · ... - -· __ .... :. - .· .. 

Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi ? 
ang cukup erat dengan Mahasiswanya 

----
Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicati 

metode Pengajarannya selalu berkernbang, mempunyai hubungan 

ang baik dan erat dengan lr.dustri. Bahkan Kurihllum yang ada saat ini 

i SAE Indonesia selalu dipakai di lndustri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan sclalu ditinjau dan 

3 diperbaharui untuk menye:>uaikan dengan lndustri terkait dan teknologi 

yang berubah 

4 
Strategi yg dilakukan adalah dgn mencari praktisi dibidang kreJtif yg 

bersertitikasi sehingga tujuan cialJm menjaga kualitas tetap terjaga 

SAE Indonesia -selalu--member~kan- beasiswa kepada anak-anak 
5 

belum mampu dan mempunyai prestasi dibidang in: 
Dosen SAE Indonesia sudah mernpunyai kemarnpuan new technology 

6 
y"ng up to date dan 0ahkan sering mernberi masukan ke Manajcmen 

tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up 

date den 

2 
SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara sempurna dan 

Yisi yang ada di SAE Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 

3 ini masih dibantu oleh SAE lntemasional sebagai holding company. 

4 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari rnulut ke 

rnu!ut atau dicari oleh Head divisi rnasing rnasing, kemudian di 

Interview dan didiskusikan dengan Manajemen SAE Indonesia belum 

rnempunyai SOP yang jelas dengan Rekruitmen Dosen 

4 

3 
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KUESIONER RISET SWOT 

PROFIL I~ FORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Bagian - ycty !?J tt~ · 

ISIJ STf?.A TEC~I~S 

Dose11 yang ada s;;;at ini ada!ah Praktisi, Untuk kedepannya agar bisa sejalan dengan Peratura<! 

Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya. Apakah 

menurut Saudara Faktor-faktor diba·.vah ini mempPngaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen 

baik dari Praktisi maupun akaciemisi. 

Angko 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 

Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 

Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

-· . ... . . . - - ~ - - - .. 
· - .. ·-.- FAKTOR ET<STERN-At. _ .-- - - • fqakti<.>l- A~misi· . - . . . . -·.. -. . 

• • • - - • • a • • • -

.- - - - . i>t.U -\ :\G .. -. • 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lnternasional yang 

I mendapat d•Jkungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan 

sarana Yang lengkap 

Pengukuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik. 
terbuktl d'!fi adanya bel:x:rapa rr.:iha:s;swa a:sing : ong tingg:>l di 

2 indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE Indonesia dibamiingkan 
dengan perg:.~ruan t!nggi lain yang se_ienis. Selain itu Pcngakuan 
lndustri jt;ga san gat Raik t..:rbukti den gar: ban: akn: c1 kcrj:1sama ':mg 
St;d:ili terjad i 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena terletak dekat 

de>1gan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti L:niversitas 

3 
Nasional, dan tempat-tempat buda) a besar seperti Komunitasl 

Salihara, yang keduanya mcmperkuat SAE lndonesi<> dail 

membantu untuk meningkatkan profil lingkunga:1 sebagai pusat 

pendidikan dan seni. 

SAE Indonesia telah memiliki Hubungan y:tng sang;;t haik 
4 

dengan lndustri terkait dib;dang Creative \1edia 

~AE bisa mend:~pat peluang yang baik da!Jm pros~s pendiclika:1 

5 dengan adanya AFT.>\. karena memiliki stand:~rt lntemasional dan 

membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa asing 

Creative Media adalah llmu Yang unik dan salah satu bidang 

6 yang mendukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. 

Tetapi bidang ilmu ini lebih banyak di Luar 1\egeri 

Persaingan dibid'lng tnl terbilang Ketat dengan \1unculny:~ 

1 Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan munculnya 

kursus-kursus singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 

untuk membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

2 tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang 

Creative Media di Indonesia, selain itu Pemerintah belum fokus 

terhadap bidang ini. 

J 

\...( 
I 

3 

3 

3 J 

J 
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KUESIONER RISET SWOT 

PROFIL INFORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Bagian ~ fctyf'J~~'v\.. 

!SU STRATEGIES 

Dosen yang ada saa1 ini adalah Praktisi, Untuk kcdepannya agar bisa sejalan dengan Peraturan 
Pemerintah akar. ditempuh pemenuhan dosen-rlosen dengan Kualifikasi dari keduanya. Apakah 
menurut Saudara Faktor-faktor dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen baik 
dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 
Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

.. .. ~ .. .. .. . . . . 
• ." . • -· FAKTOR INTEBNAL • • · -. • "PRAl<HSt AKADEMISI. - . -. .. . .. .. :- .. - .. ·.. . . . .. -~ 

• - - • • •• • K.E "- tl A fAN -; • · . • :. 

Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi 

yang cukup erat dengan Mahasiswanya 
~~-------------------------r--------~------~ 

Dosen SAE lndonesia mempunyai Metodt Pengajaran Yang Aplicati 

dan mctode Pengajarannya selalu berkembang. mempunyai hubunga 
2 

yang baik dan erat dengan Industri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini 

di SAE Indonesia selalu dipakai d! lndustri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu ditinjau dan 

3 diper0aharui untuk menyesuaikan dengan I ndGstri terl-;.ait dan teknologi 

g berubah Y 
4 

Strategi yg dilakukan adalah dg11 men.:ari prJk;isi dibidang kreatif y 

hersertifiKasi sehing,Ga tujuan dalam rnenjaga ku~1li1as !etap terjaga 

5 
SAE Indonesia selalu memberikan bea~iswa j._epada anak-anak : ang 

belum m u dan merr.punycti prestasi dibidang ini 

Dosen SAE Indonesia sudah mempunyai kemampL!<Hl new technology 

6 
yang up to date dan bahkan sering memberi rnasukan ke Manajemen 

tentang Technology yang baru sehingga SA.E lndonesi?. bisa selalu up 

date de 

SOP yang ada di SAE Indonesia bel urn dijalankan secara sempuma dan 
2 

Yisi yang ada di SAE Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 

J 

J 

3 

3 ini masih dibantu oleh SAE lntemasional sebagai holding company. J 
Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

4 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di 

Interview dan didiskusikan dengan Manajemen SAE Indonesia belum 

mempunyai SOP yang jelas dengan Rekruitmen Dosen 

3 

3 

l 

J 
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KUESIONER RISET SWOT 

PROFiliNFORIV:AN 

Nama lr,forman 

Divisi/Bagian 

ISU STRATEGIES 

Dosen yang ada saat in: aaa1ah Praktisi, Untuk keoeparnya agar bisa seJalar: dengan Peraturan 

Pemerintah akar ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengar. Kual!fikasi dari keduanya. Apakah 

menurut Sadara Faktor-faktor dibawah in' mempengaruhi f.Jemenuhan SDM khususnya dosen 

baik dari Praktisi maupun akadern1si. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 

Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 

Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

. . - ~.: .. ~ .. - .. 
- .. ~ - • • _F,t\KTOR EKSTERNAL : - •• ~--·: Praktist : Akademi~i. . . . . . .. . - . . - .. . . . - . . .·- ... - ... 

· : i>u.t ~·\\ou · • · • • • . . 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lntemasional yang 

I mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarana dan \:_,\ 

sarar.a Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sud:lh cukup baik. 
terbukti dari adanya beb~~ '':'1 mah~'!swa as•ng y1ng 1inggal di 

2 indonesia kbih memilih untuk sekolan di SAE Indonesia dibandingkan l\ 
dengar perguruan tinggi lain yang sejenis. Selain itu Pengakua1, 
Industri juga sangat Baik t.:rbukti dengan banyakr.y a kcrjasama yang 
suda~ terjadi 

Lokasi SAE Indonesia Cukup Strategis kaiena terletal-; dekat 

dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas 

3 
Nasional, dan tempat-tempat budayil besar seperti Komunitasj '1 
Salih<~ra, yang keduanya mempcrkuat SAE Indonesia don ../ 

membantu untuk meningkatkan profil lingkungan sebagai pusat 

pendidikan dan seni. 

J SAE lr.donesia telah rnemiliki Hubungan yang sangat ba;k 

dengan lndustri tekait dibidz:ng Creative \Jcdia 

SAE bisa mendapat pcluang yang haik dalarn proses pendidikan 

5 dengan adanya AFTA. karena memiliki standart lntemasional dan 

membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa asing. 

Creative Media adal;;h llmu Yang unik dan salah satu bidang 

6 yang mer.dukung perkembangan Perekonomian suatu Negara. 

Tetapi bidang ilmu ini lebih banyak di Luar 1\egeri 

11-\\IBAT-\N • 

Persaingan dibidang 1111 terbilang Ketal dengan Munculnya 

1 Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaional dan munculnya 

kursus-kursus singkat bidang Creative Media 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 
untuk membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

2 tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang 

Creative Media di Indonesia. selain itu Pem,rintah belum fokus 

terhadap bidang ini. 

l 

I 
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KUESIONER R!SET SWOT 

PROFiL INFORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Bagian 

ISU STRAHGIES 

Dosen yang ada $aat ir.i adaiah Praktisi, Untuk kedepannya agar bisa sejalar. dengan Peraturan 

Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya . .A.pakah 

rr.enurut Saudara Faktor-faktor dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen baik 

dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 

Angka 2 = Kurang Per.gan.:hnya 

Angka 3 = Cukup Pengaruhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

. • . • • • •. . FAKTOR INTERNAL • • • • • • • • . P~KliSI : AKA6EMISl - .... - . . ... - .. . ·.. ·~ .. .. . . 

2 

Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi 

yang cukup erat dengan Mahasiswanya 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicati 
dan metode Pengajarannya selalu berkembang, mempunyai hubungan 

yang baik dan erat dengan lndustri. Bahkan Kuriku!um yang ada saat ini 

di SAE Indonesia selal~ dipakai di lndustri 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan st>lalu ditinjau dan 

3 diperbaharui ulltuk menyesuaikan dengan industri terkait dan teknolo (A_ 

ang berubah 

4 
Strategi yg dilakukan adah;h dgn mencari praktisi dibidang kreatif y 

bersertifik.asi sehingga tujuan dalam menjaga kuaiitas telap ter_jaga 

SAE Indonesia selalu rnemberikan beasiS\\ a kep;1da anak-an;1k ) ang 
5 

belum ma;n dan mempunyai prestasi dibidang ini 
Dosen SAE Indonesia sudah mernpunyai kemampuan new technology 

yang up to date dan bahkan sering memberi masukan ke Manajernen 
6 

tentang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selalu up to 
date 

SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara sempuma dan 
2 

Yisi yang ada di SAE Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan 

Pendidikan sernacam ini membutuhkan dana )ang cukup besar dan saat 

3 ini rnasih dibantu oleh SAE lntemasional sebagai holding company. 

4 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

mulut atau dicari oleh Head divis1 masing masing, kemudian di 

Interview dan didiskusikan dengan Manajemen. SAE Indonesia belum 

mempunyai SOP yang jelas dengan Rekruitmen Dosen 

"0 ( l~ ~ 10 
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I(UESIONER RISET SWOT 

PROFIL INFORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Bagian 

ISU STRATEGIES 

Do:;en yar.g ada saat ini adalal: Praktisi, Untuk k:edepannya ag;r bisa sejalar. dengan Peraturan 
Pemerintah akan ditempuh pemenuhan dcsen-dosen dengan Ku3lifik<:lsi dar; k2duanya. Apakah 
menurut Saudara Faktor-faktor dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya dosen 
baik dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 
Angka 2 = Ku;ang Pengaruhnya 
Angka 3 = Cukup PengarCJhnya 
Angka 4 = Baik Pengarunnya 

• •• ·- .: •: F~TOR EK~f~L- ~-.- ~- • • ~ -.. · •• Prakli.:;1 : -Akaaemisi. 
-· . - _.. . -. - . - . . .· ·. - · .. 

•. . - • i>t..i.l :\i\G . • • .. • . 

SAE Indonesia adalah Bagian dari SAE lntemasionJI yang 

I mendapat dukungan keuangan, dan mempunyai Prasarar.J dan 

sarana Yang lengkap 

Pengakuan luar negeri terhadap SAE Indonesia sudah cukup baik. 

I 
terbukti da, i adanya ocbempa maha;iswa a_,ing ) ar,E tinggal di 

2 indonesia lebih memilih untuk sekolah di SAE Indonesia dibandingkan 
dengan perguruan t!nggi lain yang sejenis. Selain itu Pengakuan 
lndustri juga sangat Baik terbul-.ti dengan banyaknya kerjasama yang 
sudah krjadi 

3 

r--+----~----------------------·------------------~-------+----------
!..-okasi SAE Indonesia Cukup Strategis karena terletnk dekat 

dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas 

3 
Nasional, dan tempat-tempat budaya besar seperti Komunitas 

Salihara, yang keduanya memperkuat SAE Indonesia dan 
membantu untuk ;neningkatkan profil lingkungan $ebagai pusat 

pendicikan dan seni. 

ISAE Indonesia teiah memiliki Hubungan yang saneat baik 
~ 

dengan Industri terkait dibidao1g Crcati\e \kdia 

SAE bisa mendapat peluang ynng baik dalam proses rendidikan 

5 dengan adanya AFTA, karena memiiiki standart Intemasional dan 

membawa lebih banyak peluang masuknya mahasiswa asing 

Creative Media adalah Ilmu Yang unik dan saiah satu bidang 

6 yilng mendukung perkembangan Perekonomian suatu ~egara. 

Tetapi bida,,g i!mu ini lebih banyak di Luar 1\egeri 

· II \\IB·\l\' ... · · 
Persailigan dibidang 1!11 terbilang Ketal dengan \1unculnya 

I Perguruan Tinggi dari Luar tanpa ijin Opersaionai dan n:unculnya 

kursus-kursus singkat bidang Creative ~edia 

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan sudah sangat jelas 

untuk membimbing Perguruan Tinggi sesuai Standar Pendidikan 

2 tetapi kadang Kebijakan Pemerintah sulit diterapkan ke bidang 

Creative ~edia di Indonesia, seiain itu Pemerintah beium fokus 

terhadap bidang ini. 

1 

4 

2 
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KU~SIONER RISET SWOT 

PROFIL ii~FORMAN 

Nama lnforman 

Divisi/Sagian 

ISU STRATEGIES 

Dosen yang ada saat ini adalah Praktisi, Untuk kede~2n.-1ya agar bisa sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah akan ditempuh ~emenuhan dosen-dosen dengan Kualifikasi dari keduanya. Apakah 

menurut Saudara Faktor-faktor dibawah ini mempengaruhi pemenuhan SDM khususnya do~en baik 

dari Praktisi maupun akademisi. 

Angka 1 = Sangat Kurang Pengaruhnya 

Angka 2 = Kurang Pengaruhnya 

Angka 3 = Cukup Per.garuhnya 

Angka 4 = Baik Pengaruhnya 

. . . . . ~ . . . . 
-. · FAKIOR fNT-ERNAI: - • • • • PRA1\FISI AK"ADEMISI .. . . . . - - .. .. .._ -~ . - ... .. . . . . . 

· ~ - - . - :KEK:lJAii\i~ : • · • • - · .. . .. -
Dosen SAE Indonesia saat ini selalu membuka hubungan komunikasi 

cukup erat dengan Mahasiswanya 4 

2 

Dosen SAE Indonesia mempunyai Metode Pengajaran Yang Aplicati:l 
dan mewde Pengajarannya selalu berker'1bang, rner,,punyai hubungan 

3 yang baik dan erat dengan lndustri. Bahkan Kurikulum yang ada saat ini 

· SAE Indonesia selalu dipakai di lndustri 
-----------------------------r--------+---------1 

Prasarana sudah sangat cukup dibidang ini dan selalu d;tinjau 

3 diperbaharui untuk rnenyesuaikan dengan I ndustri terkait dan teknologi q 
yang berubah 

Strategi yg dilakukan adalah dgn n:encari praktisi dibidang kreatif 
4 

bersertifikasi sehingga tujuan datam mcnjaga kualitas tetap terjaga 4 
5 

SAE Indonesia selalu memberibn be:<sis\\:l kepada :m3k-anak ;. ang A 
belum marnpu dan rnernpunyai prestasi dibidang ini I 

2 

Dosen SAE Indonesia sudah mempunya1 kemampuan new technology 

g up to date dan bahkan sering membcri masukan ke Manajcmen 

ntang Technology yang baru sehingga SAE Indonesia bisa selal'l up :o 

date de Technolo 

SOP yang ada di SAE Indonesia belum dijalankan secara sempurna dan 

Visi yang ada di SAE Indonesia belum disosialisasikan dan diterapkan 

Pendidikan semacam ini membutuhkan dana yang cukup besar dan saat 

3 ini masih dibantu oleh SAE lntemasional sebagai holding company. 

4 

Pendidikan dibidang ini bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke atas 

Rekrutmen Dosen yang ada saat ini masih tradisional yaitu dari mulut ke 

mulut atau dicari oleh Head divisi masing masing, kemudian di 

Interview dan didiskusikan dengan Manajemen SAE Indonesia belum 

mempunyai SOP yangjelas dengan Rekruitmen Dosen 

3 

3 

2 

L\ 

2 

4 
£{ 

3 
).0 - Oc~ -Jot) 

~ 
s~ /lc~~·'L / 
<;:"~l-ie. -1-kr-'jc,l\ 
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I 

l 

r 

r 
J. 
l 

Pencapaian Prestasi Dosen 

Neng Lany Jauhari Master of Science m G!obalisation and Author Intemasional 

4 Arya Harditya 

5 Bernice Helena 

6 Sastha Sunu 

7 Salman Aristo 

Development University of Antwerp, Belgiu 

Ravel ex Electronic Music Awards 2011 

Paranoia awards 20 II - Producer of the Year 

Sariwangi Tea Golden Award and Best TV 

Composer 
Music 
Composer 
Music 
TVC 

Nasional 

Nasional 

Nasional 
Commercial in Citra Pariwara Jakarta 

~~~~~----------~----------+-----------4 
Sampoema A-Mild, Golden Award and Best TV 
Commercial in Citra Pari.,vara Jakarta 
The Chosen Editing in Jakarta Film Festival, 2007 
for the Photograph Produced by Triximages, Saito 
Production & Le Petite Lummiere France 

TVC Nasional 

Editor Intemasional 

Best Editing in Indonesian Film Festival for TV Editor Internasional 
Play, Perayaan Besar" produced by Miles Films 
and Citra Pictures 
Highly Commended in the best Editing Asian Editor Intemasional 
Television for Creative & Technical Works for TV 

"Hera dan Warsito" Prima 
Nominasi untuk the Chosen Editing in Jakarta Film Editor Nasion::~! 

Festival for 3 HARI untuk Selamanya and Anak 
Anak Borobodur 
Nominasi Best Editing in Indonesian Film Festival Editor Nasional 

Cinta 
Editor Nasional 

Screenwriter Nasional 

Screenwriter Nasional 

Bandung Film Festival 2008 Nominee with Ginatri Screenwriter Nasional 
S. Noer for Best for Cinta 
Bandung Film Festival 2009 Nominee for Best Screenwriter Nasional 
Screen for Laskar P 
Indonesia Film Festival 2009 Nominee for Best Screenwriter Nasional 

for Garuda Di Dadaku 
Indonesia Film Festival 2009 winner for Best 
Children Film for Garuda Di Dadaku 
Bandung Film Festival 2009 Nominee for Best 
Screen for Garuda Di Dadaku 
Indonesia Film Festival 20 I 0 Nominee for Best 
Screenplay w Ginatri S . Noer for Hari Untuk 
Amanda 

Screenwriter Nasional 

Screenwriter Nasional 

Screenwriter Nasional 
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Indones!a Film Festival 2011 Nominee for Best Screenwriter Nasional 
Screenplay for Jakarta Maghrib 
Indonesia Film Festival2011 Nominee for Best Screenwriter J Nasional 
Original Story for Jakarta Maghrib 

' 
Indonesia Film Festival2011 Nominee for Best Screenwriter I Nasional 
Screenplay for Sang Penari with lfa Isfansyah and 
Shanty Harmayn 
Members of Jury of Asia Pacific Screen Awards Screenwriter Nasional 
2010 with Lord David Puttnam as President of the 
Jury. 
Winner of Best Screenplay of International Screenwriter Nasional 
Festival of Film For Children and Young Adults 
2011, Iran, for The Dreamer with Mira Lesmana 
and Riri Riza. 
Members of Jury oflnternational Festival of Film Screenwriter Nasional 
For Children and Young Adults 2012, Isfahan, 
Iran. 
Official Selection of Busan International Film Screenwriter Nasional 
Festival 2011 with Jakarta Maghrib at Window Of I 
Asia section. 
Official Selection of Tiburon International Film Screenwriter Nasional 
Festival 2012 with Jakarta Maghrib. 
Opening Film for Balina1e International Film Screenwriter Nasional 
Festival2012 with Jakarta Ha:i. 
Indonesia Film Festival2012 Nominee for Best Screenwriter Nasional-l 
Original Story for Garuda Di Dadaku 2. 

8 Ziad Sofyan Student Leadership Recognition A ward for Design I Nasional 
Outstanding Leadership- Prisma Graphic Design 
Club 
Ethel Appel Memorial Award for Excellence in Design I nternasional 
Printmaking - Western Connecticut State 
Universit~ 

Conceptor dalam rangka acara "Langkah Mud a Conceptor Nasional 
Indonesia"Pada program Pra Fundamental 
Biomedical Science di Fakultas Kedokteran UPN 
Veteran Jakarta 

9 Christanto Nominated for Best Score "Ruma Maida"- FFI Audio Nasional 
Tridarmawan Jakarta 

I 
Best Score Nomination for "Badai Pasti Berlalu"- AUdio Nasional 
FFI Rian 

· Best Score Nomination for "Banyu Biru"- Asia Audio Internasional 
Pasific Film Festival Kuala Lumpur Malaysia 

10 Ismail Basbeth Awarded BFC & Shoes Scholarship Fund, Korea Director Internasional 
2011 
Won Best Film Festival Film Solo- Indonesia Director Internasional 
2011 
Won audience Award Europe on Screen Short Film Director Internasional 
Competition Jakarta 
Won Best Film Vladivostok International Film Director Internasional 
Won Best Film Hanoi International Film Festival Director Internasional 
Won Best Film Piala Maya Indonesia Director Internasional 
Official Selection Jogja- Netpac Asian Film Director Internasional 
Festival Indonesia 
World Premiere I Official Selection International Director Internasional 
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I 
F!lm Festival Rotterdarm 

I . I I In Competition Festival Film Solo - Indonesia Director mernasJOJl"~ 

In Competition Johja - Netpac Asian Film Festival Director I nternasional 
-Indonesia 
In Competition Locamo International Film Festival Director Internasional 
2012 
Official Selection Susan International Fiim Director Internasional 

Festival 2012 

In Competition Vancouver International Film Director Internasional 

I 

Festival 20 I 2 

Official Selection International Film Frotterdam Director Internasional 

2012, 

Official Selection Puchcon International Film Director Internasional 

Festival 2012, 

Official Selection Tel Aviv LGBT International Director Internasional 

Film Festival 20 I 2, 

Official Selection Vancouver International Film Director Imernasional 

I 
Festival2012) 

In Exibition at Bentara Budaya Jakarta, Indonesia Director I nternasional 

In Exibition at The Trans Figurations Mythologies Director lnternasional 

Indonesia, Louis Vuitton Art Space, Paris 2011 

World Premiere Di gital Natives in Global Natives Director Internasional 

I Section Arhuss - Denmark 2010 (Prcducer, 

I Director, Writer, Camera, Editor Short Film: 

HARRY VAN YOGYA- Hide Project Indonesia 

ir. collaboration with X-CODE films 201 0.) 

-- National Premiere Pesta Sinema Solo- (Producer, Director Ir.!emasional 

Director, Writer, Camera, Editor Short Fiim : 

HARRY VAN YOGY A - Hide Project Indonesia 

in collaboration with X-CODE Films 2010. 

Official Selection Jogja - Netpac Asian Film Director Internasional 

Festival Indonesia 

11 Ali Iv1unandar Feature Film - Another T rip to the Moon- 20 14, Assistant Nasional 

Jakarta Indonesia Director 

I 
Short Film - Va! se Clandestine, 20 12, Paris France Director, Internasional 

Producer 

Short Film - L'amour n'est pas necessaire, 2012, Director, Intemasional 

Paris France Screenwriter 

Short Film - Julien and Juli e, 201 1, Paris France Director, Intemasional 

Screenwriter, 

Producer 

Short Film- Lucid Memori es, 2010, Sydney Director, Intemasional I 
Australia Screenwriter 

and Producer 

Documentary - Illumination, 2011 , Paris France Director and Intemasional 

Producer 

Documentary- Monday Midnight, 2009, Sydney Line Intemasional 
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Australia I pRoducer, 

' Editor 

I 
Other Film Roles- Buried Alive, 2011. Paris- Assistant lnternasional 

France Director 

i 
i Other Film Roies- Une Fleur, 2012, Paris-France Assistant I nternasionai 

Director, 

Producer, 

and 

Production 

Manager 

Other Film Roles- Perfection, 20 II, Paris-France Production Internasional 

Designer, 

Script 

Supervisor 

and 

Continuity 

Other Film Roles- L 'heure Exacte, 2012- Paris Actor, I nternasional 

France Costume and 
I Props 

Other Film Roles - L'Espirit de Escalier, 2012, Second I nternasional 

Paris France I Assistant 

I nternasional~ Director 

Other Film Roles- Simone, 2009, Sydney Production 

Australia Set Designer 

and P.rt 

Director 

Other Film Roles- Ten Hours Later, 2009, Sydney Script Intemasional 

Australia Supervisor 

Other Film Roles - Twice Shy, 2009, Sydney · First I nternasional 

Australia Assistant 

Camera 

Andrew Suryadi Local Series- Kabayan dan Lip Lap Lighting 

Artist in 3D Nas 

l Animation ional 

3D Work Beauty of Aged CG Talk N:!sional 

Choice 
t---

12 Asia Youth Game Singapore 2009 Motion I nternasional 

Graphic 

13 Ari Dina National Gallery of Indonesia, September 2013 Art Resident Nasional 

Krestiawan 

Finalist Indonesian Young Creative Enterpreneur Enterpreneur Nasional 

ofthe Year,2008 

Finalist Jiffest Short Film Scenario Short Film Nasioanal 

Development,2007 SCenario 

Big Five Finalist of Hello Fest, 2006 Finalist Nasional 

Kompetisi Video Musik lndependen, 2005 Best Director Nasional 

and Best 
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Bernhard Sitompul 

Chandra 

Endroputro 

Film/Video-Being Cool in Jakarta Pedestrian,20 13 

Film/Video- Ants on Cable, 2013 

Film/Video- Circling Bunderan HI -2013 

Film/Video- Kutunggu Kau di Jakabaring 

, Film/Video- Making Love with Jakarta Traffic, 
I 

20!2 

Film/Video- Sadako vs Hijab, 2012 

Film/Video- Self Video, 2011 

Film/ViJeo- Video for Installation, 2011 

Film/Video - Tamanku adalah Temanku, 20 I 0 

Film I Video - Kami Kita, 2010 

Film/Video- Hungry man Ideas, 2010 

Film/Video- Train Kitchen, 2010 

Fiim/Video - Still Going Text Project, 2009 

Film/Video- Pejuang Voli, 2009 

Film/Video - Running Text, 2009 

Film/Video- In Love with Commercial, 2009 

Film/Video- Discontinuity stOiy, 2008 

Film/Video- Car Commercial Compilations, 2008 

Film/Video - Keberangkatan Kereta, 2007 

Film/Video- Anak Setan, 2006 

Film/Video- Semangatlah lndonesiaku, 2006 

Film/Video - La Casa, 2005 

1 Film/Video - Me-Xico City, 2005 

Film/Video - lbu dan Anak, 2005 

Film/Video - Kejar, 2005 

Film/Video - Nyata Jawab, 2005 

Film/Video - Pengekor Bukan Kreator, Lelucon 

bukan Leiakon, 2005 

Film/Video- Rumah, 2005 

Film/Video- Bye bye Soeharto, 2005 

Film/Video- Tolol, 2001 

Best Student 3D Sense Media School , Singapore 

Won Residency Artist Award at Studio Kura, 

Japan 

Short Animated "Garuda Wisnu Kencana" (IFW-

Batam), 2014-2015 

Puppet Show Serial "Adventure of Kido" 2012-

2014 

Animated Serial "Didi the Mouse" 2008-2015 

Music Video 

Video 'Nasional 

Video Nasional 

Video Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Short 3D Nasional 

Animation 

Director 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasiona! 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

i Director Nasional 

Director Nasional 

I Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 

Director Nasional 
1 

Director Nasional 

Director Nasional 

3D Animator Intemasiona l 

3D Animator Intemasional 

Director Nasional 

Director, Intemasional 

Producer, 

Scriptwriter 

I Director & Nasional 

Producer 
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Sesame Street Indonesia, 2006-2012 Director & Nasional 

Producer l 

r-
Live Action Film ·'Setengah Sendok Teh"2007 Executive I Nasional 

I Producer 

I I rLive Action Film "Harap Tenang Ada Ujian"2006 Producer Nasional 

I 
l I 

Live Action Film "Kejar Jakarta"2005 Director, Nasional 
I Producer, 

Scripwriter 

VFX Film "Janus Prajurit Terakhir" 2003 Scripwriting, Nasional 

Original 

Story 

16 Darmawan Mixing album Viky Sianipar, God Bles:>, Kotak, Audio Nasional 

Simple Plan Feat Kotak, Fatir., judika feat Duma, Er.gineering 

Edo Yunan, !pang, Lensa, Lyla, Dega, Heyho, Rio 

Febrian, Vanya, Dewiq feat Indra Bekti, Tic Band, 

Ita Pumama Sari, ST12, Terry, Zigas, Fredy Satir, 

Fuse, Firman, Sang Alang, Hammersgank, Tasya, 

I Intan RJ, Columbus Reborn, Pilots, Gugun Blues 

Shelter, Indah Dewi Pertiwi, 2002-2014 

Mastering album Superglad, Seurieus, Adhitya, Audio Nasional 

Gugun Blues Shelter, Alexa Key, Driven by Engineeri11g 

I 
Animal, Drive, Irwansyah, lpang, Ita Pumama 

Sari, Firman, Kotak, Simple Plan feat Kotak, 

Luanada, Pay, Citra Scholastika, Rafti Ahmad, 

I Sean Idol, Virzha Idol, Yuka Idol, Lyla, Biruni and 

The Mission, Dyho Haw. 2002-2014 
-- ·-·- -- ... -· 

17 Dewi Alibasyah Film Layar Lebar- Ada apa dengan Cinta 2001 Editor Nasional 

rilm Layar Lebar- Bendera, 2002 Editor Nasio:1al 

Film Layar Lebar - Titik Hitam, 2002 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Biola Tak Berdawai 2002 EditOi Nasional 

Film Layar Lebar- Arisan, 2003 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Eifel I'm In Love, 2003 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- 30 hari mencari Cinta, 2003 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Banyu Biruy, 2004 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Garasi, 2005 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- I Love you Om, 2006 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Sang Dewi, 2007 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Titisan Naya 2007 Editor Nasio:1al 

Film Layar Lebar- Chika, 2008 Editor Nasional 

Film Layar Lebar- Sepuluh, 2008 Editor Nasional 

Sinetron- Yang Muda Yang Bercinta, Prima 2003 Screenwriter Nasional 

Sinetron- Joe Millionaire, RCTI 2005 Screenwriter Nasional 

Sinetron- Saranghae DNA Ate, 2012 Screenwriter Nasional 

FTV 25 Produksi Prima Entertainment, 2000-2003 Producer Nasional 

FTV Bekisar Merah Producer Nasional 

FTV Bengkel Producer Nasional 
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18 -Dimas Adista 

I 

19 Edi Sarwono 

20 Endah WS 

I TVC Oval 

TVC Decolgen 

TVC Entrasold Gold 

TVC Wivefone Esia 

, Video Musik- Kasih Putih, Glen Fredly 

Video Musik- Posesif, Naif 

Video Mnsik- Funky Copra! 

Video Musik- Aku Jatuh Cinta, Dewa 

Video Musik- Garasi 

Video Musik -Naif 

Video Musik - Platon 

Dokumenter- Kampung Naga 

Dokumenter- Profil A de Ray 

Dokumenter --LA Light Buka Mata Buka Telinga 

Dokumenter- Kerastase Jakarta 

Dokumenter- Pendidikan Melahirkan 

Dokumenter- Shield on Service 

Dokumenter- Trans Border Exploration 

Forum Fi:w Bandung (FFB), 2003 dalc::m Film r".da 

Apa dengan Cinta 

Festival Film Indonesia (FF!) dalam Film Arisan 

Video Musik Indonesia (VMI) judul Poses if 

Video Musik Indonesia (VMI) Nominasi Editor 

Kasih Putih 

Video Musik Indonesia (VMI) Funky Copra! 

All Alice Norin Song & Tracks 

Pangeran Matahari Adverti sing 

LA Indieremix 2010 

SCTV Digital Music 2012-2015 

Reza Artamevia ' s Session 

Syaharani @ Flux Inc's Future Music Production 

Ableton Live Masterclass 

Photoshop CS2 Great Tutorial , Published by 

Gramedia on Nop 2007 

Photoshop CS3 Great Tutorial Published by 

Gramedia on March 2008 

Illustrator CS6 Great Tutorial 

Membuat Dokumen Interaktif dengan InDesign 

Best Documentary Nominee 2011, 7th Aljazeera 

International Documentary Film Festival Officialy 

Producer Nas:onal I 
Producer Nasional ---, 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

Editor Nasional 

i Editor Nasional 

Video Musik Nasi~~ 
Editor Nasional 

I 

Video Musik Nasional 

Music Nasional 

Arranger, 

Composer, 

Remixer 

Music Nasional 

Director 

Producing Nasiona! 

Dance Music 

& Remixes 

Arranger Nasional 

Arranger Nasional 

Speaker Nasional 

Books Writer Nasional 

Books Writer Nasional 

Books Writer Nasional 

Books Writer Nasional 

Director Intemasional 
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21 Jevin Julian 

I 

.. ... 

22 Lawrence Philip 

23 Rahabi Mandra 

Screened in Doha Qatar 

First Winner 2007, Jan Wrijman Fund-Jiffest Best 
Documentary Script 

Best Documentary Nominee Scientific 
Documer.tary Film Festival Vedera La Scienza 
Officially Screened !n Milan, Italy 
Best Docwnentary Nominee, 2th Aljazeera 
International Documentary Film Festival 
Doha, Qatar 
2nd Winner Indonesia Ministry of Culture and 
Tourism Docwnentary Competition 
Best Docwnentary Nominee Festival Film 
Indonesia hkarta 2006 
Movie Soundtrack- Soraya Film Supernova 
The Movie, 2014 
Movie Soundtrack - Soraya Film SCM The 
Movie 
Movie Soundtrack - Soraya Film 
Tenggelamnya Kapal Van Derwijck 2013 
Radio ad- Music Director of Wringley 
Doublemint, 2012 
Radio Ad - ABC Selera Pedas Beatboxing 
Talent 2012 
Producer - Indonesia Ba.1d Nidji Electronic 
Version 2012/2014 
Producer - Generali Insurance theme song 
Producer 2013 
Producer - Ideabuzz Creative Agency Site 
Music Producer 2013 
Co Producer ofG.A.C Red Love Token 201 3 
Co Producer of Midnight Quickie Album 20! 4 
Co Producer ofKronutz Album 2014 
International Digital Single/Ep/Aibum Releases 
#24 in top 1 OObass music track on Beatport, 2014 
Redma Producer 0f the Year 2009 
Redma Drum and Bass DJ of the Year 2010 
R~dma Live PA of the Year 2010 
Paranoia Award Drum & Bass DJ ofThe Year 
2013 
Pranoia Award Dance Track ofThe Year - Ink & 
Paint - Yacko ft Random 
Rolling Stones 10 Album Terbaik 2013 for 

Y acki-The Experiment 

VIMA Awards Best Collaboration for Yacko 
ft Lawrence Philip - Fithy Rich 
AMI Nomination for Best Hiphop Song-Ink & 
Paint - Yacko ft Random 
1. Feature film "2014" (2013) format digital, 

durasi 114 menit 
2. Film televisi (FTV) "Cinta Terlarang 

I ! 

· Director lnternasional 

Director I nternasional I 
I 

Director Intemasiona 
I 

I 

Director Nasional 

Director Nasional 

Music Nasional 
Director 
Music j Nasional 
Director i 
Music I Nasional 
Director I 

Music Nasional 
Director 
Music Nasional 
Director 

1 Producer Nasional 

I 
Producer Nasional 

Producer Nasional 

Co Producer Nasional 
Co Producer Nas ional 
Co Producer Nasional 
Producer International 
Producer International 
Producer Nasional 
Producer Nasicnal 
Producer Nasional 
Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Producer Nasional 

Sutradara Nasional 

dan Penulis 
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Batman dan Robin" (20 12) format video, Skenario ~ durasi 40 menit 
3. Film pendek ··oaun Terus Melayang" I 

(2008) format 35 mm, durasi 20 menit 
4. Nominasi Festival Film Indonesia 2008 

kategori film pendek terbaik (Ban dung, 
2008) 

5. Kompetisi Festival Film Pendek Konfiden 
2008 (Jakarta, 2008) 

6. Screening di Centre Culture! Francais 2008 
(Jakarta, 2008) 

7. Film pendek "Sala!n Dari Izroil" (2007) 
format video, durasi 15 menit 

8. Film pendek terbaik versi Riri Riza kelas 
Penyutradaraan Fakultas Film dan Televisi 

9. Institut Kesenian Jakarta 
10. Film pendek "Pardjo" (2007) format video, 

durasi 3 menit 
11. Kompetisi Festival Film Pendek Konfiden 

I 
2007 (Jak arta, 2007) 

I 
12. Film pendek "Anak-anak Tersayang" 

(2007) format video, durasi 10 menit 
I 

I 

13. Film pendek "Aku Berpikir. .. " (2006) 
format video, durasi 3 menit 

14. Film pendek "Maksud Hati" (2005) fonnat 
16 mm, durasi 1 0 menit I 

15. Film pendek "Cahaya" (2005) format 

I 
video, durasi 10 menit 

16. Nominasi film pendek terbaik Festival 
Buruh Anak ILO (Jakarta, 2005) 

I 17. Film pendek "Jauh Darinya, Kembali I 
Pada-Nya" (2005) format video, dur 

..., 

I 
.) 

menit 
1. Asisten sutradara II feature film "Habibi~ Asisten Nasional 

& Ainun" (20 12) format digital , sutradara Sutradara 
F aozan Rizal 

2. Asisten sutradara I feature film 
"Kosmopolites" (2008) format 35 mm, 

! sutradara Andreas Pascal Waidacher & 
-; Holga Martina 

3. Asisten sutradara II feature film "Kamulah 
Satu-satunya" (2007) Format 35 rnrn& 

video, sutradara Hanung Bramantyo 
4. Asisten sutradara II film pendek 

"Nyanyian Sunyi Ibu" (2007) Format 16 
mm, sutradara Chairunnisa 

5. Asisten sutradara II film pendek "Peron" 
(2007) format 16 mm, sutradara Erik 

Wirawan 
6. Film terbaik di Sri Sulastri Award 2007 
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I 

J 

I -

'-

'. 

(Jakarta, 2007) i 
7. Screening di 9th Directing Film· Festival 

L----+------+-~(Jakarta, 2007 

I 

24 Teddy 

·Soeriatdmadja 

1. Video DVD Ade Rai Drug-free 
Bodybuilding, The Complete Training 
Series, International Version (20 11) 

2. Video dokurnentasi Idemitsu Kosan 
"Representative Office Opening 
Ceremony" at Grand Hyatt Hotel (20 11) 

3. Kumpulan video "Latihan Bersama Ade 
Rai" bersama Rai Institute dan 
Binaraga.net untuk Y outube (20 11) 

4. Video tutorial Pemesanan Produk Online 
B. (2011) maraga.net 

5. Video iklan produk Tabulet untuk 
penayangan di media Bandara Soetta 
(2011) 

6. Video Tutorial How to use a tabulet (20 11) 
7. Video Klip Musik Penyanyi Solo Ethos 

1 
Masih Ada Cinta (20 11) 

8. Serial Televisi documenter rullg of Fire 
Adventure 

9. Video Tutorial Al<ademi Harapan Indah 
.Motorcross 

10. Video Klip Musik Band Fellow Judul 
Dcngarkan 

Best Director 4th Bali International Film Festival 
2006 Ruang 

Best Director Tiburon International Film Festival 
2012 

Best Film tiburon International Film Festival 2012 

Best Film Tel Aviv International Film Festival 
2012 

Best Director Nominee Asian Film Award 2012 

Best Director 8th Dali International Film Festival 

Special Mention Award Osaka Asian Film Festival 

2012 

Best Film Balina!e 20I2 

Audience Award Balinale 2012 

Best Director Akademi Filrn Indonesia 2012 

Best Screenwriter Akademi Film Indonesia 2012 

Pan Star Award Asian Project Market 

Busan International Film Festival2012 

l 
I I 

Videografer j Nasional I 
I 
' 

I 

' 

Director I nternaticnal 

I 
Director International 

I 

Director Internati onal 
·-

Director International 

Directo: International 

Director International 

Director International 

Director International 

Director International 

Director National 

Screenwriter Nasional 

Director International 

Director International 
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Tabel 
Perala tan Shooting/Production/ Audio/ Animation 

-
No JENIS Unit i JENIS PERALAT AN FILM Unit 

PERALA TAN FILM 
1 Camera HD 2 unit Accessories Kabel 10 Set 
2 Camera DVCam/Betacam 3 unit Speaker dll 
3 Camera Handycam 2 unit Genset 1 O.OOOKV A 2 unit 
4 Camera Digital DSLR 2 unit HMI Light 1 Unit 
5 Switcher Data Video 1 unit Toft Audio Design A TB-24 I Unit 
6 Mixer Audio 10 unit SSL Mynk SN 1306 1 Unit 
7 Player (DVDtrapeNHS) 7 unit SPL Kultube SN I1.2049 I Unit 
8 Power Amply 10 unit Great River ME 1 Unit 
9 Lighting Red Heat 4 unit SSL Xtrak Stereo G Comp I Unit 
10 Lighting Blonde 9 unit Kush Audio Clariphonic 1 Unit 
11 Lighting Kinotloo 4 unit SPL Stereo Vitalizer 1 Unit 
12 Tripood Camera 6 unit Bricasti M7 SN 0375 1 Unit 
13 Tripood Lampu 13 unit MBPRO 1 Unit 
14 C-Stand A vanger 7 unit Mohog MPFET76 2 Unit 
15 Portajib 1 unit Neumann U 87 1 Unit 
16 Microphone 1 unit LY. nx Aurora 8 1 Unit 

Mic Boom 
t--•· 

17 2 unit Canon Digital EOS I Unit 
I 1---· 

18 Clip On Wireless 4 unit S eaker Geneleg 8040 2 Unit 
19 Monopod/Stick Boom . lun~ S eaker ADAM A3X I Unit 
20 Televisi/Monitor ~ 7 unit Novation SL MK2 1 Unit - ~- ~ ----~--

38 Canon Digital EOS +- 1_ Uni!__ Camera HD 5 unit - -----· 
39 Speaker Geneleg 8040 2 Unit Camera DVCAM/BET ACAM 3 unit ----- --- - -
40 Speaker ADAM A3X I Unit _Tripod Camera I 8 unit ......__ ____ 
41 Novation SL MK2 I Unit VTR for DVCAM 3 unit --- --
42 Mil enia Media HV3D 8Ch I Unit Switcher Video I 2 unit - - -
43 Ni Komplete Audio 6 IOUnit Mixer Audio 2 unit - --
44 Meter Bridge Tascam I 1 Unit · ~un.9 System I set I -----
45 SSL XLogic Alpha Channel I Unit _Ji!flmy Jib I unit -r---------
46 I Digidesi n <;=~'!. _______ I Unit Porta Jib 2 unit -- - - -----

! 47 Digidesign 96 i/o I Unit Lighting K~no~oo __ 6 unit - -
48 APB Dyanasonic Prorack 

I 
1 Unit Lighting HMI 2KW 4 unit 

1020H 
~ - -- --

49 Rhyme 1600 I ~nit-1 Li ghting_ HMI 575 4 unit 
~-~" 

50 Dyanaudio BM 12A 2Unit Li ghting_Bionde 2KW I 10 unit 
-- --· --

I 51 SPL Alpha Lynk AX Bundle 1 Unit Lighting_Dedoli gb_~ 2 unit 
i -..., 

52 K+H 0300 1 Unit I J:i.B_b!ing Red Heat 10 Unit 

53 Mixer Tascam OM 4800 1 Unit ! Diesel 40KVA 1 unit 

Dedolight Master Kit 1 Unit I 
r--:-::----

4 unit 54 Mic Boom 
u --;--; -- ----

55 Manfrotto Lighting 1 mt 1 

r----s~ 
--- -

56 Steinberg mt · 
-- ----

57 Headphone AKG 12 Unit I --

NO JENIS PERALATAN I Unit I JENIS PERALA TAN AUDIO Unit 
I I 

AUDIO I 
! I 

'----

1 Condenser TLM I 1 set I 1 
Dynamic Processor Buzz Audio 1 unit 

I I SOC20 I ,________ 
2 Condenser Brauner Phantera I 1 set . DyJ!amic Lindell 500 Series FET 2 unit 

42174.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



,------~ ----
1 Camp_ 

3 Condenser AKG C414XLS 
: ---. 

Equalizer Lindell 500 Series 4 unit I set I 

Pulte_qEQ_ 
4 Condenser Neumann KM 184 I set Speaker Bluesky 5.1 Media Desk 1 unit 

MKII 
5 Condenser A van tone CV 12 1 set Speaker Adam A 7X 7 unit 
6 Dynamic Shure SM58 1 set Speaker Sub 10 Yamaha H10SW 4 Unit 
7 Dynamic Shure SM57 1 set Microphone Pre A TL Audio 10 Set 

Ivory 5060 
8 Dynamic Shure SM7B 1 set Microphone Pre A Lindell 500 

Series 
9 Dynamic Shure Beta58 1 set EFX Processor Lexicon PCM92 2 unit 
10 Dynamic Shure Beta91 1 set AD/DA HDI/0 Sin -16 Out 1 Unit 
11 Dynamic HeiiSound PR22 I set AD/DA HD Native Card 1 Unit 
12 Dynamic Sennheisser E609 1 set Mixing Console Yam aha CL 1 1 Unit 
13 Dynamic Beyer Dynamic 13 unit Mixing Console I/0 1 Unit 

M201 
14 Ribbon Ro.)'er Lab Rl21 (MP_) 7 unit Mixin_g_ Console Avid S6 1 Unit 

NO JENIS PERALAT AN i Unit JENIS PERALA TAN Unit 
ANIMATION ANIMATION 

1 Software Autodesk Maya ! 1 Set Software Flash Pro CS4 - . 1 Set 
Entertaintment Creation l I 

I I Suite Standard 2015 ! 

2 Software Autodesk Maya i I Set I I Adobe After Effect 1 Set 
2015 

I 

' 
3 Software Autodesk 3ds Max : 1 Set I Adobe Premiere I Set 

! 

4 
Design 2014 Standalone 
Autodesk Motion 

---- ------~ 

Builder I Set PhotoShop Extended CS5 1 Set 
2015 I --- ...,.--- ---

5 Autodesk 3ds Max 201 5 I Set Toon Boom Harmony 5 Unit 
6 Software Autodesk 3ds Ma·;;-'--l~ 1 Wacom Tablet (Intuous 4Med) 100 

i Design 2015 
-~- ----; 

7 Software Flash Pro CS4 I Set I Light Box 100 --- - -- ·-

Tabel 

Perala tan Shooting/Production/ Audio/ Animation 

I I - - - - - ---
No JENIS PERALA TAN FILM Unit ---
1 Camera HD/DVCam/Betacam/DSLR IOUnit 

-
2 Switcher/Mixer 5 Unit --
3 Player 7 Unit -
4 Lighting 29 Unit 
5 Portajib 2Unit --·--- -·-· 
6 Jimmy Jib 2 Unit 
7 Genset 2 Unit 
8 Power Amply 10 unit 
9 Tripood Camera/Lampu 19 unit 
10 C-Stand A vanger 7 unit 
11 Microphone, Clip On Wireless 17 unit 

--·-· 
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12 Mic Boom 2 unit 
13 Televisi/Monitor 7 unit 
14 Speaker Geneleg 8040, Adam A3X 3 Unit 
15 Novation SL MK2, Milenia,Ni Komplete etc 28 Unit 

NO JENISPERALATAN AUDIO Unit 
1 Condenser TLM,Brauner P,AKG,Neuman,Avantone 5 set 
2 Dynamic Dhure SM58,57,SM7B,Beta58,Beta91,Heilsound etx 20 Set 
3 Ribbon Royer Lab R121 (MP) 7 unit 

NO JENIS PERALAT AN ANIMATION Unit 
1 Software Autodesk Maya Entertaintment Creation Suite 6 Set 

Standard 20 15,3ds Max Design, 
2 Autodesk Motion Builder 2015,3ds 2 Set 
3 Software Flash Pro CS4 1 Set 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

Peneliti 

Hartatik 

Owais 
Shafique 

Kong-Ping 
Chen 

Ratih 
Hafsarah 
Maharrani, 
Abdul 
Syukur, Tyas 
Catur P 

Ronald 
Sukwadi 

Tabel2.1 
Hasil Penelitian dari PENELITIAN LAIN 

Judul 

Analisis dan 
Perancangan 
Seleksi 
Pernilihan 
Pegawai untuk 
Suatu Jabatan 
Menggunakan 
Metode Profile 
Matching. 

Recruitment in 
the 21 51 

Century 

External 
Recruitment as 
an Incentive 
Device 

Hasil dan Metode 

Strategi pemenuhan kebutuhan 
SDM dilakukan dengan 
Strategi Profile Matching. 
Penilaian ini dapat digunakan 
oleh bagian Sumber Daya 
Manusia untuk memilih 
karyawan yang cocok di posisi 
jabatan yang ditawarkan. 
Metodologi Penelitian yang 
dilakukan adalah user 
requirements, dan design 
Strategi pemenuhan SDM saat 
ini dilingkungan yang 
kompetitif tidak bisa dilakukan 
dengan strategi perekruitan 
model tua. Sehingga digunakan 
pendekatan Rank dan Yank dan 
disimpulkan metode 
Wawancara masih menonjol 
sebagai salah satu cara terbaik 
Strategi Pemenuhan SDM 
dilakukan dengan rekrutmen 
eksternal dengan masukan dari 
internal. Instrurnen ini berharga 
untuk meningkatkan daya saing 
dan inefisiensi dari upaya 
pekerja dan kinerja perusahaan 

Populasi dan 
Sam pel 

PT. DOK 
Kodja Bahari 

Taipei, 
Taiwan 

Penerapan Perencanaan dan usaha PT Pasir Besi 
Metode Pemenuhan kebutuhan Sumber Indonesia 
Analitical Daya Manusia, yang dilakukan 
Hierarhi dalam seleksi. 
Process Metode penelitian yang 
Penerimaan digunakan adalah merekayasa 
Karyawan di sistem dengan mengacu pada 
PT Pasir Besi information System 

Pengembangan 
Model 
Integrasi 
Delphi-AHP
Markov dalam 
Perencanaan 

Development Life Cycle 
(SDLC). 
Strategi pemenuhan Surnber PT. BM 
daya manus1a (SDM) 
membutuhkan suatu 
perencanaan kebutuhan SDM 
yang baik. Y aitu menggunakan 
Metode Delphi, Analytical 
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6 

7 

8 

9 

Alex Sujanto 

Antonio 
Siviero dan 
Gislaine de 
Souza dos 
Santos 

James 
Muguira 

Noriko Taji 

Kebutuhan 
Sumbcr Dnyn 
Man usia 

Rekrutmen dan 
Seleksi 
Berbasis 
Kompetensi: 
Tantangan 
Dalam 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Tenaga Kerja 
Pad a 
Knowledge 
Society 

Hierarchy Process (AHP), dan 
rnntai Markov yang digunakan 
dalam pengembangan model 
integrasi perencanaan SDM. 
Strategi Pemenuhan SDM 
dilakukan dengan 
memperhatikan Kompetensi. 

T enaga Kerj a 
pad a 
Knowledge 
Society 

Strategic Melalui penelitian ini diamati Industri 
Planning m bahwa semua manaJer Parmacy di 
Companies of menyadari pentingnya Kota Cacoal 
Pharmaceutical perencanaan strategis, dan Brazil 
Industry: A mengakui bahwa alat ini 
Case Study m mengarahkan tindakan yang 
The akan mem1mpm perusahaan 
Pharmacies of untuk mematuhi tujuan dan 
Dois De Junho sasaran, yang memungkinkan 
A venue In untuk mendeteksi peluang dan 
Cacoal City, melindungi diri terhadap 
State of ancaman yang mungkin 
Rondonia 
(Brazil) 

Using 
Embeddedness 

Adanya hubungan yang lazim 
antara orang orang yang 

as a lens 
Investigate 
Strategic 
Planning 
Utilization 
Competitive 
Intelligence 

to merencanakan posisi strategis 

of 

Resource 
Acquisition m 
High-Tech 
Startup Global 
Strategies 

perusahaan dan orang orang 
yang mengumpulkan dan 
memproses informasi 

Makalah ini meneliti 
bagaimana strategi startup 
teknologi tinggi globalisasi 
mempengaruhi pengadaan 
sumber daya utama (teknologi 
inti, pembiayaan, manaJemen 
tim, aliansi dan jaringan klien). 

Universitas 
of Maryland 

Perusahaan-

perusahaan 
de kat 
Cambridge 
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10 

11 

Siti 
Khotimah 

Rachmat 
Gumilar 

Perumusan 
Strategi bagi 
Perguruan 
Tinggi Swasta 
(PTS) untuk 
meraih 
Keunggulan 
Bersaing 
(Studi Kasus 
pad a 
Universitas 
Merdeka 
Malan g) 

Strategi 
Pengembangan 
Perguruan 
Tinggi Swasta 

Bahwa berdasarkan analisis 
TOWS dapat diketahui strategi 
yang dapat diterapkan oleh 
Universitas Merdeka Malang, 
diantaranya SO, WO, ST dan 
WT. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode 
deskritif kualitatif studi kasus. 

Pengembangan organisasi 
merupakan bagian penting 
dalam sistem pendidikan di 
PTS. Hal ini karen a 
mempunyai pengaruh yang 
kuat terhadap keberhasilan 
pencapaian tujuan perguruan 
tinggi, khususnya 
pengembangan organisasi yang 
menyangkut persepektif 
keuangan, costumer, proses 
bisnis/jasa pendidikan, dan 
pembelajaran dan 
pertumbuhan. Balanced 
Scorcard (BSC) sebagai 
alternatif pengembangan 
organisasi 

Universitas 
Merdeka 
Malang 

12 Ivan Chen Industri Dalam Penelitiannya dikatakan Industri 

13 

Sui Liang Kreatif dan bahwa Industri kreatif di Kreatif di 

Baihaqi, 
Khairuddin, 
M. Husen 

Ekonomi Indonesia sangat kurang Indonesia 
Sosial di sumber daya nya karena 
Indonesia: bersaing dengan perusahaan 
Permasalahan asing yang sejenis. Untuk itu 
dan Usulan dibutuhkan strategi dan regulasi 
Solusi dalam guna mengembangkan sector 
menghadapi industri kreatif di Indonesia 
Tantangan agar dapat menembus pasar 
Global. global. 

Sistem 
Rekrutmen, 
Seleksi dan 
Penempatan 
Kepala SMPN 
pada Dinas 
Pendidikan 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tentang 
Proses rekrutmen, seleksi, 
penempatan dan hambatan
hambatan yang terjadi pada 
saat rekrutmen, seleksi dan 
penempatan Kepala SMPN. 

Din as 
Pendidikan 
KotaBanda 

Aceh 
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14 

15 

16 

Kota Banda Penelitian ini menggunakan 
Aceh Metode Deskritif Kualitatif. 

Zuyyina, Strategi Dimana hasil penelitiarmya 
adalah Proses Rekrutmen pada 
STKIP Muhammadiyah Aceh 
T engah sudah baik. 

Djailani AR, Manajemen 
dan Sumber Daya 
Khairuddin 

Reny 
Pranofiani 

Mochtar 

Man usia 
STKIP 
Muhammadiya Metode Penelitian ini 
h Aceh Tengah menggunakan metode Jems 

pendekatan kualitatif dengan 
subjek penelitian antara lain: 

Analisis Peran 
Strategik 
Manajemen 
Sumber Daya 
Man usia 
(MSDM) pada 
perusahaan di 
Jakarta dengan 
menggunakan 
Pendekatan 
Model Dave 
Ulrich. 

Anal isis 
Strategi 
Perencanaan 
Sumber Daya 
Manusia dalam 
Rangka 
Peningkatan 
Daya samg 
pada MAN 
Kota Kediri 3 

Ketua, Pembantu ketua I dan II, 
Ketua prodi, dan juga Dosen 
STKIP Muhammadiyah Aceh 
Tengah. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan teknik 
pengumpular1 data melalui 
observasi, wawancara, dan 
dokumentasi . 

Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan melihat peta model 
peran strategis sumber daya 
manus1a (SDM). Dengan 
menggunakan pendekatan 
model Dave Ulrich pada 
beberapa perusahaart di Jakarta. 
Populasi pada penelitian m1 

adalah para profesional SDM 
dan praktisi di bidang lain yang 
mempunyai perhatian terhadap 
peran stategis SDM sejumlah 
110 orang. 

Berdasarkan hasil analisis IFE, 
EFE, dan SWOT, diperoleh 
suatu kesimpulan bahwa MAN 
Kota Kediri 3 dapat 
direkomendasikan untuk 
menerapkan strategi SO, yaitu: 
(1) Tingkatkan jumlah dan 
kemampuan tenaga ahli, 
dengan spesifikasi dan keahlian 
yang dibutuhkan, serta tingkat 
pendidikan tinggi (2) 
Tingkatkan kualitas SDM 
melalui penambahan pelatihan 
dan pengembangan (Training 
and Development), 
Penyesuaian skill manajer dan 

STKIP 
Muhammadi 

yah Aceh 
Tengah 

Perusahaan di 
Jakarta 

MAN Kota 
Kediri 3 
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17 Desak Ketut 
Sintaasi, 
Umar 
Nimran, 
Made 
Sudarma, dan 
Surachman 

Knowledge 
Management 
dan Peran 
Strategic 
Partner SDM: 
Pengaruhnya 
terhadap 
Perencanaan 
Strategik dan 
Kinerja 
Organisasi 

karyawan yang sesuat dan 
terfokus kepada strategi yang 
telah ditetapkan; dan (3) 
Tingkatkan loyalitas dan 
produktifitas pegawai, dengan 
peningkatan motivasi dan 
kesejahteraan karyawan. 

Dalam penelitian 1m tidak 
dilakukan sampling, jadi 
seluruh populasi (42 RS) 
dijadikan obyek penelitian. 
Responden penelitian adalah 
pimpinan RS level atas (top 
management) dan menengah 
(middle management), 
meliputi: Direktur, wakil 
direktur dan Kepala Bidang 
Bagian. Perencanaan strategik 
yang dilandasi dengan 
knowledge management dan 
peran strategic partner SDM, 
dapat merupakan kapabilitas 
strategik organtsast yang 
berharga, langka dan tidak 
dapat ditiru serta disubsitusi. 

Penelitian ini 
dilakukan 
pada Rumah 
Sakit (RS) 
pemerintah 
dan swasta di 
Provinsi Bali. 
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Tabel 

Daftar Penerima Scholarship SAE Indonesia Tahun 2012-2015 

Audio 25% 51.000.000 

Norman Hajadi Audio 100% 236.250.000 

EMP 50% 6.500.000 

Priscilla Music B 25% 13.875.000 

Kara Putri Music B 50% 27.500.000 

Dhyta Anjani Music B 100% 50.000.000 

Film 50% 102.000.000 

Ani Ema Susanti Film 100% 236.250.000 

Emeline Cahyadi Animation 25% 46.250.000 

Animation 100% 236.250.000 

Live Sound 100% 25.500.000 

Film 50% 130.650.000 

lwan Martinus Film 25% 65.325.000 

Audio 100% 246.300.000 

Audio 25% 61.575.000 

Audio 50% 133.650.000 

Audio 25% 66.825 .000 

Christopher Lie MU 100% 92.000.000 

Sashya Subono MU 50% 46.000.000 

Khrisna Niti MU 100% 92.000.000 

James Kho Film 25% 66.852.000 

Abdul Haris Film 100% 246.300.000 

Eka Panji Film 25% 61.575.000 

Animation 100% 246.300.000 

Audio 100% 254.300.000 

Audio 100% 268.000.000 

Audio 25% 72.250.000 

Christopher Animation 100% 254.300.000 

Cindy Arieska P Music B 100% 126.000.000 

R. I van Prasetya Audio 100% 257.750.000 

M.Abraham Audio 50% 128.875.000 

Bayu Fazriansyah Film 100% 257.750.000 

Yogi AI Ghifari Animation 100% 217.500.000 

Zuleika Nafira Music B 100% 217.500.000 
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Tabel 

Daftar Penerima Scholarship SAE Indonesia Tahun 2012-2015 

Intake Bidang Jumlah % 
I 

Audio 2 Orang 25%-100% 
EMP 1 Orang 50% 
MusicB 3 Orang 25%- 100% 
Film 2 Orang 50%- 100% 
Animation 2 Orang 25%-100% 
Live Sound 1 Orang 100% 

Intake 0313 Film 2 Orang 25%- 100% 

Intake 0913 Animation 4 Orang 50%-100% 

Audio 4 Orang 25%-100% 
Film 3 Orang 
Audio 1 Orang 100% 

Audio 2 Orang 25%- 100% 
Animation 1 Orang 100% 
Music B 1 Orang 100% 
Audio 2 Orang 25%- 100% 
Film 1 Orang 100% 
Animation 1 Orang 100% 
Music B 1 Orang 100% 

Sumber : Dokumen Scholarship SAE Indonesia & Lampiran 
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