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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Audit mutu internal (AMI) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dilaksanakan 
tanggal 8 bulan September tahun 2020 dengan audite Moh. Nurman, M.Pd. Hasil AMI 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa keunggulan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan pada setiap kriteria. Keunggulan tersebut terdiri atas; (1) 1 keunggulan 
pada kriteria Tata Pamong; (2) 1 keunggulan pada kriteria Mahasiswa; (3) 1 keunggulan 
pada kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (4) 1 keunggulan pada kriteria 
Pendidikan; (5) 1 keunggulan pada kriteria Penelitian; (6) 1 keunggulan pada kriteria 
PkM. Disamping itu, terdapat __ ketidaksesuaian (KTS) yang terdiri atas: (1) 3 KTS pada 
Kriteria VMTS, (2) 9 KTS pada kriteria Tata Pamong; (3) 3 KTS pada kriteria Mahasiswa; 
(4) 2 KTS pada kriteria SDM; (5) 3 KTS pada kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (6) 
11 KTS pada kriteria Pendidikan; (7) 1 KTS pada Kriteria Penelitan, dan (8) 1 KTS pada 
Kriteria PKM. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga 

”Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Lamongan Tahun 2020” ini dapat diselesaikan. Berdasarkan 

hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat 

tanggapan dari pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Harapan kami 

kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dan kinerja.    

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif  dalam 
pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua 
pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan. 

 

 

 

 

Lamongan, 2 September 2020 

Lembaga Penjaminan Mutu 
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I. PENDAHULUAN  

 

Fakultas KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN    

Alamat 
Gedung D lantai 2, Kampus Unisla, Jalan Veteran No 53 A, 
Lamongan 
 

Nama Dekan 
Dr. Madekhan, S.Pd., M.Si. 

Telp. : 089515127313 

Tanggal 
Audit 

Selasa/ 8 September 2020 

Ketua 
Auditor 

DIANA DWI JAYANTI, M.Psi

   
Fakultas : FAI 

Telp. : +62 857 3300 1454 

Anggota 
Auditor 

1. Nama     : Abdul Kholiq, M.Pd.    
  
Fakultas : KIP 
 

     Telp.        : 0857 3264 5662 

Tanda Tangan 
Ketua 

Auditor 

 

Tanda 
Tangan 
Dekan: 

 

 
 

II. TUJUAN AUDIT 
a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus 

Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.  

 

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu  

Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu  Fakultas     

 

c. Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program 

Akreditasi  

 

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas  

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas 
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III. LINGKUP AUDIT 

Adapun lingkup Audit Mutu Internal adalah 9 Kriteria dan 33 Standar 
Mutu. 

 
 

IV. DESKRIPSI KINERJA UPPS 
4.1 Deskripsi Kinerja Fakultas Berdasarkan Kriteria  

1. Kinerja Fakultas Kriteria 1 VMTS 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 1 VMTS dapat dilihat 
pada grafik di bawah ini: 

 
 

2. Kinerja Fakultas Kriteria 2 Tata Pamong 
Hasil penilaian kinerja Fakultas pada kriteria 2 Tata Pamong dapat 
dilihat pada grafik di bawah ini:  

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
VMTS UPPS sesuai  dengan VMTS PT dan 

memayungi  kei lmuan prodi
1,00

2

Mekanisme dan keterl ibatan pemangku

kepentingan dalam penyusunan VMTS 

UPPS
3,00

3

Adanya Sos ia l i sas i  dan pemahaman 

VMTS UPPS yang mel iputi :

1. Adanya SK tim sos ia l i sas i  VMTS UPPS

2. Adanya bukti  sos ia l i sas i  VMTS UPPS

3. Adanya laporan kegiatan sos ia l i sas i  

VMTS UPPS

4. Adanya laporan pemahaman VMTS 

UPPS kepada semua s ivi tas  akademika

2,00

4

Strategi  pencapaian tujuan disusun 

berdasarkan anal is is  yang s is tematis , 

serta  pada pelaksanaannya di lakukan 

pemantauan dan evaluas i  yang 

di tindaklanjuti .  

2,00
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BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

UPPS memil iki  kelengkapan struktur 

organisas i  dan keefekti fan 

penyelenggaraan organisas i .
0,00

2

UPPS memil iki  praktek baik da lam 

Perwujudan good governance dan 

pemenuhan l ima pi lar s is tem tata  

pamong, yang mencakup: 1) Kredibel , 2) 

Transparan, 3) Akuntabel , 4) 

Bertanggung jawab, 5) Adi l .

3,00

3
UPPS memil iki  bukti  komitmen pimpinan 

UPPS 3,00

4

Pimpinan UPPS memil iki  Kapabi l i tas  

yang mencakup aspek: 1) perencanaan, 

2) pengorganisas ian, 3) penempatan 

personel , 4) pelaksanaan, 5) 

pengendal ian dan pengawasan, dan 6) 

pelaporan yang menjadi  dasar tindak 

lanjut.

1,00

5

Pelampauan SN-DIKTI yang di tetapkan 

dengan indikator kinerja  tambahan yang 

berlaku di  UPPS berdasarkan s tandar 

pendidikan tinggi  yang di tetapkan 

perguruan tinggi  pada tiap kri teria .

2,00
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BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

6

Anal is i s  keberhas i lan dan/atau 

ketidakberhas i lan pencapaian kinerja  

UPPS yang telah di tetapkan di  tiap 

kri teria  memenuhi  2 aspek sebagai  

berikut:

1) capaian kinerja  diukur dengan 

metoda yang tepat, dan has i lnya  

dianal is i s  serta  dieva luas i , dan

2) anal is i s  terhadap capaian kinerja  

mencakup identi fikas i  akar masalah, 

faktor pendukung keberhas i lan dan 

faktor penghambat ketercapaian 

s tandard, dan deskrips i  s ingkat tindak 

lanjut yang akan di lakukan.

1,00

7

Keterlaksanaan Sis tem Penjaminan 

Mutu Internal  (akademik dan 

nonakademik) yang dibuktikan dengan 

keberadaan 5 aspek:

1) dokumen legal  pembentukan unsur 

pelaksana penjaminan mutu.

2) ketersediaan dokumen mutu: 

kebi jakan SPMI, manual  SPMI, s tandar 

SPMI, dan formul i r SPMI.

3) terlaksananya s iklus  penjaminan 

mutu (s iklus  PPEPP)

4) bukti  sahih efektivi tas  pelaksanaan 

penjaminan mutu.

5) memi l iki  external  benchmarking 

da lam peningkatan mutu.

0,00

8

Pengukuran kepuasan para  pemangku 

kepentingan (mahas iswa, dosen, tenaga 

kependidikan, lulusan, pengguna, mitra  

industri , dan mitra  la innya) terhadap 

layanan manajemen, yang memenuhi  

aspek- aspek berikut:

1) menggunakan instrumen kepuasan 

yang sahih, andal , mudah digunakan,

2) di laksanakan secara  berka la , serta  

datanya terekam secara  komprehens i f,

3) dianal is i s  dengan metode yang tepat 

serta  bermanfaat untuk pengambi lan 

keputusan,

4) tingkat kepuasan dan umpan bal ik 

di tindaklanjuti  untuk perbaikan dan 

peningkatan mutu luaran secara  berka la  

dan ters is tem.

5) di lakukan review terhadap 

pelaksanaan pengukuran kepuasan 

dosen dan mahas iswa, serta

6) has i lnya  dipubl ikas ikan dan mudah 

diakses  oleh dosen dan mahas iswa.

0,00
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BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

9

Standar pengelolaan pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program 

Studi  (UPPS) mel ingkupi  5 aspek sebagai  

berikut:                                                                                           

(1) Penyusunan kurikulum dan rencana 

pembela jaran pada setiap matakul iah;                                                                                         

(2) Penyelenggaran program 

pembela jaran yang disesuaikan dengan 

s tandar i s i , proses , dan peni la ian yang 

di tetapkan untuk mencapai  capaian 

pembela jaran lulusan;                                           

(3) Penyelenggaraan kegiatan s is temik 

yang menciptakan suasana akademik 

dan budaya mutu yang baik;                                                             

(4) Pelaksanaan kegiatan pemantauan 

dan evaluas i  secara  periodik da lam 

rangka menjaga mutu proses  

pembela jaran;                                    (5) 

Pelaporan has i l  program pembela jaran 

secara  periodik sebagai  sumber data  

dan informas i  da lam pengambi lan 

keputusan perbaikan dan pegembangan 

2,00

10

Standar pengelolaan pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program 

Studi  (UPPS) mel ingkupi :                                                           

(1) Penyusunan kebi jakan, rencana 

s trategis  dan operas ional  yang terka i t 

dengan proses  pembela jaran                                                              

(2) Penyelenggaraan pembela jaran yang 

sesuai  dengan jenis  dan program 

pendidikannya                                                     

(3) Program peningkatan mutu 

pengelolaan program studi                                                          

(4) Pelaksanaan pemantauan dan 

evaluas i  kegiatan program studi                                                                                        

(5) Panduan perencanaan, pelaksanaan, 

eva luas i , pengawasan, penjaminan 

mutu dan pengembangan kegiatan 

pembela jaran dan dosen                                                            

(6) Penyampaian laporan kinerja  

program studi                                                      

2,00

11

Pengelolaan proses  pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program 

Studi  (UPPS) terdokumentas i  dengan 

baik dan dapat diakses  oleh Unit 

Pengelola  Program Studi  (UPPS) untuk 

keperluan pengambi lan keputusan 

manajeria l  dan pemutakhiran 

Pangkalan Data  Pendidikan Tinggi  (PD-

Dikti )

3,00
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3. Kinerja Fakultas Kriteria 3 Mahasiswa 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 3 Mahasiswa dapat 
dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

12

Pengelolaan proses  pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program 

Studi  (UPPS) terdokumentas i  dengan 

baik da lam:                                                                                       

(1) Menggunakan jaringan IT                                                     

(2) Dapat diakses  oleh Unit Pengelola  

Program Studi  (UPPS) untuk keperluan 

pengambi lan keputusan manajeria l  dan 

pemutakhiran Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi  (PD-Dikti )                                                  

(3) Serta  dapat diakses  oleh pemangku 

kepentingan eksternal  terka it kerjasama

2,00

13

Mutu, manfaat, kepuasan dan 

keberlanjutan kerjasama pendidikan, 

penel i tian dan PkM yang relevan dengan 

program studi . UPPS memil iki  bukti  yang 

sahih terka it kerjasama yang ada telah 

memenuhi  3 aspek berikut:

1) memberikan manfaat bagi  program 

studi  da lam pemenuhan proses  

pembela jaran, penel i tian, PkM.

2) memberikan peningkatan kinerja  

tridharma dan fas i l i tas  pendukung 

program studi .

3) memberikan kepuasan kepada mitra  

industri  dan mitra  kerjasama la innya, 

serta  menjamin keberlanjutan 

kerjasama dan has i lnya.

3,00

14

Kerjasama pendidikan, penel i tian, dan 

PkM yang relevan dengan program studi  

dan dikelola  oleh UPPS dalam 3 tahun 

terakhir

4,00

15

Kerjasama tingkat internas ional , 

nas ional , wi layah/lokal  yang relevan 

dengan program studi  dan dikelola  oleh 

UPPS dalam 3 tahun terakhir

3,50

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
Metode rekruitmen dan keketatan 

seleks i
0,95

2

UPPS melakukan upaya untuk 

meningkatkan animo calon mahas iswa 

dan terdapat bukti  keberhas i lannya.
4,00

3 UPPS menerima mahas iswa as ing 3,52

4 Ketersediaan layanan kemahas iswaan 

di  bidang: 
3,00

5
Akses  dan mutu layanan 

kemahas iswaan.
2,00

6
Kerjasama kegiatan UKM  dengan 

insti tus i  la in 
2,00



 

11 
 

4. Kinerja Fakultas Kriteria 4 SDM 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 4 SDM dapat dilihat 
pada grafik di bawah ini: 

 
 

5. Kinerja Fakultas Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 5 Keuangan, Sarana 
dan Prasarana  dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

6. Kinerja Fakultas Kriteria 6 Pendidikan 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 6 Pendidikan dapat 
dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Kesesuaian perencanaan dan 

pengembangan dosen UPPS dengan 

rencana pengembangan SDM yang 

merupakan bagian dari  Rencana 

Strategis  Perguruan Tinggi

3,00

2

Kual i fikas i  dan kecukupan tenaga 

kependidikan berdasrkan jenis  

pekerjaannya (adminis tras i , 

pustakawan, teknis i , dl l )

2,00

3

Kual i fikas i  dan kecukupan laboran 

untuk mendukung proses  pembela jaran 

sesuai  dengan kebutuhan program studi

0,00

4

UPPS wajib mengembangkan dan 

meningkatkan kompetens i  tendik 

sesuai  bidang tugas  keahl iannya
3,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
1 Biaya operas ional  pendidikan 1,00

2

Real isas i  investas i  (SDM, sarana dan 

prasarana) yang mendukung 

penyelenggaraan tridharma

2,00

3

Penggunaan dana untuk kegiatan 

penel i tian dosen tetap 4,00

4
Penggunaan dana untuk kegiatan PkM 

dosen tetap
0,00

5

Kecukupan, akses ibi l i tas  dan mutu 

sarana dan prasarana untuk menjamin 

pencapaian capaian pembelajaran dan 

meningkatkan suasana akademik.

3,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

ketersediaan pedoman akademik UPPS 

yang memuat minimal  Profi l  Lulusan 

UPPS, CPL UPPS, dan Kurikulum Prodi
1,00

2

ketersediaan kebi jakan UPPS tentang 

integras i  has i l  penel i tian dan PkM ke 

dalam pembela jaran

1,00

3

UPPS melakukan Monev pelaksanaan 

integras i  has i l  penel i tian dan PkM ke 

dalam pembela jaran

1,00

4

Monitoring dan evaluas i  pelaksanaan 

proses  pembela jaran mencakup 

karakteris tik, perencanaan, 

pelaksanaan, proses  pembela jaran dan 

beban bela jar mahas iswa untuk 

memperoleh capaian pembela jaran 

lulusan. 

0,00

5
Tingkat kepuasan mahas iswa terhadap 

proses  pendidikan 0,00

6
Anal is is  dan tindak lanjut dari  has i l  

pengukuran kepuasan mahas iswa. 0,00
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7. Kinerja Fakultas Kriteria 7 Penelitian 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 7 Penelitian dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

8. Kinerja Fakultas Kriteria 8 PkM 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 8 PkM yaitu 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

7

UPPS memberikan hak bagi  mahas iswa 

yang dinyatakan lulus  berupa

a. i jazah

b. serti fikat profes i , bagi  lulusan 

program profes i

c. gelar

d. surat keterangan pendamping i jazah

4,00

8
ketersediaan Kebi jakan UPPS tentang 

CPL dan MK Wajib Univ dan UPPS
1,00

9

Ketersediaan kebi jakan pengembangan 

kurikulum yang mempertimbangkan 

1) keterkaitan dengan vis i  dan mis i  UPPS 

2) pengembangan i lmu Prodi  

3) kebutuhan stakeholders

1,00

10
Ketersediaan pedoman pengembangan 

kurikulum.
0,00

11

Ketersediaan pedoman pelaksanaan 

kurikulum yang mencakup pemantauan 

dan peninjauan kurikulum yang 

mempertimbangkan umpan bal ik dari  

para  pemangku kepentingan, 

pencapaian isu-isu s trategis  untuk 

menjamin kesesuaian dan 

kemutakhirannya.

0,00

12
ketersediaan dokumen pengembangan 

dan pelaksanaan kurikulum 2,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
Tersedia  dokumen formal  rencana 

s trategis  penel i tian
4,00

2

Relevans i  penel i tian pada UPPS 

mencakup unsur-unsur sebagai  berikut: 

1) memil iki  peta ja lan yang memayungi  

tema penel i tian dosen dan mahas iswa; 

2) dosen dan mahas iswa melaksanakan 

penel i tian sesuai  dengan agenda 

penel i tian dosen yang merujuk kepada 

peta ja lan penel i tian; 3) melakukan 

evaluas i

kesesuaian penel i tian dosen dan 

mahas iswa dengan peta ja lan, dan 4) 

menggunakan has i l  eva luas i  untuk 

perbaikan relevans i  penel i tian dan 

pengembangan kei lmuan program studi .

0,00
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9. Kinerja Fakultas Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tri Dharma 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 9 Luaran dan Capaian 

Tri Dharma dapat dilihat ada grafik di bawah ini: 

 
 

10. Kinerja Fakultas Keseluruhan Kriteria 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada keseluruhan kriteria yaitu 

Kriteria 1 VMTS, Kriteria 2 Tata Pamong, Kriteria 3 Mahasiswa, 

Kriteria 4 SDM, Kriteria 5 Keuangan, sarana dan prasarana, Kriteria 

6 Pendidikan, Kriteria 7 Penelitian, Kriteria 8 PkM dan Kriteria 9 

Luaran dan Capaian Tri Dharma, dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini: 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
Tersedia  dokumen formal  rencana 

s trategis  PkM
4,00

2

Relevans i  PkM pada UPPS mencakup 

unsur-unsur sebagai  berikut: 1) memil iki  

peta ja lan yang memayungi  tema PkM 

dosen dan mahas iswa; 2) dosen dan 

mahas iswa melaksanakan PkM sesuai  

dengan agenda PkM dosen yang merujuk 

kepada peta ja lan PkM; 3) melakukan 

evaluas i

kesesuaian PkM dosen dan mahas iswa 

dengan peta ja lan, dan 4) menggunakan 

has i l  eva luas i  untuk perbaikan 

relevans i  PkM dan pengembangan 

kei lmuan program studi .

0,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Anal is is  pemenuhan capaian 

pembela jaran lulusan (CPL) yang diukur 

dengan metoda yang sahih dan relevan, 

mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) 

kedalaman, dan 3) kebermanfaatan 

anal is is  yang di tunjukkan dengan 

peningkatan CPL dari  waktu ke waktu 

dalam 3 tahun terakhir.

3,00

2

Pelaksanaan tracer s tudy yang 

mencakup 5 aspek sebagai  berikut: 1) 

pelaksanaan tracer s tudy terkoordinas i  

di  tingkat PT; 2) kegiatan tracer s tudy 

di lakukan secara  reguler setiap tahun 

dan terdokumentas i ; 3) i s i  kues ioner 

mencakup seluruh pertanyaan inti  tracer 

s tudy DIKTI; 4) di targetkan pada seluruh 

populas i  (lulusan TS-4 s .d. TS-2); 5) 

has i lnya  disos ia l i sas ikan dan 

digunakan untuk pengembangan 

3,00

3

Tingkat kepuasan pengguna lulusan 

dini la i  terhadap aspek:1 : Etika , 2 : 

Keahl ian pada bidang i lmu (kompetens i  

utama),3 : Kemampuan berbahasa 

as ing,4 : Penggunaan teknologi  

informas i ,5 : Kemampuan 

berkomunikas i ,6 : Kerjasama tim,7 : 

Pengembangan diri .

3,26
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Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki skor tertinggi pada 
kriteria Luaran dan Capaian Tridharma, serta skor terendah pada 
kriteria Pendidikan. 

 
4.2 Deskripsi Kinerja Fakultas Berdasarkan Standar Mutu 

1. Kinerja Fakultas Standar Kompetensi Lulusan 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Kompetensi Lulusan 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

C1

C2

C3

C4

C5

C6
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C8
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0,00
0,50
1,00
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2,50
3,00
3,50
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2. Kinerja Fakultas Standar Isi Pembelajaran 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Isi Pembelajaran 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

3. Kinerja Fakultas Standar Proses Pembelajaran 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Proses Pembelajaran 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Anal is is  pemenuhan capaian pembela jaran 

lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang 

sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) 

keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) 

kebermanfaatan anal is is  yang di tunjukkan 

dengan peningkatan CPL dari  waktu ke waktu 

dalam 3 tahun terakhir.

3,00

2

Pelaksanaan tracer s tudy yang mencakup 5 aspek 

sebagai  berikut: 1) pelaksanaan tracer s tudy 

terkoordinas i  di  tingkat PT; 2) kegiatan tracer 

s tudy di lakukan secara  reguler setiap tahun dan 

terdokumentas i ; 3) i s i  kues ioner mencakup 

seluruh pertanyaan inti  tracer s tudy DIKTI; 4) 

di targetkan pada seluruh populas i  (lulusan TS-4 

s .d. TS-2); 5) has i lnya  disos ia l i sas ikan dan 

digunakan untuk pengembangan kurikulum dan 

pembela jaran.

3,00

3

Tingkat kepuasan pengguna lulusan dini la i  

terhadap aspek:1 : Etika , 2 : Keahl ian pada bidang 

i lmu (kompetens i  utama),3 : Kemampuan 

berbahasa as ing,4 : Penggunaan teknologi  

informas i ,5 : Kemampuan berkomunikas i ,6 : 

Kerjasama tim,7 : Pengembangan diri .

3,26

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

ketersediaan pedoman akademik UPPS yang 

memuat minimal  Profi l  Lulusan UPPS, CPL UPPS, 

dan Kurikulum Prodi

1,00

2

ketersediaan kebi jakan UPPS tentang integras i  

has i l  penel i tian dan PkM ke dalam pembelajaran 1,00

3

UPPS melakukan Monev pelaksanaan integras i  

has i l  penel i tian dan PkM ke dalam pembelajaran 1,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Monitoring dan evaluas i  pelaksanaan proses  

pembelajaran mencakup karakteris tik, 

perencanaan, pelaksanaan, proses  pembelajaran 

dan beban bela jar mahas iswa untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan. 

0,00

2
Tingkat kepuasan mahas iswa terhadap proses  

pendidikan
0,00

3
Anal is is  dan tindak lanjut dari  has i l  pengukuran 

kepuasan mahas iswa.
0,00
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4. Kinerja Fakultas Standar Penilaian Pembelajaran 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Penilaian 

Pembelajaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

5. Kinerja Fakultas Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

 
 

6. Kinerja Fakultas Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar sarana dan prasarana 
pembelajaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

7. Kinerja Fakultas Standar Pengelolaan Pembelajaran 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar pengelolaan 
pembelajaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

UPPS memberikan hak bagi  mahas iswa yang 

dinyatakan lulus  berupa

a. i jazah

b. serti fikat profes i , bagi  lulusan program profes i

c. gelar

d. surat keterangan pendamping i jazah

4,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Kesesuaian perencanaan dan pengembangan 

dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM 

yang merupakan bagian dari  Rencana Strategis  

Perguruan Tinggi

3,00

2

Kual i fikas i  dan kecukupan tenaga kependidikan 

berdasrkan jenis  pekerjaannya (administras i , 

pustakawan, teknis i , dl l )

2,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

3

Kual i fikas i  dan kecukupan laboran untuk 

mendukung proses  pembelajaran sesuai  dengan 

kebutuhan program studi

0,00

4

UPPS wajib mengembangkan dan meningkatkan 

kompetens i  tendik sesuai  bidang tugas  

keahl iannya

3,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Kecukupan, akses ibi l i tas  dan mutu sarana dan 

prasarana untuk menjamin pencapaian capaian 

pembelajaran dan meningkatkan suasana 

akademik.

3,00
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8. Kinerja Fakultas Standar Pembiayaan Pendidikan 

Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar pembiayaan 
pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

9. Kinerja Fakultas Standar Isi Penelitian 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Isi Penelitian dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Standar pengelolaan pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program Studi  

(UPPS) mel ingkupi  5 aspek sebagai  berikut: (1) 

Penyusunan kurikulum dan rencana pembela jaran 

pada setiap matakul iah; (2) Penyelenggaran 

program pembela jaran yang disesuaikan dengan 

s tandar i s i , proses , dan peni la ian yang 

di tetapkan untuk mencapai  capaian 

pembela jaran lulusan; (3) Penyelenggaraan 

kegiatan s is temik yang menciptakan suasana 

akademik dan budaya mutu yang baik; (4) 

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluas i  

secara  periodik da lam rangka menjaga mutu 

proses  pembela jaran; (5) Pelaporan has i l  program 

pembela jaran secara  periodik sebagai  sumber 

data  dan informas i  da lam pengambi lan 

keputusan perbaikan dan pegembangan mutu 

pembela jaran.

2,00

2

Standar pengelolaan pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program Studi  

(UPPS) mel ingkupi : (1) Penyusunan kebi jakan, 

rencana s trategis  dan operas ional  yang terka i t 

dengan proses  pembela jaran; (2) 

Penyelenggaraan pembela jaran yang sesuai  

dengan jenis  dan program pendidikannya; (3) 

Program peningkatan mutu pengelolaan program 

studi ; (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluas i  

kegiatan program studi ; (5) Panduan 

perencanaan, pelaksanaan, eva luas i , 

pengawasan, penjaminan mutu dan 

pengembangan kegiatan pembela jaran dan 

dosen; (6) Penyampaian laporan kinerja  program 

studi  

2,00

3

Pengelolaan proses  pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program Studi  

(UPPS) terdokumentas i  dengan baik dan dapat 

diakses  oleh Unit Pengelola  Program Studi  (UPPS) 

untuk keperluan pengambi lan keputusan 

manajeria l  dan pemutakhiran Pangkalan Data  

Pendidikan Tinggi  (PD-Dikti )

3,00

4

Pengelolaan proses  pembela jaran yang 

di tetapkan oleh Unit Pengelola  Program Studi  

(UPPS) terdokumentas i  dengan baik da lam:                                                                                       

(1) Menggunakan jaringan IT                                                     

(2) Dapat diakses  oleh Unit Pengelola  Program 

Studi  (UPPS) untuk keperluan pengambi lan 

keputusan manajeria l  dan pemutakhiran 

Pangkalan Data  Pendidikan Tinggi  (PD-Dikti )                                                  

(3) Serta  dapat diakses  oleh pemangku 

kepentingan eksternal  terka i t kerjasama

2,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
1 Biaya operas ional  pendidikan 1,00

2

Real isas i  investas i  (SDM, sarana dan prasarana) 

yang mendukung penyelenggaraan tridharma 2,00
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10. Kinerja Fakultas Standar Pembiayaan Penelitian 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Pembiayaan 

Penelitian dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

11. Kinerja Fakultas Standar Pembiayaan PkM 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Pembiayaan PkM 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

12. Kinerja Fakultas Standar Isi PkM 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Isi PkM dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini: 

 
13. Kinerja Fakultas Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 

Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Tata Pamong dan 

Tata Kelola dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
Tersedia  dokumen formal  rencana strategis  

penel i tian
4,00

2

Relevans i  penel i tian pada UPPS mencakup unsur-

unsur sebagai  berikut: 1) memil iki  peta  ja lan yang 

memayungi  tema penel i tian dosen dan 

mahas iswa; 2) dosen dan mahas iswa 

melaksanakan penel i tian sesuai  dengan agenda 

penel i tian dosen yang merujuk kepada peta ja lan 

penel i tian; 3) melakukan evaluas i  kesesuaian 

penel i tian dosen dan mahas iswa dengan peta 

ja lan, dan 4) menggunakan has i l  evaluas i  untuk 

perbaikan relevans i  penel i tian dan 

pengembangan kei lmuan program studi .

0,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
Penggunaan dana untuk kegiatan penel i tian 

dosen tetap
4,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen 

tetap
0,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
1 Tersedia  dokumen formal  rencana strategis  PkM 4,00

2

Relevans i  PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur 

sebagai  berikut: 1) memil iki  peta  ja lan yang 

memayungi  tema PkM dosen dan mahas iswa; 2) 

dosen dan mahas iswa melaksanakan PkM sesuai  

dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada 

peta ja lan PkM; 3) melakukan evaluas i  

kesesuaian PkM dosen dan mahas iswa dengan 

peta ja lan, dan 4) menggunakan has i l  evaluas i  

untuk perbaikan relevans i  PkM dan 

pengembangan kei lmuan program studi .

0,00
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BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
UPPS memi l iki  kelengkapan s truktur organisas i  

dan keefekti fan penyelenggaraan organisas i .
0,00

2

UPPS memi l iki  praktek ba ik da lam Perwujudan 

good governance dan pemenuhan l ima pi lar 

s i s tem tata  pamong, yang mencakup: 1) Kredibel , 

2) Transparan, 3) Akuntabel , 4) Bertanggung 

jawab, 5) Adi l .

3,00

3 UPPS memi l iki  bukti  komitmen pimpinan UPPS 3,00

4

Pimpinan UPPS memi l iki  Kapabi l i tas  yang 

mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) 

pengorganisas ian, 3) penempatan personel , 4) 

pelaksanaan, 5) pengendal ian dan pengawasan, 

dan 6) pelaporan yang menjadi  dasar tindak 

lanjut.

1,00

5

Pelampauan SN-DIKTI yang di tetapkan dengan 

indikator kinerja  tambahan yang berlaku di  UPPS 

berdasarkan s tandar pendidikan tinggi  yang 

di tetapkan perguruan tinggi  pada tiap kri teria .

2,00

6

Anal is i s  keberhas i lan dan/atau 

ketidakberhas i lan pencapaian kinerja  UPPS yang 

telah di tetapkan di  tiap kri teria  memenuhi  2 

aspek sebagai  berikut:

1) capaian kinerja  diukur dengan metoda yang 

tepat, dan has i lnya  dianal is i s  serta  dieva luas i , 

dan

2) anal is i s  terhadap capaian kinerja  mencakup 

identi fikas i  akar masalah, faktor pendukung 

keberhas i lan dan faktor penghambat 

ketercapaian s tandard, dan deskrips i  s ingkat 

tindak lanjut yang akan di lakukan.

1,00

7

Keterlaksanaan Sis tem Penjaminan Mutu Internal  

(akademik dan nonakademik) yang dibuktikan 

dengan keberadaan 5 aspek:

1) dokumen legal  pembentukan unsur pelaksana 

penjaminan mutu.

2) ketersediaan dokumen mutu: kebi jakan SPMI, 

manual  SPMI, s tandar SPMI, dan formul i r SPMI.

3) terlaksananya s iklus  penjaminan mutu (s iklus  

PPEPP)

4) bukti  sahih efektivi tas  pelaksanaan 

penjaminan mutu.

5) memi l iki  external  benchmarking da lam 

peningkatan mutu.

0,00

8

Pengukuran kepuasan para  pemangku 

kepentingan (mahas iswa, dosen, tenaga 

kependidikan, lulusan, pengguna, mitra  industri , 

dan mitra  la innya) terhadap layanan manajemen, 

yang memenuhi  aspek- aspek berikut:

1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, 

andal , mudah digunakan,

2) di laksanakan secara  berka la , serta  datanya 

terekam secara  komprehens i f,

3) dianal is i s  dengan metode yang tepat serta  

bermanfaat untuk pengambi lan keputusan,

4) tingkat kepuasan dan umpan bal ik 

di tindaklanjuti  untuk perbaikan dan peningkatan 

mutu luaran secara  berka la  dan ters is tem.

5) di lakukan review terhadap pelaksanaan 

pengukuran kepuasan dosen dan mahas iswa, 

serta

6) has i lnya  dipubl ikas ikan dan mudah diakses  

oleh dosen dan mahas iswa.

0,00
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14. Kinerja Fakultas Standar Kerjasama 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Kerjasama dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

15. Kinerja Fakultas Standar Kemahasiswaan 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Kemahasiswaan 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 
 

16. Kinerja Fakultas Standar VMTS 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar VMTS yaitu 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1

Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan 

kerjasama pendidikan, penel i tian dan PkM yang 

relevan dengan program studi . UPPS memil iki  

bukti  yang sahih terka it kerjasama yang ada telah 

memenuhi  3 aspek berikut:

1) memberikan manfaat bagi  program studi  da lam 

pemenuhan proses  pembela jaran, penel i tian, 

PkM.

2) memberikan peningkatan kinerja  tridharma 

dan fas i l i tas  pendukung program studi .

3) memberikan kepuasan kepada mitra  industri  

dan mitra  kerjasama la innya, serta  menjamin 

keberlanjutan kerjasama dan has i lnya.

3,00

2

Kerjasama pendidikan, penel i tian, dan PkM yang 

relevan dengan program studi  dan dikelola  oleh 

UPPS dalam 3 tahun terakhir

4,00

3

Kerjasama tingkat internas ional , nas ional , 

wi layah/lokal  yang relevan dengan program studi  

dan dikelola  oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir
3,50

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
1 Metode rekruitmen dan keketatan seleks i 0,95

2

UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan 

animo ca lon mahas iswa dan terdapat bukti  

keberhas i lannya.

4,00

3 UPPS menerima mahas iswa as ing 3,52

4

Ketersediaan layanan kemahas iswaan di  bidang: 

1) penalaran, minat dan bakat,

2) kesejahteraan (bimbingan dan

konsel ing, layanan beas iswa, dan layanan 

kesehatan), dan

3) bimbingan kari r dan kewirausahaan.

3,00

5 Akses  dan mutu layanan kemahas iswaan. 2,00

6 Kerjasama kegiatan UKM  dengan insti tus i  la in 2,00
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17. Kinerja Fakultas Standar Kurikulum 

Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Penilaian Penelitian 

yaitu: 

 
 

18. Kinerja Fakultas Keseluruhan Standar 
Hasil penilaian kinerja fakultas pada keseluruhan standar yaitu 

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar 

Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar 

Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar 

Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, 

Standar Hasil PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, 

Standar Kemahasiswaan, Standar VMTS dan Standar Kurikulum, 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
VMTS UPPS sesuai  dengan VMTS PT dan 

memayungi  kei lmuan prodi
1,00

2
Mekanisme dan keterl ibatan pemangku

kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS
3,00

3

Adanya Sos ia l i sas i  dan pemahaman VMTS UPPS 

yang mel iputi :

1. Adanya SK tim sos ia l i sas i  VMTS UPPS

2. Adanya bukti  sos ia l i sas i  VMTS UPPS

3. Adanya laporan kegiatan sos ia l i sas i  VMTS UPPS

4. Adanya laporan pemahaman VMTS UPPS kepada 

semua s ivi tas  akademika

2,00

4

Strategi  pencapaian tujuan disusun berdasarkan 

anal is is  yang s is tematis , serta  pada 

pelaksanaannya di lakukan pemantauan dan 

evaluas i  yang di tindaklanjuti .  

2,00

BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN

1
ketersediaan Kebi jakan UPPS tentang CPL dan MK 

Wajib Univ dan UPPS
1,00

2

Ketersediaan kebi jakan pengembangan 

kurikulum yang mempertimbangkan 

1) keterkaitan dengan vis i  dan mis i  UPPS 

2) pengembangan i lmu Prodi  

3) kebutuhan stakeholders

1,00

3
Ketersediaan pedoman pengembangan 

kurikulum.
0,00

4

Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum 

yang mencakup pemantauan dan peninjauan 

kurikulum yang mempertimbangkan umpan bal ik 

dari  para  pemangku kepentingan, pencapaian isu-

isu s trategis  untuk menjamin kesesuaian dan 

kemutakhirannya.

0,00

5
ketersediaan dokumen pengembangan dan 

pelaksanaan kurikulum
2,00
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Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki 2 standar yang 

memperoleh nilai tertinggi yaitu di standar Penilaian Pembelajaran 

dan standar pembiayaan penelitian. Selain itu Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan juga memiliki 3 standar yang memperoleh 

nilai terendah yaitu di Standar Proses Pembelajaran, Standar 

Pembiayaan PkM, dan Standar Kurikulum. 
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V. TEMUAN AUDIT 
5.1 Ketidaksesuaian 

Jelaskan ketidaksesuaian atau Obeservasi yang telah ditemukan dan 
akar permasalahannya. 

No TEMUAN KTS/OB 
AKAR 

PERMASALAHAN 

1 

UPPS memiliki: 
1) visi yang mencerminkan visi 
perguruan tinggi namun tidak 
memayungi visi keilmuan terkait 
program studi, 
2) misi, tujuan, dan strategi kurang 
searah dengan misi, tujuan sasaran, 
dan strategi perguruan tinggi serta 
kurang mendukung pengembangan 
program studi.  

KTS 

Sudah ada 
penyususnan VMTS 
UPPS yang 
disinkronkan dengan 
VMTS PT hanya belum 
dilakukan Pengesahan 

3 Tersedia 2  dokumen sosialisasi dan 
pemahaman VMTS UPPS 

KTS belum disusun leporan 
kegiatan sosialisasi 
VMTS dan laporan 
pemahaman VMTS 

4 

Strategi efektif untuk mencapai tujuan 
dan disusun berdasarkan analisis 
yang sistematis dengan menggunakan 
metoda yang relevan dan 
terdokumentasi namun 
belum terbukti efektifitasnya. 

KTS 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan laporan 
resntra atau renop 

5 
UPPS tidak memiliki dokumen formal 
struktur organisasi. 

KTS 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan SOTK 
UPPS 

7 

Terdapat bukti/pengakuan yang 
sahih bahwa pimpinan UPPS 
memiliki 2 karakter diantara 
kepemimpinan operasional, 
organisasi, dan publik. 

OB 

Bukti kepemimpinan 
publik Ada tumpang 
tindih kepemimpinan 
wakil dekan dan 
kaprodi IPA 

8 
Pimpinan UPPS mampu 
melaksanakan kurang dari 6 fungsi 
manajemen. 

KTS 

UPPS sudah 
melakukan 
perencanaan 
penyusunan SOP 
hanya belum 
terdokumntasi dengan 
baik 

9 
UPPS tidak menetapkan indikator 
kinerja tambahan. 

KTS 

Belum ada 
perencenaan 
Penyususnan Standar 
mutu Fakultas 

10 
UPPS memiliki laporan pencapaian 
kinerja namun belum dianalisis dan 
dievaluasi. 

KTS 

Belum ada 
perencanaan analisis 
dan evaluasi laporan 
pencapaian kinerja 
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No TEMUAN KTS/OB 
AKAR 

PERMASALAHAN 

11 

UPPS telah melaksanakan SPMI yang 
memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta 
siklus kegiatan SPMI baru 
dilaksanakan pada tahapan 
penetapan standar dan pelaksanaan 
standar pendidikan tinggi. 

KTS 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan 
dokumen Mutu UPPS 

12 
UPPS tidak melakukan pengukuran 
kepuasan layanan manajemen. 

KTS 

UPPS Belum 
melakukan 
pengukuran kepuasan 
pemangku 
kepentingan terhadap 
layanan manejerial 

13 

Standar pengelolaan pembelajaran 
yang ditetapkan oleh Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS) mengacu pada  
aspek (1), (2) dan aspek (3) 

KTS 

UPPS belum 
melakukan perencaan 
untuk pelaksanaan 
Evaluasi pengelolaan 
pembelajaran 

14 

Standar pengelolaan pembelajaran 
yang ditetapkan oleh Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS) sudah meliputi 
semua aspek satu (1) dan beberapa 
aspek lainnya 

KTS 

UPPS belum 
melakukan perencaan 
untuk pelaksanaan 
Evaluasi kegiatan 
Prodi 

16 

Pengelolaan proses pembelajaran 
yang ditetapkan oleh Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS) 
terdokumentasi dengan baik dalam 
dua aspek 

KTS 

Pengelolaan proses 
pembelajaran belum 
bisa diakses pihak 
eksternal 

20 Rasio =1 KTS 

 animo mahasiswa 
terhadap Prodi Bahas 
Inggris Turun, 
Kompetitor PBI di 
Lamongan Banyak, 
Peluang kerja Lulusan 
PBI kecil 

24 
ada kemudahan akses dan mutu 
layanan yang baik di bidang: 
penalaran, minat dan bakat 

KTS 

Belum dilakukan 
analisis kepuasan 
mahasiswa terhadap 
layanan 
kemahasiswaan 

25 
Tidak terdapat kegiatan 
kemahasiswaan dengan institusi lain  

KTS 

Belum adaperencanaan 
untuk MOU BEM 
Fakultas atau HIMA 
Prodi dengan pihak 
eksternal 

27 

UPPS memiliki tenaga kependidikan 
yang memenuhi tingkat kecukupan 
dan kualifikasi berdasarkan 
kebutuhan layanan program studi 
dan mendukung pelaksanaan 
akademik 

KTS 
Dari segi kualifikasi 
cukup namun dari segi 
kecukupan kurang 
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No TEMUAN KTS/OB 
AKAR 

PERMASALAHAN 

28 UPPS tidak memiliki laboran. KTS 

UPPS memiliki 3 
laboratorium hanya 
Belum mempunyai 
laboran 

30 DOP=5 KTS 
Belum ada 
perencanaan rincian 
DOP 

31 

Realisasi investasi (SDM, sarana dan 
prasarana) hanya memenuhi 
kebutuhan akan penyelenggaraan 
program pendidikan serta memenuhi 
standar perguruan tinggi terkait 
pendidikan. 

KTS 

UPPS masih kesulitan 
mengakses angaran 
Penelitian dan Pkm di 
tingkat Universitas 
(LITBANG) 

32 DPD=15 OB  
Belum ada rincian 
Dana Penelitian 

33 DPkM=0 KTS 
Belum ada 
perencanaan untuk 
Pkm 

35 
tidak ada pedoman akademik UPPS 
yang memuat minimal Profil Lulusan, 
CPL UPPS, dan Kurikulum Prodi 

KTS 
CPL UPPS belum 
terdokumntasi dalam 
Pedoman akademik 

36 
tidak ada kebijakan UPPS tentang 
integrasi hasil penelitian dan PkM ke 
dalam pembelajaran 

KTS 

UPPS Mengikuti 
kebijakan universitas 
yang belum memiliki 
kebijakan integrasi 
hasil penelitian dan 
Pkm ke dalam 
pembelajaran 

37 
tidak ada Monev pelaksanaan 
integrasi hasil penelitian dan PkM ke 
dalam pembelajaran 

KTS 

Belum ada 
perencanaan Monev 
integrasi hasil 
pembelajaran dengan 
PKM dan Penelitian 

38 

UPPS telah melaksanakan monitoring 
dan evaluasi proses pembelajaran 
mencakup karakteristik, perencanaan, 
pelaksanaan, proses pembelajaran 
dan beban belajar mahasiswa namun 
tidak semua didukung bukti sahih.  

KTS 

belum ada 
perencanaan monev 
pelaksanaan 
pembelajaran 

39 TKM = 0 KTS 

UPPS belum 
melakukan 
penyusunan 
dokumentasi tingkat 
kepuasan mahasiswa 

40 
Tidak dilakukan analisis terhadap 
hasil pengukuran kepuasan terhadap 
proses pembelajaran. 

KTS 

belum ada 
perencanaan tingkat 
kepuasan mahasiwa 
terhadap layanan 
kemahasiswaan 

42 
tidak ada Kebijakan UPPS tentang 
CPL dan MK Wajib Univ dan UPPS 

KTS 
Belum dilakukan 
penyusunan CPL dan 
MK wajib UPPS 
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No TEMUAN KTS/OB 
AKAR 

PERMASALAHAN 

43 tidak terpenuhi KTS 

Belum ada 
perencanaan 
penyusunan kebijakan 
pengembangan 
kurikulum 

44 
UPPS  tidak memiliki pedoman 
pengembangan kurikulum 

KTS 

Mengikuti pedoman 
universotas yang 
belum menyususn 
kebojakan pedoman 
pengembangan 
kurikulum 

45 
UPPS tidak memiliki pedoman 
implementasi kurikulum. 

KTS 

Mengikuti pedoman 
universotas yang 
belum menyususn 
pedoman pelaksanaan 
kurikulum 

46 
UPPS tidak memiliki dokumen 
pengembangan kurikulum dan 
pelaksanaan kurikulum 

KTS 

Belum ada perencanan 
dokumen 
pengembangan 
kurikulum 

48 
UPPS tidak mempunyai peta jalan 
penelitian dosen dan mahasiswa 

KTS 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan peta 
jalan 

50 
UPPS tidak mempunyai peta jalan 
PkM dosen dan mahasiswa 

KTS 

Belum ada 
perencanaan 
penyusunan peta jalan 
Pkm 

 
5.2 Saran Perbaikan 

Jelaskan rekomendasi yang diberikan untuk setiap ketidaksesuaian 
atau Observasi 

No TEMUAN 
AKAR 

MASALAH 
REKOMENDASI 

1 UPPS memiliki: 
1) visi yang mencerminkan 
visi perguruan tinggi 
namun tidak memayungi visi 
keilmuan terkait program 
studi, 
2) misi, tujuan, dan strategi 
kurang searah dengan misi, 
tujuan sasaran, dan strategi 
perguruan tinggi serta kurang 
mendukung pengembangan 
program studi.  

Sudah ada 
penyususnan 
VMTS UPPS yang 
disinkronkan 
dengan VMTS PT 
hanya belum 
dilakukan 
Pengesahan 

UPPS Melakukan 
penetapan VMTS baru 
yang sudah 
disinkronkan dengan 
VMTS PT 

3 Tersedia 2  dokumen 
sosialisasi dan pemahaman 
VMTS UPPS 

belum disusun 
leporan kegiatan 
sosialisasi VMTS 
dan laporan 
pemahaman 
VMTS 

UPPS melakukan 
penyusunan laporan 
kegiatan dan 
Pemahaman VMTS 
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No TEMUAN 
AKAR 

MASALAH 
REKOMENDASI 

4 Strategi efektif untuk 
mencapai tujuan dan disusun 
berdasarkan analisis yang 
sistematis dengan 
menggunakan metoda yang 
relevan dan terdokumentasi 
namun belum terbukti 
efektifitasnya. 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan 
laporan resntra 
atau renop 

UPPS melakukan 
penyusunan laporan  
renstra renop 

5 UPPS tidak memiliki 
dokumen formal struktur 
organisasi. 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan 
SOTK UPPS 

UPPS melakukan 
Penyusunan SOTK 
UPPS 

7 Terdapat bukti/pengakuan 
yang sahih bahwa pimpinan 
UPPS memiliki 2 karakter 
diantara kepemimpinan 
operasional, organisasi, dan 
publik. 

Bukti 
kepemimpinan 
publik Ada 
tumpang tindih 
kepemimpinan 
wakil dekan dan 
kaprodi IPA 

Menyertakan bukti 
kepemimpinan publik 

8 Pimpinan UPPS mampu 
melaksanakan kurang dari 6 
fungsi manajemen. 

UPPS sudah 
melakukan 
perencanaan 
penyusunan SOP 
hanya belum 
terdokumntasi 
dengan baik 

UPPS melakukan 
perencanaan 
penyusunan SOP dan 
melakukan 
pendokumentasian 
dengan baik 

9 UPPS tidak menetapkan 
indikator kinerja tambahan. 

Belum ada 
perencenaan 
Penyususnan 
Standar mutu 
Fakultas 

UPPS melakukan 
penyusunan Standar 
Mutu 

10 UPPS memiliki laporan 
pencapaian kinerja namun 
belum dianalisis dan 
dievaluasi. 

Belum ada 
perencanaan 
analisis dan 
evaluasi laporan 
pencapaian kinerja 

UPPS melakukan 
analisis dan evaluasi 
laopran pencapainan 
koinerja 

11 UPPS telah melaksanakan 
SPMI yang memenuhi aspek 
nomor 1 dan 2, serta siklus 
kegiatan SPMI baru 
dilaksanakan pada tahapan 
penetapan standar dan 
pelaksanaan standar 
pendidikan tinggi. 

Belum ada 
perencanaan 
penyususnan 
dokumen Mutu 
UPPS 

UPPS melakukan 
penyusunan dokumen 
mutu UPPS 

12 UPPS tidak melakukan 
pengukuran kepuasan 
layanan manajemen. 

UPPS Belum 
melakukan 
pengukuran 
kepuasan 
pemangku 
kepentingan 
terhadap layanan 
manejerial 

UPPS melakukan 
pengukuran kepuasan 
pemangku 
kepentingan terhadap 
layanan manejerial 
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No TEMUAN 
AKAR 

MASALAH 
REKOMENDASI 

13 Standar pengelolaan 
pembelajaran yang ditetapkan 
oleh Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) mengacu pada  
aspek (1), (2) dan aspek (3) 

UPPS belum 
melakukan 
perencaan untuk 
pelaksanaan 
Evaluasi 
pengelolaan 
pembelajaran 

UPPS melakukan 
perencanaan untuk 
pelaksanaan evaluasi 
pengelolaan 
pembelajaran 

14 Standar pengelolaan 
pembelajaran yang ditetapkan 
oleh Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) sudah meliputi 
semua aspek satu (1) dan 
beberapa aspek lainnya 

UPPS belum 
melakukan 
perencaan untuk 
pelaksanaan 
Evaluasi kegiatan 
Prodi 

UPPS melakukan 
perencaan untuk 
pelaksanaan Evaluasi 
kegiatan Prodi 

16 Pengelolaan proses 
pembelajaran yang ditetapkan 
oleh Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) terdokumentasi 
dengan baik dalam dua aspek 

Bpengelolaan 
proses 
pembelajaran 
belum bisa diakses 
pihak eksternal 

UPPS memberikan 
akses pada pihak 
eksternal untuk bisa 
mengakses proses 
pembelajaran 

20 Rasio =1  animo mahasiswa 
terhadap Prodi 
Bahas Inggris 
Turun, Kompetitor 
PBI di Lamongan 
Banyak, Peluang 
kerja Lulusan PBI 
kecil 

Meningkatkan citra 
diri PBI 

24 ada kemudahan akses dan 
mutu layanan yang baik di 
bidang: penalaran, minat dan 
bakat 

Belum dilakukan 
analisis kepuasan 
mahasiswa 
terhadap layanan 
kemahasiswaan 

UPPS melakukan 
analisis kepuasan 
mahasiswa terhadap 
layanan 
kemahasiswaan 

25 Tidak terdapat kegiatan 
kemahasiswaan dengan 
institusi lain  

Belum 
adaperencanaan 
untuk MOU BEM 
Fakultas atau 
HIMA Prodi 
dengan pihak 
eksternal 

UPPS menyususn 
perencanaan MOU 
BEMFakultas atau 
HIMA Prodi dengan 
pihak eksternal 

27 UPPS memiliki tenaga 
kependidikan yang memenuhi 
tingkat kecukupan dan 
kualifikasi berdasarkan 
kebutuhan layanan program 
studi dan mendukung 
pelaksanaan akademik 

Dari segi 
kualifikasi cukup 
namun dari segi 
kecukupan kurang 

UPPS mengajukan ke 
Universitas untuk 
penambahan jumlah 
Tendik 

28 UPPS tidak memiliki laboran. UPPS memiliki 3 
laboratorium 
hanya Belum 
mempunyai 
laboran 

UPPS mengajukan ke 
Universitas untuk 
rekrutmen Laboran 

30 DOP=5 Belum ada 
perencanaan 

UPPS melakukan 
penyusunan rincian 
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No TEMUAN 
AKAR 

MASALAH 
REKOMENDASI 

rincian DOP DOP 

31 Realisasi investasi (SDM, 
sarana dan prasarana) hanya 
memenuhi kebutuhan akan 
penyelenggaraan program 
pendidikan serta memenuhi 
standar perguruan tinggi 
terkait pendidikan. 

UPPS masih 
kesulitan 
mengakses 
angaran Penelitian 
dan Pkm di tingkat 
Universitas 
(LITBANG) 

UPPS berkoordinasi 
dengan Universitas 
(LIBANG) tentang 
prosedur dan SOP 
pengajuan anggran 
PKm dan penelitian 

32 DPD=15 Belum ada rincian 
Dana Penelitian 

UPPS melakukan 
perincian dana yang 
digunakan untuk 
penelitian dosen 

33 DPkM=0 Belum ada 
perencanaan 
untuk Pkm 

UPPS melakukan 
perincian dana yang 
digunakan untuk Pkm 
dosen 

35 tidak ada pedoman akademik 
UPPS yang memuat minimal 
Profil Lulusan, CPL UPPS, 
dan Kurikulum Prodi 

CPL UPPS belum 
terdokumntasi 
dalam Pedoman 
akademik 

Menyertakan CPL 
UPPS dalam pedoman 
akademik UPPS 

36 tidak ada kebijakan UPPS 
tentang integrasi hasil 
penelitian dan PkM ke dalam 
pembelajaran 

UPPS Mengikuti 
kebijakan 
universitas yang 
belum memiliki 
kebijakan integrasi 
hasil penelitian 
dan Pkm ke dalam 
pembelajaran 

UPPS berkoordinasi 
dengan universitas 
tentang penyusunan 
kebijakan integrasi 
hasil penelitian dan 
Pkm ke dalam 
pembelajaran 
univeristas  yang 
kemudian diturunkan 
menjadi kebijakan 
UPPS 

37 tidak ada Monev pelaksanaan 
integrasi hasil penelitian dan 
PkM ke dalam pembelajaran 

Belum ada 
perencanaan 
Monev integrasi 
hasil pembelajaran 
dengan PKM dan 
Penelitian 

UPPS melakukan 
perencanaan Monev 
integrasi hasil 
pembelajaran dengan 
PKM dan Penelitian 

38 UPPS telah melaksanakan 
monitoring dan evaluasi 
proses pembelajaran 
mencakup karakteristik, 
perencanaan, pelaksanaan, 
proses pembelajaran dan 
beban belajar mahasiswa 
namun tidak semua didukung 
bukti sahih.  

belum ada 
perencanaan 
monev 
pelaksanaan 
pembelajaran 

UPPS melakukan 
perencanaan monev 
pelaksanaan 
pembelajaran 

39 TKM = 0 UPPS belum 
melakukan 
penyusunan 
dokumentasi 
tingkat kepuasan 
mahasiswa 

UPPS  melakukan 
penyusunan 
dokumentasi tingkat 
kepuasan mahasiswa 
terhadap proses 
penidikan sesuai 
instrumen LKPS 
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No TEMUAN 
AKAR 

MASALAH 
REKOMENDASI 

40 Tidak dilakukan analisis 
terhadap hasil pengukuran 
kepuasan terhadap proses 
pembelajaran. 

belum ada 
perencanaan 
tingkat kepuasan 
mahasiwa 
terhadap layanan 
kemahasiswaan 

UPPS melakukan 
perencanaan tingkat 
kepuasan mahasiwa 
terhadap layanan 
kemahasiswaan 

42 tidak ada Kebijakan UPPS 
tentang CPL dan MK Wajib 
Univ dan UPPS 

Belum dilakukan 
penyusunan CPL 
dan MK wajib 
UPPS 

UPPS melakukan 
penyusunan CPL dan 
MK wajib UPPS 

43 tidak terpenuhi mengikuti 
pedoman 
universitas yang 
Belum ada 
perencanaan 
penyusunan 
kebijakan 
pengembangan 
kurikulum 

UPPS melakukan 
Koordinasi dengan 
universitas tentang 
perencanaan 
penyusunan kebijakan 
pengembangan 
kurikulum 

44 UPPS  tidak memiliki 
pedoman pengembangan 
kurikulum 

Mengikuti 
pedoman 
universotas yang 
belum menyususn 
kebojakan 
pedoman 
pengembangan 
kurikulum 

UPPS melakukan 
Koordinasi dengan 
universitas tentang 
menyususn kebijakan 
pedoman 
pengembangan 
kurikulum 

45 UPPS tidak memiliki 

pedoman implementasi 

kurikulum. 

Mengikuti 

pedoman 

universotas yang 

belum menyususn 

pedoman 

pelaksanaan 

kurikulum 

UPPS melakukan 

Koordinasi dengan 

universitasterkait 

penyusunan pedoman 

pelaksanaan 

kurikulum 

46 UPPS tidak memiliki 

dokumen pengembangan 

kurikulum dan pelaksanaan 

kurikulum 

Belum ada 

perencanan 

dokumen 

pengembangan 

kurikulum 

UPPS melakukan 

perencanan 

penyusunan dokumen 

pengembangan 

kurikulum 

48 UPPS tidak mempunyai peta 

jalan penelitian dosen dan 

mahasiswa 

Belum ada 

perencanaan 

penyususnan peta 

jalan penelitian 

UPPS melakukan  

perencanaan 

penyususnan peta 

jalan penelitian 

50 UPPS tidak mempunyai peta 

jalan PkM dosen dan 

mahasiswa 

Belum ada 

perencanaan 

penyusunan peta 

jalan Pkm 

UPPS melakukan  

perencanaan 

penyususnan peta 

jalan Pkm 
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VI. KESIMPULAN AUDIT 
Tim audit menyimpulkan: 

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki sistem 
dokumentasi yang cukup lengkap dan terstruktur untuk 
mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah menjalankan 
Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan 
berkelanjutan 

 Temuan pada periode audit ini terdiri dari Ketidaksesuaian 
(KTS) dan Observasi (OB) 

 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menunjukkan 
komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu 
Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder 

 

 

VII. LAMPIRAN AUDIT 
1. Catatan Lapangan 
2. Temuan dan Rekomendasi 
3. Tindak Koreksi dan RTL  
4. Berita Acara  
5. Daftar Hadir  
6. Foto Dokumentasi 



 

Nomor  :  030/ FKIP.03.03/IX/2020  

Lampiran  :  -  

Sifat  :  Penting  

Perihal  :  Undangan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal 

Program Studi di Lingkungan FKIP 

 
 

Kepada Yth.  

1. Wakil Dekan FKIP Unisla 

2. UPM FKIP 

3. GJM Program Studi di Lingkungan FKIP  

4. Seluruh Dosen FKIP 

 

Di tempat  

Dengan Hormat,  

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) di FKIP dan seluruh prodi FKIP maka guna 

menindaklanjuti kegiatan tersebut, kami memohon kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan Rapat 

Tinjauan Manajemen pada:  

Hari/ Tanggal  : Senin/ 7 September 2020 

Waktu   : 09.00 WIB-selesai  

Tempat   : Ruang Dosen FKIP Unisla, Gedung D Lantai 2.  

Demikian undangan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.  

 

Lamongan, 5 September 2020  

Dekan FKIP 

 

 

 

 

Dr. Madekhan, S.Si., M.Pd. 
NIDN. 0712047501 

  



 

BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 

2020 
Hari/ Tanggal Senin/ 7 September 2020 

Tempat Ruang Dosen FKIP, Gedung D Lt. 2 

Waktu 09.00-13.00 

Agenda  Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal FKIP 

HASIL EVALUASI 

 

Uraian Kriteria 9 standar berdasarkan Audit Mutu Internal FKIP tahun 2020. 

 



 
 



 



 



 
 



DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  

BERDASARKAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  

FKIP TAHUN 2019/2020 
 

 

Hari/Tanggal  : Senin/ 7 September 2020 

Tempat  : Ruang Dosen FKIP Unisla   

No. Nama Jabatan Tanda Tangan 

1 Dr. Madekhan, S.Si., M.Pd. Dekan FKIP   

2 Moh. Nurman, M.Pd. Wakil Dekan FKIP   

3 Dr. Fathurrahman UPM FKIP   

4 Riya Risqi Setyaningrum, 

M.Pd. 

GJM Prodi Pend. 

Bahasa Inggris 

  

5 Kiki Septaria, M.Pd. GJM Prodi Pend. IPA   

6 Rahma Febriyanti, M.Pd. GJM Prodi Pend. 

MTK 

  

7 Elly Anjarsari, S.Si., M.Pd. Kaprodi Pend. MTK   

8 Novitasari, M.Pd. Dosen Pend. MTK   

9 Nur Ilmayasinta, M.Si. Dosen Pend. MTK   

10 Rayinda Aseti Prafianti, 

M.Pd. 

Dosen Pend. MTK   

11 M. Ulul Albab, M.Si. Dosen Pend. MTK   

 

  



NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  

BERDASARKAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  

FKIP TAHUN 2019/2020 
 

 

Hari/Tanggal  : Senin/ 7 September 2020 

Tempat  : Ruang Dosen FKIP Unisla   

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.
Berdasarkan  rapat  yang  telah  dilakukan  oleh  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  pendidikan 
disepakati  beberapa  hal  yang  akan  dilakukan  untuk  menindaklanjuti  Audit  Mutu  Internal 
(AMI) yaitu:
1. melakukan kerjasama dengan mitra yang telah dipilih untuk bekerjasama dengan Ormawa 
pada tingkat fakultas dan program studi.
2. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (dosen) dengan cara mengusulkan dalam rapat 
terkait peningkatan kualifikasi jenjang S3 melalui beasiswa internal kampus.
3.  meningkatkan  sistem  penjaminan  mutu  tingkat  program  studi  dan  fakultas  dalam 
meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi dosen.
4.  perencanaan  peningkatan  luaran  kepada  mahasiswa  baik  dari  aspek  akademik  dan  non 
akademik.
5. peningkatan citra fakultas dan program studi dilakukan bersama - sama antara fakultas dan 
program studi
6. melakukan rapat untuk membentuk tim penyusunan SOP yang dibreakdown dari SOP 
Universitas.



DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 


