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Dasar Pelaksanaan Monev : Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi No. 1121/UGN.RKT.DK/2020 Untuk Melaksanakan  Monitoring dan  

  Evaluasi Kinerja Pada Seluruh Fungsionaris di 5 Fakultas Di lingkungan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 

Lingkup Monev   : 1. Tugas dan Tanggungjawab Dekan 

2. Tugas, Hak, Wewenang dan Tangggungjawab Wakil Dekan I 

3. Tugas, Hak, Wewenang dan Tangggungjawab Wakil Dekan II 

4. Tugas, Hak, Wewenang dan Tangggungjawab Wakil Dekan III 

5. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Lab 

5. Tugas dan Tangggungjawab Ketua Program Studi  

6. Tugas dan Tangggungjawab Tenaga Kependidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEKAN 

Dekan  : 

Fakultas : 

No Pernyataan Indikator Cacatan 

1 Tugas dan Fungsi Dekan 1. Dekan Fakultas bertugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan 
kegiatan dan penjaminan mutu dalam pendidikan akademik, dalam satu 

rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu atau seperangkat cabang ilmu 
pengetahuan. 

2. Dekan Fakultas memiliki fungsi: 

a. Merumuskan kebijakan strategis dibidang akademik, kemahasiswaan, 
riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, 

sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat Fakultas; 

b. Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan 

penganggaran di bidang akademik, kemahasiswaan, riset, pengabdian 
kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, 

tata kelola, sumber daya, dan usaha dengan dibantu oleh Wakil Dekan; 

c. Mengoordinasikan kegiatan Wakil Dekan, sesuai dengan rencana strategi 
dan kebijakan UGNP dan sistem manajemen yang telah ditetapkan; 

d. Mengendalikan standar kualitas di bidang akademik, kemahasiswaan, 

riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, 
sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha; 

e. Mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan 

Fakultas di bidang akademik, kemahasiswaan, riset, pengabdian kepada 

masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata 
kelola, sumber daya, dan usaha; 

f. Menyusun laporan tahunan kegiatan akademik, kemahasiswaan, riset, 

pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem 
informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha dalam rangka pertanggung 

jawaban Dekan kepada Rektor. 

 

2 Sesuai Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran Fakultas, Apakah Fakultas 
memiliki rancangan 

pengembangan? 

Fakultas memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek 

yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan 
strategis yang telah ditetapkan. 

Tersedianya dokumen: 

 



 Rencana Kerja 

 RIP 

 Renstra 

 Renop 

3 Apakah Fakultas sudah 

menjalankan SPMI 

Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek 

sebagai berikut: 1) Organ/fungsi SPMI, 2) Dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 
4) Hasil audit, dan 5) Bukti tindak lanjut. 

 

4 Sebutkan kerjasama Fakultas di 

bidang Pendidikan, penelitian dan 
PkM dalam 2 tahun terakhir, baik di 

tingkat Local, Nasional, dan 

Internasional. 

Kerjasama Fakultas di bidang Pendidikan, penelitian dan PkM dalam 2 tahun 

terakhir. 
 

5 Apakah Fakultas memiliki laporan 
pencapaian kinerja? 

Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah 
ditetapkan Fakultas yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) Capaian kinerja 

harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 

dan 2) Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, 
faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar.   

 

 

6 Apakah Fakultas melaksanakan 

pengukuran kepuasan pemangku 
kepentingan internal dan eksternal 

pada masing-masing kriteria? 

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-

masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, 
keuangan, sarana prasarana, Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang sebagai berikut: 1) Menggunakan instrument kepuasan yang 

sahih, andal, mudah digunakan, dan 2) Dilakukan secara berkala 

 

7 Kita ketahui Bersama bahwa 
Akreditasi program studi wajib re-

akreditasi paling lama 6 bulan 

sebelum masa akreditasi habis. 
Bagaimana upaya Fakultas dalam 

menyikapi hal ini?   

Fakultas membentuk Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Tim Penyusun 
dokumen akreditasi dalam mempersiapkan re-akreditasi? 

 

8 Apakah Fakultas menyediakan 

layanan kemahasiswaan ? 

Fakultas menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan 

pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan 
karir dan bimbingna kewirausahaan,  

 

9 Bagaimana upaya yang dilakukan 

Fakultas dalam membangun 
karakter dan meningkatkan Soft 

Skill mahasiswa? 

Fakultas melibatkan mahasiswa dalampengelenggaraan Seminar, Kuliah Umum, 

Workshop, dllyang sesuai denganbidang keahlian Program Studi 
 



10 Bagaimana usaha Fakultas untuk 
meningkatkan persentase jumlah 

dosen yang memiliki jabatan 

fungsional minimal lektor terhadap 

jumlah seluruh dosen tetap? 

Persentase jumlah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional Lektor.  

11 Bagaimana usaha Fakultas untuk 

meningkatkan persentase jumlah 

dosen yang memiliki sertifikat 

pendidik terhadap jumlah seluruh 
dosen tetap? 

Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah 

seluruh dosen tetap. 
 

12 Bagaimana usaha Fakultas dalam 

memotivasi dosen untuk studi lanjut 
(S3)? 

Fakultas mempersiapkan dosen untuk studi lanjut ke jenjang Doktoral (S3) dan 

mengarahkan untuk pengambilan bidang yang sesuai dengan arah peminatan yang 
sudah ditetapkan. 

 

13 Apakah rapat persiapan semester, 

dilaksanakan menjelang perkliahan 

setiap semester di tingkat Fakultas? 

Rapat awal semester dilaksanakan di tingkat Fakultas, sebagai bagian dari 

persiapan awal semester dan perencanaan Mata Kuliah bagi setiap Dosen, serta 

membahas hal-hal yang dianggap perlu penting dengan: 1) Undangan Rapat, 2) 
Daftar Hadir, 3) Notulen Rapat, 4) Berita Acara, dan 5) Foto. 

 

14 Apakah Rapat Akhir Semester 

dilaksanakan di tingkat Fakultas? 

Rapat akhir semester dilaksanakan dilaksanakan di tingkat Fakultas, sebagai 

bagian dari evaluasi pembelajaran selama satu semester dan tindak lanjut dari hasil 
evaluasi akhir semester menjadi bagian dari perbaikan semester berikutnya 

dibuktikan dengan: 1) Undangan Rapat, 2) Daftar Hadir, 3) Nutulen Rapat, 4) 

Berita Acara, dan 5) Foto 

 

15 Jelaskan bahwa Dosen telah 
melaksanakan pengajaran secara 

disiplin? 

Disiplin mengajar dibuktikan dengan; 1) Absensi Dosen, 2) RPS seluruh Dosen.  

16 Evaluasi kinerja fungsionaris dan 

dosen 

Sanksi terhadap kinerja fungsionaris dan dosen terkait kehadiran   

17    
18    

19    
20    

    

    

    

    



    

 

    Padangsidimpuan,         Juni 2022 

Tim Monev                           Dekan  
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