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Kepada Yth: 
KPS S2 Pendidikan Fisika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya

   

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan  kegiatan evaluasi mutu internal yang dilaksanakan  pada bulan Juli 2020,
maka  kami  harap  untuk  segera  melaporkan  pelaksanaan  rekomendasi  standar  1  dan  4  pada
Program  Studi S2  Pendidikan  Fisika  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  (Rekomendasi
terlampir).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, harap segera ditindaklanjuti

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

P3MP FKIP Universitas Sriwijaya,  

                
Dr. Yosef, M.A        Drs. A. R. Ibrahim, M.Sc.Ed., Ph.D.      Dr. Mgs. M. Tibrani, M.Si
NIP 196203231988031005        NIP 195908071985031004              NIP 197904132003121001
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REKOMENDASI EVALUASI/AUDIT MUTU INTERNAL

Standar 1. Pendidikan
1. Instruksi untuk melakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil monev gugus mutu prodi secara konsisten
2. Fasilitasi perizinan dosen/tendik yang ingin meningkatkan kualifikasi Pendidikan dan jabatan fungsional
3. Aktif menghimbau kepada dosen pembimbing untuk memenuhi minimal 8 x pertemuan untuk 

pembimbingan tugas akhir

Standar 4. Kemahasiswaan dan Alumni
1. Instruksi kepada mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi program-program mahsiswa berprestasi baik di 

tingkat institusi, nasional maupun internasional serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut
2. Lebih aktif melibatkan peran alumni 
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CATATAN TELAAH DOKUMEN 
EVALUASI/AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER

PROGRAM STUDI/JURUSAN

Prodi/Jurusan: S2-
Pendidikan Fisika
Fakultas:Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan

Standar: 
1. Pendidikan
2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kerjasama
4. Layanan Kemahasiswaan dan Alumni
5. Layanan Laboratorium dan Perpustakaan

Evaluator Semester Tahun Akademik

1. Dr. A. Rachman 
Ibrahim, M.Sc.Ph.D
2. Dr. Yosef, MA.
3.

 Gasal    
 Genap       

2019-2020

No.
Aspek

Hasil Telaah dan Hal
yang Perlu Verifikasi

Dokumen dan Data
Pendukung

1 Tata  Kelola  dan
Organisasi:
Uraian  tentang  bagaimana
ketua  jurusan/koordinator
prodi:
a. Mengelola  program

akademik (implementasi,
pemantauan,  evaluasi
dan  atau  usulan  revisi
kurikulum)

b. mengorganisasikan
pembagian  kerja  dan
kewenangan  pada
dosen/tendik,  dan
memantau
pelaksanaannya.

c. mengarahkan  dan
memimpin  pelaksanaan
tugas  yang  sudah

Dalam pengelolaan 
akademik, kPS mampu 
mengimpelentasisi, 
memantau, evaluasi dan
peninjauan dan revisi 
kurikum dibantu oleh 
gugus mutu

KPS mampu 
mengorganisasikan 
pembagian kerja dan 
kewenanagan kepada 
dosen/tendik dan 
memantaunya dengan 
bantuan gugus mutu

Contoh:
Notulen rapat
 ada , lengkap     
 ada, tidak lengkap        
tidak ada

Surat tugas
 ada , lengkap     
 ada, tidak lengkap        
tidak ada
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No.
Aspek

Hasil Telaah dan Hal
yang Perlu Verifikasi

Dokumen dan Data
Pendukung

direncanakan;
d. memberikan  layanan

kemahasiswaan  dan
alumni (khusus KaJur)

e. melaksanakan  fungsi
pemantauan dan evaluasi
serta  menindaklanjuti
hasil  evaluasi  dan
pemantauan tersebut.

Memiliki laporan 
monev kinerja yang 
belum ditindaklanjuti

Catatan layanan 
kemahasiswaan
 ada , lengkap     
 ada, tidak lengkap        
tidak ada
Laporan Monev kinerja 
dosen
 ada , lengkap     
 ada, tidak lengkap        
tidak ada

2 Realisasi  Pelaksanaan
Kurikulum  dan
Pembelajaran: 
(mengacu  pada  data
mahasiswa,  data
pembelajaran – kelengkapan
RPS,  persentase  kehadiran
dosen,  persentase  kehadiran
mahasiswa,  sebaran  nilai
dan analisisnya terhadap CP,
pelaksanaan tugas akhir)

Memiliki dokumen 
tentang kelengkapan 
RPS, persentase 
kehadiran dosen, 
mahasiswa,  
pelaksanaan tugas 
akhir, dan sebaran nilai 
mahasiswa namun 
belum ada analisisnya 
terhadap CP
Dalam 5 tahun terakhir,
PS melakukan 
peninjauan kurikulum 
mengikuti perubahan di
perguruan tinggi tanpa 
penyesuaian karena 
merupakan prodi baru

Pelaksanaan 
pembimbingan tugas 
akhir memiliki jumlah 
pertemuan yang kurang 
dari 8X (kurang 
maksimal) namun ada 
upaya untuk 
pemperbaikinya

3 Realisasi  Pelaksanaan
Penelitian:

Memiliki dokumen 
mengenai data 

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
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No.
Aspek

Hasil Telaah dan Hal
yang Perlu Verifikasi

Dokumen dan Data
Pendukung

(mengacu  pada  data
penelitian  pada  semester
berjalan:  jumlah  dosen  dan
mahasiswa  terlibat
penelitian,  jumlah  publikasi
berdasarkan  kategori,
jumlah usulan dan perolehan
HKI)

penelitian yang 
dilakukan dosen dan 
keterlibatan mahasiswa

untuk Jurusan dan  Prodi ini

4 Realisasi  Pelaksanaan
Pengabdian  Kepada
Masyarakat:
(mengacu  pada  data
pengabdian  kepada
masyarakat  semester
berjalan:  jumlah  dosen  dan
mahasiswa  terlibat  PPM,
jumlah publikasi hasil PPM,
jumlah
HKI/invensi/inkubator
bisnis  yang  diterapkan  atau
diadopsi masyarakat)

Memiliki dokumen 
mengenai data 
penelitian yang 
dilakukan dosen dan 
keterlibatan mahasiswa

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
untuk Jurusan dan  Prodi ini

5 Sumber Daya Manusia:
(mengacu pada data  jumlah
dosen  aktif  dan  tenaga
kependidikan, sebaran beban
kerja  per  dosen,  jumlah
dosen  dan  tendik  yang
mengikuti pelatihan)

Memiliki sumber daya 
manusia yang memadai 
namun terbatas pada 
jumlahnya (jejaring 
dosen, jumlah 
pustakawan yang 
berkualifikasi S2)

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
untuk Jurusan dan  Prodi ini

6 Sarana  Prasarana
Pembelajaran:
Kecukupan  ruang  kuliah,
akses  pada  sumber  belajar,
peralatan  lab/bengkel/studio
untuk  praktikum  dan  tugas
akhir, ruang seminar/ujian)

Memiliki prasarana 
yang baik untuk 
menunjang kegiatan 
akademik

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
untuk Jurusan dan  Prodi ini

7 Lulusan dan Alumni:
(mengacu  pada  data
kuantitatif  dan  atau
informasi  kualitatif  dan
deskriptif tetang alumni dan

Hanya ada satu bentuk 
partispasi alumni 
terhadap layanan PS, 
belum terdapat 
pelacakan alumni 

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
untuk Jurusan dan  Prodi ini
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No.
Aspek

Hasil Telaah dan Hal
yang Perlu Verifikasi

Dokumen dan Data
Pendukung

lulusan,  kegiatan  dan  atau
kerjasama  dengan  alumni,
pada semester berjalan)

karena merupakan 
prodi yang baru

8 Layanan Kemahasiswaan:
Mencakup  data  dan
informasi  tentang  layanan
kemahasiswaan  yang  ada,
layanan  yang  paling  sering
dimanfaatkan,  tanggapan
mahasiswa,  pencatatan  dan
verifikasi  data  untuk  SKPI,
serta  hambatan  dan
tantangan  yang  dihadapi
dalam  memberikan  layanan
kemahasiswaan

Secara garis besar 
pelayanan 
kemahasiswaan 
berjalan baik walaupun 
pelaksanaanya berjalan 
baik secraa offline 
maupun online

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
untuk Jurusan dan  Prodi ini

9 Layanan administrasi  dan
Keuangan:
a. Kelengkapan,  akurasi

dan  kemutakhiran  data
akademik mahasiswa.

b. Kecepatan penerbitan 
surat-surat yang 
diperlukan mahasiswa 
(tugas akhir, wisuda, 
UKT, dan lain-lain.)

c. Kecepatan penerbitan 
surat-surat yang 
diperlukan dosen dan 
tendik 

Layanan diberikan 
dengan baik dan 
didukung oleh 
pendanaan yang 
memadai

lihat hasil evaluasi/audit 
semester fakultas khusus 
untuk Jurusan dan Prodi ini

10 Catatan umum Evaluator: Secara keseluruhan pelaksanaan tridharma ydang dilakukan
oleh program studi sudah baik walaupun masih memiliki  perbaikan pada beberapa
bagian, yaitu tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, dan alumni
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