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• 1. Evaluasi hasil kerja GPMF dan GPMP

• 2. pedoman dan instrumen

• 3. hasil audit ISO

• 4. pelaksanaan 2x belum bisa dikunci

• 5. adakah laporan ke Fakultas

• 6. bagaimana sambutan gpmf dan Gpmp di
fakultas

• 7. rekapitulasi hasil monev



saran

• GPMF dan GPMP syariah:

• 1. tidak maksimal karena dosen dan bak tidak
maksimal mendukung pelaksanaan gpmp dan
gpmf. Sudah bekerja tapi tidak bisa maksimal.

• Sepert penyidik. Kok kami dimata-matai. 
Mungkin bisa memberikan arahan ke fakulktas
tentang urgensi kehadiran GPMF dan GPMP



• GPMP matematika: reni:

• Data mentah, google form. Data mentah ini
tidak masuk ke tim monev.  Bagaimana kalau
masing2 buat sendiri. 

• Yg dimonev bukan dosen bersangkutan karena
ada asisten. Nah, siapa yang dimonev?



• Ahmad muhaimin gpmp ilkom:
• Kau bberapa tahun lalu, dengan menggunakan google form 

rasa tidak bekerja. Karena hasilnya kita tidak tahu. 
• Lebih suka model yang ini. 

• Pakai yg format excell, isi manual kemudian dikirim ke LPM
• Kelemhahannya karena dimatai2: monev dengan cara adil. 

Metode acak.  Jadi semua berhak dijadikan narasumber. 
• Harus ada sosialisasi kepada dosen tentang pelaksanaan

monev sebanyak tiga kali. Untuk menghindari
• Ketidaktahuan dosen



• Pak soleh dari gpmp pend kimia:

• Pakai instrumen dr google form dianalisis.

• Format temuan. Hasil ke kaprodi.

• Mohon kejelasannya. Hasil monev ke mana? 

• Mahasiswa tidak full ngisi pertanyaan. 

• Karena tidak ketemu. 



• Siti rahmi:

• Sampel 25% dosen.

• Tim yang menetukan

• GPMP semester ini yg sudah berlalu, dosen LB 
seluruhnya.



• Tim rapat kecil utk develop ulang

• Bagaimana dengan penggantian dosen, 
sesuaikah sop

• Tolong dirancang pertemuan antara GPMF dan
fakultas, GPMP dengan prodi. Jangan sampai
dipandang sebagai alat untuk mematai-matai. 
Ada eksistensi. 



Karoma

• GPMP dan gpmf tidak punya ruang

• Iredo GPMP fak psikologi:

• Feedback ke fakultas, belum diterima. 

• Google form tersimpan abadi. Ini ditakutkan
tumpang tindih dgn file sebelumnya.

• Pengolahan hasil google form



• Hafis dari GPMP SI

• Google form sudah bagus. Permanen punya
bukti. Tetapi data mentah. Jadi dari goole form 
bisa juga dibuat. Grafik. Share ke drive. Tuk
lpm. Setiap ketua kelas wajib. 

• Format laporan. 



• Sebagian sepakat dengan pak hafiz tadi.

• Sebaiknya laporan itu yang dibutuhkan untuk
akreditasi. 

• Laporan dibuat oleh GPMF berdasarkan input 
dari GPMP



• Syariah:

• 1. aplikasi, gF tetap dipakai

• Untuk Bukti laporan gpmp cetak masing2

• Apakah setiap pertanyaan yang dimonev itu
selaras dengan akreditasi. 

• Selama rentang semester ini proses akreditasi
itukah yg di monev? 

• GPMF dua kali setahun?



• Google form 


