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PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

EVALUASI KINERJA DOSEN 

 
A. RASIONAL 

Evaluasi kinerja dosen adalah proses dimana sebuah lembaga (perguruan tinggi) pendidikan 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen. Langkah evaluasi ini diterapkan dan diambil oleh 

perguruan tinggi, sebagai upaya untuk memastikan kualitas SDM, sekaligus mengetahui dedikasi 

dosen terhadap tugas yang diemban di perguruan tinggi tersebut. Dengan melaksanakan evaluasi 

kinerja dosen, bisa dilakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. 

 

B. CAKUPAN 

Prosedur operasi standar evaluasi kinerja dosen ini berlaku untuk seluruh dosen di Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

 

C. TUJUAN 

Prosedur pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 

1. Memberikan suatu gambaran mengenai kinerja dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Dosen bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kualitas kinerjanya baik di bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian, maupun penunjang. Dengan harapan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan 

kinerjanya di masa mendatang. 

 

D. ACUAN 

1. PP No. 19 2005 tentang standar nasional pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah tentang UPI BHMN 

3. AD/ART UPI BHMN 

4. Renstra UPI 2021-2025 
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E. PROSEDUR 

1. Prodi mengumpulkan data: 

▪ Kehadiran dosen dalam memberikan kuliah, diperoleh dari Berita Acara Perkuliahan. 

▪ Hasil angket kinerja mengajar yang diisi mahasiswa di akhir semester. 

▪ Hasil monitoring dan evaluasi perkuliahan. 

2. Prodi mengolah data kehadiran dosen, angket kinerja dosen dan data hasil monitoring. 

3. Prodi melaporkan hasil evaluasi kinerja dosen kepada ketua departemen. 

 

F. ALUR KEGIATAN 

 

Kegiatan 

Unit 

Waktu Dokumen 
Ka. Prodi 

Bag. Adm. 
Akademik 

Mhs. 
Ketua 

Departem
en 

Prodi mengumpulkan data: 

• Kehadiran dosen dalam 
memberikan kuliah dari 
BAP 

• Hasil angket kinerja 
mengajar yang diisi 
mahasiswa 

• Hasil monitoring 
perkuliahan 

    

 

• BAP 

• Angket 

• Data hasil monitoring 

Prodi mengolah data 
kehadiran dosen, angket 
kinerja dosen dan data 
hasil monitoring 

    

  

Prodi melaporkan hasil 
evaluasi kinerja dosen 
kepada Ketua departemen 
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