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Status Staf Pengajar 

 

PENILAIAN 

 

NILAI-NILAI TEMPAT KERJA 

Saya mendapat informasi hal-hal penting mengenai PMIB FKUI 

 

 

 



Saya dapat secara bebas mengutarakan pendapat dan hal tersebut dihargai oleh PMIB FKUI 

 

Saya merasa dihargai oleh PMIB FKUI 

 

Saya dapat secara bebas mengutarakan ketidaksetujuan saya terhadap proses Pengelola PMIB FKUI 

 

 



Saya dapat secara bebas mengutarakan ketidaksetujuan saya terhadap proses tata kelola PMIB FKUI 

 

Saya merasa bahwa saya dapat bekerja dengan aman dan nyaman 

 

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 

Saya diberi kesempatan terlibat dalam implementasi capaian pembelajaran (ELOs) PMIB FKUI 

 



Saya diberi kesempatan terlibat dalam implementasi capaian pembelajaran (ELOs) PMIB FKUI 

 

Menurut saya, ELOs sudah diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di PMIB FKUI 

 

Sejauh yang Saudara ketahui, lulusan PMIB FKUI telah mencapai ELOs 

 



BRP membantu Saudara dalam melakukan kegiatan pengajaran 

 

Staf pengajar mendapat dorongan dan dukungan dari PMIB FKUI dalam melakukan pembaharuan 

kurikulum 

 

Staf pengajar difasilitasi oleh PMIB FKUI dalam metode pembelajaran 

 



Staf merasa ada dukungan dari PMIB FKUI untuk memberikan akses rujukan kepada peserta didik 

 

Saya mendapatkan umpan balik dari proses pengajaran yang dilakukan 

 

PESERTA DIDIK 

Peserta didik mengetahui prasyarat mata kuliah 

 



Peserta didik cukup baik memahami bahasa Inggris untuk mengikuti pelajaran dan menulis makalah 

 

Peserta didik mampu menulis makalah dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar 

 

Peserta didik mampu memenuhi persyaratan pengisian log book 

 



Peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu 

 

PENELITIAN 

Saya berpendapat bahwa Penduan penelitian PMIB FKUI untuk peserta didik cukup jelas 

 

Saya berpendapat bahwa waktu untuk melakukan penelitian cukup 

 



Saya berpendapat bahwa tersedia sarana prasarana untuk melakukan penelitian 

 

Saya berpendapat bahwa sebagian besar hasil penelitian peserta didik dapat dipertanggungjawabkan 

dan layak dipublikasikan 

 

BEBAN KERJA 

Beban kegiatan pengajaran yang diberikan kepada saya sesuai dengan kemampuan saya 

 



PENILAIAN KINERJA 

Penugasan yang diberikan kepada saya sesuai dengan keahlian yang saya miliki 

 

Besaran honor atau remunerasi pengajaran yang diberikan sesuai 

 

Besaran honor atau remunerasi pengajaran yang diberikan tepat waktu 

 



DUKUNGAN 

Rekan kerja sangat mendukung saya dalam kegiatan akademik 

 

Staf administrasi PMIB FKUI sangat mendukung saya dalam kegiatan akademik 

 

Unit pendukung (MEU (Medical Education Unit) dan MRU (Medical Research Unit)) sangat mendukung 

saya dalam kegiatan akademik 

 



Staf keuangan PMIB FKUI sangat mendukung saya dalam kegiatan akademik 

 

Tim Penjaminan Mutu di Departemen dan PMIB FKUI sangat mendukung saya dalam kegiatan akademik 

 

FASILITAS 

Ukuran ruang kelas yang ada sudah memadai 

 



Media pembelajaran: komputer, LCD, Pointer, flipchart dan whiteboard tersedia dan dapat digunakan 

 

Fasilitas sosial dan sarana prasarana (air bersih, toilet, musholla, tempat tempat makan) 

 

SEJAUH MANA SAUDARA SETUJU DENGAN PERNYATAAN BERIKUT 

Secara umum saya puas dengan topik, materi, dan pembimbingan yang telah saya berikan kapada 

peserta didik PMIB FKUI 

 



Apakah Saudara akan merekomendasikan orang lain yang memiliki kapasitas baik untuk menjadi Staf di 

PMIB FKUI? 

 

Apakah tantangan terbesar PMIB FKUI dalam 1 tahun dan 5 tahun mendatang? 

− Menghasilkan lulusan dengan kemampuan & kompetensi yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat tingkat regional/internasional 

− minimnya peminat untuk masuk - menerima calon mahasiswa yang cakap 

− perkembangan ilmu yang pesat - penelitian yang berkualitas & kepastian publikasi 

− Minat/animo peserta semakin menurun 

− inovasi penelitian 

 

 

 

 


