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Saran terhadap pelaksanaan Pembelajaran Program Studi  

Lebih sering lagi mengadakan pelatihan dan peningkatan kulaitas prodi 

Harus ada peninjauan ulang tentang kewenangan dan tugas serta alur koordinasi struktur organisasi fakultas 

Harus ada rapat persiapan menjelang dan evaluasi setelah pelaksanaan UTS/UAS 

harus diadakan rapat persiapan dan evaluasi setelah pelaksanaan UTS/UAS secara kontinu 

rapat persiapan pelaksanaan UTS dan evaluasi setelahnya secara kontinu 

Perjelas lagi batas tugas wewenang struktur organisasi fakultaas 

Tingkatkan batas kewengan serta koor dinasi struktur organisasi fakultas 

Pertegas lagi batas kewenangan dan tugas serta koordinasi struktur organisasi fakultas 

Pertegas lagi batas kewenangan, tugas dan koordinasi struktur organisasi fakultas 

Pertegas lagi tugas, wewenang dan koordinasi struktur organisasi fakultas 

Pertahankan dalam setiap membuat kebijkan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada 

Melaksanakan lebih banyak lagi seminar untuk peningkatan professionalisme dosen 

Terus meningkatkan hubungan baik diantara semua prodi dan dosen  

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terhadap proses perkuliahan yang menjadi ajuan oleh dosen mudah-mudahan dapat 
direalisasikan  

Fasilitas pembelajaran dan penelitian mohon di tingkatkan  

Prodi dan Fakultas berbasis digital untuk semua hal, sehingga dosen dan mahasiswa bisa secara mudah berinteraksi 

Penyusunan Program kerja yang lebih konkrit lagi  

Laporan kinerja program studi secara tertulis, belum terlaksana. Namun biasanya tersampaikan secara lisan. 

Lebih rutin mengadakan rapat per prodi atau fakultas se tahun 2x minimal nya 

Sosialisasi evaluasi kinerja dosen 

Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk laboratorium 

Sarana dan prasarana proses pembelajaran direalisasikan 



Sarana prasarana pembelajaran direalisasikan  

Sarana dan prasarana proses pembelajaran direalisasikan 

Ditambah fasilitasnya untuk pembelajaran dan] penelitian  

Kualitas dan kuantitas instrumen monitoring lebih ditingkatkan lagi. 

Semoga segera punya ruang kelas baru dan fasilitas nya 

Sekarang sudah baik tp ke depan harus lebih baik lg terutama dengan sarana perkuliahan  

Kegiatan koordinasi peningkatan kualifikasi dosen semakin sering dilakukan 

Tetap dilaksanakan monitoring dan control 

Tetap dilaksanakan monitoring dan control 

Semoga prasarana dan fasilitas Prodi bisa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.... 

Tetap menjaga supaya tingkat kekeluargaan antar dosen dan mahasiswa terjalin dengan baik.  

Semoga lebih baik lagi 

Sarana pembelajaran yg terus ditingkatkan, memperbanyak pelatihan kepada dosen yg di fasilitasi oleh kampus 

Sudah sangat baik semoga bisa dipertahankan 

Diharapkan dukungan dari Bapak/Ibu dosen untuk melaksanakan kewajiban penuh tanggungjawab seperti; kelengkapan administrasi dosen, 
pemenuhan kehadiran perkuliahan serta penilaian akhir mahasiswa tepat waktu. 

fasilitas praktikum dan proyektor ditambah 

Perkuliahan sudah herjalan baik 

adanya kejelasan tupoksi antara prodi dan fakultas 

prodi harus lebih aktif dalam memantau perkuliahan 

Selalu semangat dan bekerja sama 

Supaya dosen lebih mudah menghubungi kaprodi atau sekprodi, sebaiknya berada di gedung yang sama.  

Perbaiki fasilitas wc 

Mohon tiap tahun menyelengarakan pelatihan atau seminar yang dapat meningkatkan kinerja dosen 



Adanya peningkatan fasilitas untuk Kuliah Daring 

Setiap Tahun diadakan seminar atau pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dosen 

kerjasama yang lebih intens antara prodi dan fakultas 

Setiap Tahun diadakan seminar atau pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dosen 

Perlunya peningkatan kualitas fasilitas kuliah seperti infokus, kursi mahasiswa, papan tulis, meja dosen, dll. 

Perbaiki fasilitas wc mesjid 

Setiap Tahun diadakan seminar atau pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dosen 

Setiap Tahun diadakan seminar atau pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dosen 

Setiap Tahun diadakan seminar atau pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dosen 

Adanya peningkatan kualitas fasilitas untuk perkuliahan 

Adanya peningkatan kualitas fasilitas untuk perkuliahan 

Tambah fasilitas buku buat dosen 

Adanya peningkatan kualitas fasilitas untuk perkuliahan 

Perbaiki faislitas WC mesjid 

Adanya peningkatan kualitas fasilitas untuk perkuliahan dan ruang kerja dosen 

Laporan hasil kinerja secara tertulis, perlu dilaksanakan. 

Laporan hasil kinerja secara tertulis, perlu dilaksanakan. 

Laporan hasil kinerja secara tertulis, perlu dilaksanakan. 

Laporan hasil kinerja secara tertulis, perlu dilaksanakan. 

Karena keterbatasan ruang adakslanya terjadi bentrok jadwal 
 
Sarana dan prasarana mohon dilengkapi kembali  

Semester Ganjil 2017-2018 masih STKIP. 

Perlu adanya peningkatan kuantitas workshop/seminar para dosen. 

Ruang daftar hadir dosen kalo biasa tempatnya tidak jauh dari ruang kelas 



Peningkatan sarana dan prasarana 

Perlu diperhatikan lagi jumlah mhs setiap ruangan untuk pelaksanaan ujian komprehensif,karena di buku pedoman akademik yg lama pernah 
disebutkan jumlah maksimal peruangan 10 orang,namun sekarang pelaksanaannya setiap ruangan kadang lebih dari 10 orang. 

Fasilitas untuk pembelajaran perlu diperbarui dan dilengkapi 

Peningkatan sarana dan prasarana 

Perlu diperhatikan lagi jumlah mahasiswa peruangan untuk pelaksanaan UTS dan UAS,karena kalau satu ruangan diisi oleh 25-30 orang terlalu 
dekat jarak antara satu mhs dengan mhs lainnya sehingga masih sering terjadi pertukaran soal dan lembar jawaban. 

Fasilitas pembelajaran ditingkatkan dan fasilitas/tempat/ruang dosen juga 

Peningkatan sarana dan prasarana 

Perlu adanya peningkatan workshop untuk setiap dosen agar terus update terhadap perkembangan IPTEKS  

 
Karena pembelajaran melalui daring mohon ada aplikasi dari PT yg memudahkan pembelajaran untuk dosen dan mhs  

Perlu sering adanya pertemuan dosen dimasing-masing prodi untuk bertukar pikiran agar prodi memiliki program kerja yg tersusun dengan baik 
untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian dan Penelitian. 

Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. 
Contoh: Penggantian kursi mhs yg sudah rusak, papan tulis yg sdh kusam, penyediaan bord marker dan isi ulangnya, penghapus di setiap 
kelas,serta jumlah lampu yg memadai pada saat ruangan membutuhkan penerangan. 

Perlu peningkatan profesionalisme dosen dgn diikutsertakan pd workshop profesi 

Perlu adanya usaha utk meningkatkan profesionalisme dosen dgn cara mengikutsertakan dosen pd workshop profesi 

Supaya dilengkapi media pembelaran di kelas 

Supaya dioptimalkan jadwal pembagian kelas 

Menyediakan fasilitas daring 

Untuk mengoftimalkan kinerja kaprodi supaya dibantu oleh sekretaris prodi 

Sarana untuk media pebelajaran agar dilengkapi 

Optimalkan dalam penggunaan kelas 

Rapat persiapan dan penentuan mata kuliah sebaiknya dilaksanakan setelah selesai setiap uas. 

Mantap pak 



Cukup 

Perlu diadakan pertemuan rutin dosen-dosen untuk merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

Lebih diperhatikan sarana dan prasarana pembelajaran, supaya proses pembelajaran lebih kondusif dan nyaman.  

Lebih diperhatikan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran 

Perlu diadakan pertemuan dosen pengampu mata kuliah yang sama untuk menyamakan silabus dan SAP selama satu semester 

Perlu diadakan pertemuan rutin dosen tingkat prodi dan fakultas untuk merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 

Tingkatkan terus komunikasi 

Sepertinya akan sangat baik bila kampus memiliki LMS, semua prodi dan fakultas masuk ke dalamnya juga. 

Terus ditingkatkan 

Diperlukan intensitas komunikasi antardosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan sinergi orientasi pembelajaran 

Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan seperti kelas dan laboratorium 

Untuk lebih mensosialisasikan kegiatan unggulan kepada masyarakat sehingga kwalitas lulusan semakin unggul 

Tetap dilaksanakan monitoring dan control 

Tetap melakukan monitoring dan control 

Tetap melaksanakan monitoring dan control 

Lebih baik lagi 

Perbaikan fasilitas/sarana prasarana.  

Jadwal Ujian Koprehensif dan skripsi agar terjawal tetap bulan dan minggunya agar mahasiswa dan dosen mempunyai target yang jelas mengatur 
waktu untuk penyelesaian studi mahasiswa 

Agar ketua prodi mengevaliasi kinerja dosen 

Agar jadwal pelaksanaan ujian komprehensif ditinjau ulang, jangan terlalu padat 

Ujian komprehensif ditinjau, jadikan dua hari dengan istirhat setiap mata uji 

Jadwal ujian komprehensif agar ditinjau 



Untuk perwalian supaya lebih mengefektifkan lagi tupoksi parq dosen wali, sehingga kaprodi tidak scra langeung melayani/memberikan informasi, 
pelayanan terkait akademik yang seharusnya busa dilakukan oleh setiap dosen wali 
Untuk pembimbngan skripsi, perlu dilakukan keseragam dalam hal tanggung jawab atau hal2 lainnya terkait pembimbingan sehingga tidak ada 
lagi dospem yang kurang dlm menjalankan fungsinya 

Sudah baik semoga kordinasi dan kinerjanya bs lbh bersinergis lagi 

Sudah 

Sudah 

Untuk perwalian:ada terdapat mahasiswa yang non aktif namun data di fakultas ataupun dhmd masih tercetak, sehingga perlu untuk crosscheck 
ulang terkait stts mahasiswa ybs yang mungkin bs dilakukan oleh dosen wali masing2 kelas 

Koordinasi semakin ditingkatkan lagi 

Koordinasi dan komunikasi lebih ditingkatkan 

Koordinasi dan komunikasi lebih ditingkatkan 

Lebih d tingkatkan lagi 
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