Dalam penerapan Sistem Evaluasi di STP Bandung, Dosen diharapkan mengisi kuesioner penilaian
terhadap Program Studi dan sebaliknya. Kuesioner evaluasi diisi berdasarkan periode akademik
Januari - Juli 2016. Perhatikan detail tata cara pengisian e-POD berikut ini:

1. Pengisian Kuesioner e-POD (Evaluasi Program Studi Oleh Dosen)
a. Aplikasi akan berjalan baik pada browser: Safari versi 7.01 keatas, Firefox versi 26 keatas,
Google Chrome versi 31 keatas,
b. Online survei juga dapat diakses melalui Smartphone.
c. Ketik pada search bar http://stp-bandung.ac.id/e-pod
d. Masukan username dan password pada kolom yang disediakan. Username yang digunakan
memakai inisial dosen dengan huruf kecil (Contoh : sui) sedangkan untuk password adalah
NIP (Contoh : 196702111993031001). Bagi dosen/pengajar yang tidak mempunyai NIP
dan dosen luar, maka Password yang dipakai adalah 20142, sedangkan dosen tim,
username digunakan dengan memakai tanda garis miring (“/”) (contoh : sui/ent)
dengan password 20142.
e. Jika Login berhasil, maka akan tampil Menu Utama,
f. Dalam tampilan Menu Utama terdapat Kotak Merah yang berisi tentang Nama dan Insial Dosen
serta Tulisan angka dengan format X/Y, X-adalah jumlah kuesioner yang telah diisi dan Y-adalah
total kuesioner yang harus diisi (misal : 0/12).
g. Pilih Kotak Biru Tua, berisi kode program studi yang akan dievaluasi.
h. Isi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.
i. Sangat disarankan untuk mengisi kolom “Komentar”.
j. Setelah semua pertanyaan dalam kuesioner sudah terisi, pilih “SAVE”. Kuesioner hanya dapat
disimpan/save jika seluruh pertanyaan telah diisi.
k. Klik “PILIH QUIZ” untuk memilih Program Studi yang belum diisi. Simbol pena menunjukkan
bahwa kuesioner Program Studi bersangkutan belum diisi.
2. Pastikan apabila setelah selesai mengisi kuesioner segera logout.
3. Kuesioner tidak dapat diubah setelah disimpan/save sehingga penilaian secara jujur, objektif,
penuh tanggung jawab serta ketelitian dalam pengisian sangat diperlukan.
4. Periode pengisian kuesioner e-POD dilakukan selama tanggal “20 Juni – 29 Juli 2016”
5. Apabila ada masalah, segera melapor ke unit PPM nomor ext. 1231 a.n. Ajo, Imel & Budi.
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Dalam penerapan Sistem Evaluasi di STP Bandung, Dosen diharapkan mengisi kuesioner penilaian
terhadap Program Studi dan sebaliknya. Kuesioner evaluasi diisi berdasarkan periode akademik
Januari – Juli 2016. Perhatikan detail tata cara pengisian e-DOP berikut ini:

6. Petunjuk Pengisian Kuesioner e-DOP (Evaluasi Dosen Oleh Program Studi)
a. Aplikasi akan berjalan baik pada browser: Safari versi 7.01 keatas, Firefox versi 26 keatas,
Google Chrome versi 31 keatas,
b. Online survei juga dapat diakses melalui Smartphone.
c. Ketik pada search bar http://stp-bandung.ac.id/e-dop
d. Masukan username dan password pada kolom yang disediakan. Username yang digunakan
memakai kode program studi (Contoh : mbw) sedangkan untuk password adalah NIP ketua
program studi (Contoh : 196702111993031001)
e. Jika Login berhasil, maka akan tampil Menu Utama,
f. Dalam tampilan Menu Utama terdapat Kotak Merah yang berisi tentang Nama Program Studi
serta Tulisan angka dengan format X/Y, X-adalah jumlah kuesioner yang telah diisi dan Y-adalah
total kuesioner yang harus diisi (misal : 0/12).
g. Pilih Kotak Biru Tua, berisi inisial dosen pengampu mata kuliah. Pengisian dilakukan pada
seluruh Dosen terhadap mata kuliah yang telah diampu.
h. Isi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.
i. Sangat disarankan untuk mengisi kolom “Komentar”.
j. Setelah semua pertanyaan dalam kuesioner sudah terisi, pilih “SAVE”. Kuesioner hanya dapat
disimpan/save jika seluruh pertanyaan telah diisi.
k. Klik “PILIH QUIZ” untuk memilih Dosen yang belum diisi. Simbol pena menunjukkan bahwa
kuesioner Dosen bersangkutan belum diisi.
7. Pastikan apabila setelah selesai mengisi kuesioner segera logout.
8. Kuesioner tidak dapat diubah setelah disimpan/save sehingga penilaian secara jujur, objektif,
penuh tanggung jawab serta ketelitian dalam pengisian sangat diperlukan.
9. Periode pengisian kuesioner e-DOP dilakukan selama tanggal “20 Juni – 29 Juli 2016”
10. Apabila ada masalah, segera melapor ke unit PPM nomor ext. 1231 a.n. Ajo, Imel & Budi.
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