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Berita Acara  

Monev Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2021 

Salam dan Bahagia, 

 

Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 09.00 wib telah dilaksanakan Monev RTL  

Tahun 2021, 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.  Kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan 

kemahasiswa pada 

kategori baik dengan nilai 

rerata 75% 

Peningkatan berbagai layanan 

kemahasiswaan terutama yang 

menyangkut kesejahteraan 

mahasiswa dibawah koordinasi 

wadek III. 

Fakultas menugaskan dosen 

pembimbing PKM sesuai dengan 

bidang keahlianya 

2.  Nilai rerata kepuasan 

Dosen terhadap layanan 

manajemen FKIP sebesar 

86% masih perlu 

ditingkatkan  

Terus  meningkatkan layanan 

prima bagi dosen ditingkat 

prodi maupun FKIP  dengan 

meningkatkan keramahan dan 

kemudahan layanan 

Telah dilaksanakan koordinasi 

antar Dekanat dan seluruh tendik 

di FKIP tentang pentingya 

pelaksanaan pelayanan prima. 

Direncanakan akan ada pelatihan 

pelayanan prima bagi karyawan. 3.  Kepuasan mahasiswa 

terhadap pelayanan 

kepada mahasiswa masih 

dalam kategori baik. 

Peningkatan layanan prima 

bagi mahasiswa baik oleh dosen 

maupun tendik. 

4.  Masih ada sebagian 

mahasiswa yang merasa 

belum menerima 

sosialisasi VMTS 

sosialisasi VMTS FKIP yang 

lebih masif terutama kepada 

Dosen, Tendik dan Mahasiswa 

baru melalui berbagai media  

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 

5.  Tingkat kepuasan dosen 

dan tendik terhadap 

pengelolaan SDM sudah 

sangat baik 

Mempertahankan tingkat 

kepuasan dosen dan tendik 

dalam pengelolaan SDM 

Fakultas terus berusaha 

meningkatkan kemudahan bagi 

dosen dalam memenuhi kinerja 

maupun pengurusan jabatan 

fungsional  

6.  Sistem Informasi 

Keuangan belum bisa 

diakses secara luas oleh 

para dosen dan Tendik 

Mengajukan kepada 

Universitas untuk lebih 

meningkatkan transparansi 

melalui sistem informasi 

Sistem informasi keuangan 

masih dalam proses 

penyempurnaan, sehingga hanya 

pihak keuangan dan Biro sim 



 

2 
 

No Hasil Evaluasi 
Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) 

Hasil Monev 

keuangan sesuai dengan 

proporsinya 

yang diberi akses. Bagi yang 

ingin melihat sistem informasi 

keuangan dipersilahkan datang 

ke bagian keuangan 

7.  Kepuasan mahasiswa 

terhadap pembelajaran 

online rerata dalam 

kategori baik dan perlu 

ditingkatkan. 

1. Pelatihan bagi dosen dalam 

pengelolaan pembelajaran 

daring. 

2. Lebih mengoptimalkan 

penggunaan sipedar untuk 

pembelajaran daring 

Telah dilaksanakan pelatihan 

pembelajaran Daring, 

pengembangan media 

pembelajaran daring bekerjasama 

dengan Seamolec bagi dosen UST 

dan mengoptimalkan penggunaan 

LMS sipedar.ustjogja.ac.id  

8.  Kepuasan peneliti 

mayoritas pada kategori 

baik 

1. Peningkatan sarana dan 

prasarana untuk penelitian 

dosen 

2. Memperluas relasi atau 

mitra untuk pelaksanaan 

penelitian 

Universitas telah menjalin 

kerjasama dalam bidang 

penelitian dengan berbagai 

lembaga baik negeri maupun 

swasta 

9.  Kepuasan pengadi 

mayoritas pada kategori 

baik 

1. Pendampingan  yang lebih 

intensif dalam kegiatan 

PKM 

2. Peningkatan jejaring 

kerjasama untuk kegiatan 

PKM 

Pembentukan kelompok 

kelompok PKM lintas prodi dan 

mengintegrasikan kegiatan PKM 

dosen dengan kegiaan KKN 

Mahasiswa. 

 

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, 27 September  2022 
 
 

 

SPMF 

 

 

 

 

(Rabiman, M.Pd) 

NIDN. 0017047502 

   
   

   

Dekan FKIP UST, 

Dr. Siti Mariah, M.Pd. 

NIDN. 0005126508 
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