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Berita Acara  

Monev Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2020 

 

Salam dan Bahagia, 

 

Pada hari Senin, tanggal 28 September 2021 pukul 09.00 wib t telah dilaksanakan Monev RTL  Tahun 

2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dihadiri oleh pihak Fakultas yaitu  Dekan, Wakil dekan 

1, Wakil dekan2, Wakil dekan 3 dan SPMF Adapun hasil monev adalah sebagai berikut: 

 

No Hasil Evaluasi 
Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) 

Hasil Monev 

1.  1. Banyak  dosen yang 

kesulitan dalam 

penggunaan media 

pembelajaran daring 

2. Sebagian besar 

mahasiswa kesulitan 

dalam mengakses 

pembelajaran daring 

dengan media 

confrence 

3. Dosen kesulitan dalam 

melaksanakan 

perkuliahan praktek. 

1. Menyelenggarakan 

pelatihan pembelajaran 

daring bagi Dosen 

2. Mengaktifkan  dan 

mengoptimalkan fungsi 

LMS milik UST 

3. Pelaksanaan mata kuliah 

praktikum diarahkan pada 

simulasi, pemanfaat benda 

yang ada dilingkungan 

mahasiswa atau 

menggunakan video 

pembelajaran yang sesuai. 

Telah dilaksankan pelatihan 

pembelajaran Daring oleh Biro 

SIM bagi seluruh dosen UST dan 

mengintegrasikannya kedalam 

LMS sipedar.ustjogja.ac.id 

sehingga mahasiswa dapat  

belajar/mengases materi diluar 

perkuliahan   

2.  Tingkat pemahaman 

VMTS masih pada 

kategori baik 

1. meningkatkan pemanfaatan 

berbagai media sosialisasi 

VMTS khususnya media 

social (face book, intagram, 

youtube) karena lebih 

mudah diakses 

Telah dilaksanakan sosialisasi 

VMTS FKIP Maupun Visi 

Keilmuan Prodi melalui berbagai 

media termasuk media sosial dan 

di awal perkuliahan dosen wajib 

menyampaikan sosialisas Visi 

Fakultas maupun prodi 

3.  Kepuasan mahasiswa 

terhadap kualitas 

pembelajaran dalam hal 

metode, media, dan  

proses, penilaiannya masih 

perlu ditingkatkan  

1. Peningkatan penguasaan 

metode dan media 

pembelajaran melalui 

workshop. 

2. Memaksimalkan fungsi 

portal akademik dalam 

penilaian. 

Telah dilaksanakan workshop 

pembelajaran dengan 

mengundang ahli pembelajaran 

TPACK di FKIP dan workshop 

perangkat pembelajaran ditingkat 

prodik 

4.  Banyak penelitian dosen 

yang tidak sesuai dengan 

roadmap penelitian. 

Penguatan road map penelitian 

ditiap prodi 

Mengusulkan ke LP3M agar 

kriteria penilaian lebih 

1. Penyesuaian roadmap dengan 

VMTS dan bidang keahlian 

masing masing dosen. 



 

2 
 

No Hasil Evaluasi 
Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) 

Hasil Monev 

Seleksi proposal yang 

dibiayai dirasakan kurang 

transparan 

diperjelas dan dibuat 

transparan. 

2. Dilaksanakan pendampingan 

penulisan proposal penelitian 

bagi seluruh dosen yang 

berminat. 

5.  Publikasi  hasil pengabdian 

perlu ditingkatkan  

Pelatihan penulisan  publikasi 

hasil pengabdian bekerjasama 

dengan LP2M 

LP2M telah menyediakan jurnal 

ABDIMAS dan melaksakan 

pelatihan penulisan artikel ilmiah 

bagi para pengabdi 

 

Demikian berita acara Monev RTL Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini telah dilaksanakan dengan 

baik untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. 

 

Salam 

 
 
  Yogyakarta, 28 September  2021 
Dekan/Direktur 
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