
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. RAMBU-RAMBU WAWANCARA 

 

1. Rambu-Rambu Wawancara 

⇒ Wawancara dengan Dosen 

 Kepemimpinan 

 Suasana kerja 

 Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota 

 Beban kerja 

 Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor 

 Masalah akademik lain yang relevan 

 Prasarana dan sarana akademik 

 Pelayanan administrasi terhadap dosen 

 

⇒ Wawancara dengan Pimpinan Program Studi 

 Suasana kerja 

 Hubungan pimpinan dan bawahan 

 Hubungan antara sesama sivitas akademika 

 Beban kerja 

 Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor 

 Kelengkapan prasarana dan sarana 

 

⇒ Wawancara dengan Mahasiswa 

 Suasana belajar 

 Kelengkapan prasarana dan sarana akademik 

 Kepuasan belajar 

 Fasilitas kemahasiswaan (asrama, klinik, fasilitas olahraga, fasilitas 

hiburan, dll.) 

 Organisasi mahasiswa 

 Layanan bantuan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dsb.) 

 Informasi karir dan pasar kerja 



Lampiran 2.  JADWAL KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN 
 

Waktu Kegiatan Kegiatan Keterangan 

08.00 -09.00 

Acara Pertemuan 
dengan pimpinan 

pusat/dan pembukaan 
acara Visitasi  

 

 
Hari Pertama 
09.00 – 11.00 
 

 
- Pertemuan Tim Asesor 

dengan pimpinan  
Program studi. 

- Presentasi dan 
klarifikasi oleh 
pimpinan  Program 
studi. 

- Diskusi Tim Asesor 
dengan pimpinan  
Program studi dan 
pimpinan fakultas  

 
Menyampaikan maksud 
asesmen lapangan dan 
menyusun jadwal kerja 
bersama dalam kegiatan 
asesmen lapangan 
 
Mendengarkan 
presentasi, diskusi dan 
klarifikasi 

 
11.00 – 12.00 

Wawancara dengan 
perwakilan dosen yang 
mengajar pada program 
studi yang bersangkutan  

 

12.00 – 13.00 Istirahat ISHOMA 

 
13.00 – 14.00 

 
Wawancara dengan 
perwakilan dosen yang 
mengajar pada program 
studi yang bersangkutan 
(lanjutan) 

 
 

 
14.00 – 15.00 

 
Meninjau prasarana dan 
sarana 

 
 

 
15.00-18.00 

 
Membuat catatan atas 
temuan-temuan yang ada 
dan menyusunan laporan 
awal Tim Asesor   
 

 

ISOMA   

 
19.00 – 21.00 

Penyampaian laporan 
akhir asesmen lapangan 
Tim Asesor yang 
dibacakan dihadapan 
pimpinan program studi 
dan pihak terkait lainnya 
serta pembuatan berita 

 
Menyusun laporan 
sementara di tempat dan 
atau penginapan 



Waktu Kegiatan Kegiatan Keterangan 

08.00 -09.00 

Acara Pertemuan 
dengan pimpinan 

pusat/dan pembukaan 
acara Visitasi  

 

acara yang ditanda 
tangani kedua belah 
pihak. 
 

 
08.00 – 09.00 

 
 
Pimpinan program studi 
menyusun tanggapan 
berita acara asesmen 
lapangan 

Menyampaikan temuan 
 

 
09.00 – 10.00 
 

 
Pimpinan program studi 
menyampaikan tanggapan 
berita acara asesmen 
lapangan. 
 

 

 
10.00 – 11.00 
 

 
Perbaikan draf dan 
penandatanganan berita 
acara asesmen lapangan. 
 

 

   

 

 


