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1. SISTEM PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI  

 

- Perlu peningkatan kegiatan penjaminan mutu, terutama update dokumen. 

- Perlu koordinasi dengan industri mitra tempat Kerja Praktek Mahasiswa. 

- Perlu penjadwalan kegiatan bersama untuk melengkapi MP Tata pamong dan menyelesaikan 

Evaluasi kinerja program studi. 

- Program mekanisme evaluasi sebaiknya dibuat tahapannya yang jelas dan lengkap 

- Untuk penerapan SPM, apabila dibutuhkan tenaga bantuan dapat mengusulkan ke BPM  

- Perlu evaluasia berkelanjutan PPEPP. 

 

2. MAHASISWA  

 

- Perlu upaya untuk mendapatkan mahasiswa asing 

- Perlu evaluasi Program keberlanjutan penerimaan mahasiswa baru, dilakukan evaluasi apakah 

mahasiswa baru berasal dari SMA/SMK/MA yang pernah bermitra kerjasama atau dari tempat 

lain 

- Program keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik: keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen perlu diatur waktu penyelesaian penelitian dosen dengan target waktu lulus 

mahasiswa; perlu peningkatan kompetensi mahasiswa agar dapat terlibat dalam penelitian 

dosen 

- Target pelacakan alumni supaya ditingkatkan (jumlah lulusan = 210; terlacak 182 orang)   

 
 
 



3. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

- Perlu peningkatan rekognisi dosen 

- Program pengembangan staf untuk pelatihan dosen dan karyawan perlu mencari pelatihan 

eksternal, bukan hanya internal 

- Peningkatan jenjang pendidikan dosen S3 

- Perlu peningkatan jabatan fungsional dosen ke Lektor kepala 

- Perlu peningkatan keikut sertaan dosen sebagai pembicara seminar internasional 

- Perlu ada peningkatan anggaran dari universitas untuk program pengembangan staf      

 
 

4. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
 

- Perlu peningkatan kualitas pembelajaran daring 

- Pelu peningkatan kualitas penyelenggarfaan praktikum di laboratorium 

- Perlu ada peningkatan jumlah buku ajar, dosen agar mengatur waktu untuk menyusun buku ajar 

- Untuk merealisasikan terbitnya jurnal internasional, perlu segera menunjuk mitra bestari luar 

negeri  dan memenuhi jumlah artikel 

- Penetapan baseline untuk IPK mahasiswa adalah dari rata-rata lulusan pada saat renop dibuat, 

dari IPK rata-rata 

- Perlu ada peningkatan anggaran untuk kuliah tamu dan KKL 

- Program pengembangan metode evaluasi mahasiswa adalah mengembangkan cara evaluasi 

yang selama ini telah dilaksanakan (misal peningkatan bobot tugas), bukan dalam bentuk 

pelatihan 

 

5. PENELITIAN 

 

- Target penelitian eksternal supaya dipenuhi, target internal perlu ditingkatkan 

- Target penulisan/pengiriman jurnal nasional dan internasional agar dipenuhi 

-  Perlu ada anggaran untuk pengembangan produk hasil penelitian 

- Perlu penelitian kerjasama luar negeri 

- Perlu peningkatan kegiatan seminar internasional 

 

 

 



6. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

- Target PKM agar dipenuhi 

- Keterlibatan mahasiswa dalam PKM perlu di tambah 

- Perlu pengabdian kerjasama internasional 

- Pengabdian dana eksternal perlu di tingkatkan 

- Perlu ada anggaran untuk peningkatan pelaksanaan PPM secara berkesinambungan 

 

7. SARANA DAN PRASARANA 

 

- Usulan jurnal yang akan dituju untuk berlangganan agar dikirimkan ke Perpustakaan Pusat 
untuk pengadaan jurnal tingkat universitas 

- Perlu realisasi anggaran untuk praktikum 
- Universitas agar merealisasikan ajuan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana 

laboratorium 
- Perlu dibuat program pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan pendukung 

akademik 
- Perlu tindak lanjut hasil koordinasi dengan yayasan dlam pengembangan laboratorium 

 

 

8. LULUSAN 

 

- Program untuk peningkatan lulusan sangat sedikit dan belum tercapai, perlu dipenuhi target 
yang telah dibuat dan disusun program lain yang terkait dengan peningkatan kualitas lulusan   

- Program sertifikasi lulusan perlu di realisasikan 

 
 

9. PENDANAAN 

 

- Perlu peningkatan dana pengelolaan labroatorium 

- Perlu perbaikan pengelolaan dana 

- Perlu ketepatan waktu pengajuan dana 

- Perl ketepan waktu pelaporan penggunaan dana 

 

 
 
 
 
 
 



10. KOMUNIKASI DAN SISTEM INFORMASI 

 

- Sistem teleconference  

- Peningkatan sistem pembelajaran daring 

- Sistem informasi kelas multi media 

 

 
 
 

11. KERJASAMA  
 

- Perlu kerjasama untuk membentuk lembaga sertifikasi 

- Perlu peningkatan kerjasama luar negeri 

- Perlu perbaikan pengelolaan kerja sama 
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