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BERITA ACARA 

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) 

 

Salam dan Bahagia, 

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

disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen  Tahun 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan dan dihadiri oleh pihak Fakultas yaitu  Dekan, Wakil dekan 1, Wakil dekan2, Wakil 

dekan 3 dan SPMF Adapun hasil RTM adalah sebagai berikut. 

No Aspek yang dievaluasi Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

1.  Kepuasan Mahasiswa 

Terhadap Layanan 

Kemahasiswaan 

Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan kemahasiswa pada 

kategori baik dengan nilai rerata 

80% dan masih minim perolehan 

prestasi dari UKM 

Peningkatan kualitas layanan 

kemahasiswaan untuk 

meningkatkan perolehan prestasi 

mahasiswa. 

2.  Kepuasan Dosen 

Terhadap Layanan 

Manajemen FKIP 

Kebijakan tentang pengelolaan 

SDM belum mudah diakses. 

Kepuasan layanan pengelolaan 

SDM dalam aspek 

kesejahteraan, kesehatan dan 

sosial.  

Menampilkan semua kebijakan di 

web fakultas maupun prodi. 

Meningkatkan kualitas layanan 

pengelolaan SDM dalam aspek 

kesejahteraan, kesehatan dan sosial. 

3.  Kepuasan Mahasiswa 

Terhadap Layanan 

Manajemen FKIP 

Kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan kepada mahasiswa 

masih dalam kategori baik 

terutama pelayanan tendik, 

Dosen dan keuangan. 

Peningkatan layanan prima bagi 

mahasiswa baik oleh dosen maupun 

tendik. 

Mengusulkan ke Universitas terkait 

layanan keuangan dengan 

memberikan kemudahan dan 

fleksibelitas dalam pembayaran SPP 

4.  Pengukuran VMTS 

FKIP 

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 dan berbagai cara. 

5.  Kepuasan Dosen dan 

Tendik terhadap 

Pengelolaan  SDM 

1. Dosen masih kesulitan dalam 

mengurus kenaikan jabatan 

fungsional 

2. Peningkatan transparansi 

dalam pengembangan 

kompetensi dosen. 

3. Peningkatan apresiasi/ 

penghargaan terhadap dosen 

Bekerja sama dengan biro 

kepegawaian mensosialisasikan 

fungsi dan pemanfaatan E-Pakdos 

Meningkatkan sosialisasi pemetaan 

skala prioritas kebutuhan 

pengembangan kompetensi dosen 

dan tendik. 

Pemberian penghargaan dosen dan 

tendik di Tingkat Fakultas pada 

berbagai kategori  

6.  Kepuasan Dosen 

Terhadap Pengelolaan 

Keuangan 

Baru  41% dosen yang 

menyatakan sangat puas 

Meningkatkan transparansi 

pengelolaan keuangan  
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7.  Kepuasan Tendik 

Terhadap Layanan 

Pengelolaan SDM 

Baru sebagian kecil tendik yang 

menyatakan sangat puas. 

1. Meningkatkan transparansi dan 

kemudahan dalam pengelolaan 

tendik 

8.  Kepuasan Tendik 

Terhadap Sarana 

Prasarana 

kepuasan tendik terhadap sarana 

prasarana pada semua aspek pada 

kategori baik 

1. Inventarisasi sarpras yang lebih 

terencana dan peningkatan 

kualitas sarana prasarana kerja 

bagi tendik 

9.  Kepuasan Peneliti 

Terhadap Pelayanan 

Kegiatan Penelitian 

Pendanaan penelitian internal 

perlu ditingkatkan dan waktu 

pelaksanaan penelitian terlalu 

pendek. 

1. Mengusulkan ke universitas agar 

pendanaan penelitian 

ditingkatkan dan waktu 

pengajuan proposal 

dilaksanakan lebih awal. 

10.  Kepuasan Pengabdi 

Terhadap Pelayanan 

PKM 

kepuasan pengabdi pada semua 

aspek masih perlu ditingkatkan 

Meningkatkan kemudahan dan 

transparansi pelaksanaan PKM bagi 

dosen 

11.  Pelaksanaan Magang II 

(Microteaching) 

1. Masih ada mahasiswa yang 

terlambat mendaftar 

microteaching. 

2. Kualitas sarana dan prasarana 

microteaching kurang baik 

3. Penjadualan microteaching 

kurang sincron. 

4. Ada peserta microteaching 

yang belum mampu 

menyusun perangkat 

pembelajaran 

5. Perlu model microteaching 

yang dapat diakses secara 

online oleh mahasiswa. 

1. Sosialisasi pelaksanaan 

microteaching melalui berbagai 

cara (Pengelola Prodi, Dosen 

Wali, Web Prodi, Web Fakultas 

dan IMPs). 

2. Modernisasi sarana dan prasaran 

microteaching 

3. Perencanaan penjadualan yang 

lebih baik 

4. Pemberian pembekalan di awal 

perkuliahan 

5. Pembuatan model microteaching 

dan diupload di web fakultas 

maupun prodi 

 
Demikian berita acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 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 
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