MANAGEMENT REVIEUW
Agenda

: Rapat Persiapan AIM 13 dan BKD

Hari/Tgl

: Kamis 16 Oktober 2014

Pukul

: 12.30-16.00

Tempat

: Kantor Prodi

Peserta

: HM, MMD, JH, HS, TH, RA, FR, TA, FA

Notulen

: HS

Tindakan atas MR sebelumnya:
1. Pengabdian dan Penelitian telah dilaksanakan masing-masing tim dengan baik.
2. Perbaikan web dan penyiapan dokumen dilaksanakan namun belum tuntas.
3. Tracer Study dalam bentuk kuisioner dan FGD Telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal
10 Oktober namun laporan belum selesai diselenggarakan. Demikian juga sinkronisasi
standar 3 Borang akreditasi setelah pelaksanaan peresmian ikatan alumni dan tracer study.

Pembahasan:
1. Meninjau ulang pelaksanaan revisi borang akreditasi setelah Aim Siklus 13. Tinjauan itu
meliputi:
A. Sinkronisasi dokumen terbaru dengan isi borang akreditasi tiap dstandar. Akan ditunjuk
ulang person in charge dalam rangka menyesuaikan hasil-hasil semiloka kurikulum dan
aim siklus 13 serta pembaharuan struktur organisasi di dalam prodi ilmu politik (intern).
B. Penyesuaian dengan dokumen pendukung seperti ED dan Borang Fakultas, Renstra
Dekan dst.
C. Rapat kemajuan revisi diselenggarakan segera setelah Aim siklus 13.
2. Laporan Tracer Study penanggung jawabnya TH setelah menerima salinan proceding dari HR
dan Tim Alumni. Akan ditindak lanjuti setelah AIM.
3. Dalam rangka persiapan UTS para dosen dihimbau untuk melengkapi pertemuan sebelum
hari H UTS dengan melaksanakan kelas tambahan agar seluruh MK yangh direncanakan
dalam RPKPS tercover dengan baik.
4. Berdasarkan kesepakatan dengan yang bersangkutan Terkait pak WK yang studi lanjut s3
beban pembimbingan skripsi dan PKN akan diambil alih prodi untuk diatur pengantiannya.

5. Untuk ujian PKN akan diatur secara bergiliran para dosen baru (TA, FR, FA, dan AH) sebagai
penguji dalam rangka mengakslerasi pengetahuan dan pengalaman pembimbingan PKN dan
Skripsi. Untuk JH dan FD telah bisa menjadi pembimbing 1 dalam tim pembimbing skripsi
mengingat masa kerja dan pengalaman yang telah dilampaui.
6. Mengusulkan pada fakultas agar segera dilaksanakan pra jab untuk dosen non pns ilmu
politik dan pelatihan pembimbingan akademik untuk dosen baru.
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