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1. Nama Lengkap : .................................................................................................................
2. Lulus tahun

: ..................................................................................................................

3. Berapa lama Anda mendapatkan pekerjaan/pelayanan setelah lulus: (lingkari pilihan)
a) Telah bekerja sebelum lulus
b) < 3 bulan
c) 3 - 6 bulan
d) 7 - 12 bulan
e) Lebih dari 1 tahun

Evaluasi ini dimaksudkan untuk monitoring suasana akademik dalam proses belajar-mengajar dari
peningkatan mutu pembelajaran di STTA. Mahasiswa diminta memberikan penilaian yang seobyektif
mungkin dengan memberi tanda (v) pada kolom jawaban yang sesuai dengan penilaian anda
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Materi kuliah yang diberikan sangat berbobot
Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja/pelayanan
Tersedianya kelas reguler/non reguler
Relevansi materi kuliah dengan kebutuhan pelayanan
Mudah mendapat pekerjaan setelah lulus
Kesesuaian biaya kuliah dengan kualitas yang diberikan
Lokasi kuliah mudah dijangkau
Suasana akademik yang kondusif mendukung pembelajaran
Ada informasi yang mudah didapatkan dan jelas tentang adanya
pendaftaran
Tersedianya brosur gratis, formulir pendaftaran yang jelas dan
lengkap bagi peminat
Adanya iklan pendaftaran di media cetak/eletronik
Adanya tenaga customer service yang dapat dimintai keterangan
Tersedianya informasi lengkap melalui internet yang mudah diakses
Dosen komunikatif dalam proses perkuliahan
Dosen mengajar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
Dosen menguasai materi
Dosen sanggup menjawab pertanyaan dengan memuaskan
Dosen memberikan soal sesuai dengan materi
Dosen memberikan materi yang berhubungan dengan kebutuhan
pelayanan
Dosen menilai secara objektif
Kualitas dosen tamu dari luar perguruan tinggi
Staff tata usaha menguasai informasi yang diperlukan
Staff tata usaha cepat dalam memberikan pelayanan
Kemudahan dalam proses pendaftaran
Kemudahan dalam proses pembayaran

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang
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Sangat
Baik

Baik
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Kurang

Kemudahan dan kecepatan dalam proses nilai
Kemudahan memperoleh bahan kuliah/handout
Konsistensi ruang dan waktu kuliah
Adanya pemberitahuan tentang perubahan jadwal kuliah
Sarana prasarana perkuliahan tersedia dengan sangat baik
Buku teks dan jurnal ilmiah terbaru tersedia dalam jumlah yang
cukup
Ketersediaan buku edisi terbaru di perpustakaan
Ruang kuliah bersih dan nyaman
Fasilitas internet tersedia dengan baik
Kampus mengelola sarana parkir dengan aman dan tertib
Sarana toilet dikelola dengan baik dan bersih

Saran bagi Program Studi:
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Terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu untuk mengisi dan melengkapi kusioner ini sebagai umpan
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