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a. Ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah semester Genap 2020/2021  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 

Ya Sebagian Tidak 
59% 41% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
56% 33% 11% 0% 0% 0% 
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b.Dosen mengisi formulir  Kesanggupan Mengajar untuk semua matakuliah semester Genap 

2020/2021  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 

Ya Sebagian Tidak 
59% 41% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
33% 56% 11% 0% 0% 0% 



9 

c. Dosen mengisi form Kontrak Kuliah semester Genap 2020/2021 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 

Ya Sebagian Tidak 
64% 36% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
25% 50% 25% 0% 0% 0% 
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d. RPS dosen dikembangkan bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi ?  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 

Ya Sebagian Tidak 

23% 41% 36% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
41% 29% 6% 18% 6% 0% 
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e. RPS matakuliah prodi sesuai dengan desain pembelajaran daring? 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 

Ya Sebagian Tidak 

55% 41% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
50% 30% 10% 0% 0% 0% 
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a. Apakah semua dosen yang ditugaskan mengajar pada prodi sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya ? 

DOSEN / TENAGA PENGAJAR 

Ya Sebagian Tidak 

64% 36% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 75% 13% 0% 0% 13% 
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b. Apakah seluruh dosen yang ditugaskan mengampu matakuliah kompetensi inti 

prodi sesuai dengan latar belakang pendidikannya? 

DOSEN / TENAGA PENGAJAR 

Ya Sebagian Tidak 

73% 27% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 67% 17% 0% 0% 17% 
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c. Apakah seluruh dosen yang ditugaskan mengampu matakuliah  memiliki beban SKS TIDAK 

LEBIH dari 12 SKS, termasuk SKS di prodi lain?  

DOSEN / TENAGA PENGAJAR 

Ya Sebagian Tidak 

50% 36% 14% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 64% 9% 9% 0% 18% 
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d. Apakah seluruh dosen yang ditugaskan mengampu matakuliah memiliki NIDN/NUPK?  

DOSEN / TENAGA PENGAJAR 

Ya Sebagian Tidak 

59% 36% 5% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 22% 67% 0% 0% 11% 
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e. Apakah Dosen memahami penggunaan aplikasi pembelajaran daring?  

DOSEN / TENAGA PENGAJAR 

Ya Sebagian Tidak 

68% 32% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 43% 57% 0% 0% 0% 
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a. Dosen menggunakan platform/aplikasi pembelajaran daring ?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

68% 27% 5% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 14% 57% 0% 14% 14% 
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b. Dosen melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 

tematik,efektif,   kolaboratif,   dan   berpusat   pada mahasiswa ?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

73% 27% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
17% 50% 33% 0% 0% 0% 



19 

c. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang direkomendasikan, (diskusi kelompok, simulasi, studi 

kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah)?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

73% 27% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
33% 33% 17% 0% 17% 0% 
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d. 75-100 % metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang 

direncanakan  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

91% 0% 9% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
50% 0% 50% 0% 0% 0% 
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e. Dosen memberikan penugasan  (terstruktur dan mandiri)?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

91% 9% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
50% 0% 50% 0% 0% 0% 
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f. Dosen mengunggah bahan ajar ke platform /aplikasi daring yang digunakan dalam 

pembelajaran ?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

55% 41% 5% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
20% 20% 60% 0 0 0 
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g. Dosen aktif memberikan umpan balik dalam pembelajaran ?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

77% 23% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
20% 0% 80% 0 0 0 
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h. Dosen memadukan perkuliahan secara singkron dan asingkron  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

82% 18% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 0% 100% 0 0 0 
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i. Sebagian dosen mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam 

pembelajaran?  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

73% 0% 27% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
50% 33% 17% 0 0 50% 
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j. Dosen merekam /menyimpan interaksi pembelajaran daring  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

45% 55% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
25% 8% 50% 17% 0% 25% 
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k. Dosen memenuhi target minimal 14 kali pertemuan perkuliahan  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

95% 5% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 0% 100% 0% 0% 0% 
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k. Dosen memenuhi target minimal 14 kali pertemuan perkuliahan  

PROSES PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

95% 5% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 0% 100% 0% 0% 0% 



29 

Apakah SPIDOL Sutha digunakan dalam proses pembelajaran daring?  

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

DARING 

Ya Sebagian Tidak 

9% 59% 32% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
15% 15% 55% 5% 5% 5% 



30 

Apakah  fasilitas jaringan wifi kampus digunakan oleh dosen dalam pembelajaran daring  

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

DARING 

Ya Sebagian Tidak 

5% 64% 32% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
10% 5% 71% 5% 0% 10% 



31 

Sistem pembelajaran dari teritegrasi dengan sistem informasi akademik?  

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

DARING 

Ya Sebagian Tidak 

45% 23% 32% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
25% 0% 58% 8% 0% 8% 



32 

Sistem pembelajaran dari teritegrasi dengan sistem informasi akademik?  

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

DARING 

Ya Sebagian Tidak 

45% 23% 32% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
25% 0% 58% 8% 0% 8% 



33 

a. Dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 

2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata 

kuliah  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

95% 5% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 100% 0% 0% 0% 0% 



34 

b. Dosen menerapkan  teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

77% 23% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
20% 40% 40% 0% 0% 0% 



35 

c. Dosen dalam melakukan penilaian menempuh mekanisme berikut; menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 

sesuai dengan rencana Pembelajaran;  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

73% 27% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
50% 50% 0% 0% 0% 0% 



36 

d. Dosen dalam melakukan penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

82% 18% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
25% 25% 25% 0% 25% 0% 



37 

e. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

82% 14% 5% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 25% 50% 0% 25% 0% 



38 

f. Dosen dalam melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian yang relevan  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

77% 23% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
40% 60% 0% 0% 0% 0% 



39 

g. Dosen dalam melakukan penilaian mengikuti prosedur yaitu perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian 

nilai akhir  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

86% 14% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 67% 0% 0% 33% 0% 



40 

h. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa  setelah satu tahap pembelajaran sesuai 

dengan rencana Pembelajaran  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

73% 27% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
50% 17% 33% 0% 0% 0% 



41 

i. 75% teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

95% 5% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 100% 0% 0% 0% 0% 



42 

j. Dosen menyerahkan soal ujian akhir semester (UAS) untuk divalidasi  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

55% 41% 5% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
40% 30% 0% 0% 30% 0% 



43 

k. Ujian Akhir Semester dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditetapkan  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

100% 0% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 0% 0% 0% 0% 0% 



44 

l. Dosen menginput nilai ke SIAKAD sesuai rentang waktu yang ditetapkan  

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Ya Sebagian Tidak 

91% 9% 0% 

Tidak 

tersedianya 

sistem, prosedur 

baku dan 

/peraturan  

dalam 

pelaksanaannya  

Terbatas  dan / 

lemahnya 

kemampuan 

sumberdaya 

manusia (dosen, 

karyawan) 

Terbatas dan 

/tidak 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana yang 

cukup dan 

memadai 

Terbatas dan 

/tidak 

memadainya 

dukungan 

finansial 

Terbatasnya 

waktu 

dialokasikan 

dalam 

pelaksanannya  

Tidak 

maksimalnya 

dukungan 

manajerial/penge

lolaan  
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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