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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) saat ini terus melakukan upaya peningkatan 

mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan 

nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, 

yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan 

standar.  

Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan 

oleh UNJ sejak bulan Desember 2018 melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM). 

Sebanyak 32 standar SPMI telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh PjM kepada 

seluruh unit kerja yang ada di UNJ agar selanjutnya dapat diimplementasikan oleh 

masing-masing pemilik proses (process owner).  

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki UNJ harus dimonitoring dan 

dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan 

dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau 

ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka UNJ harus melakukan audit 

internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di UNJ sesuai prosedur 

dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi UNJ. 

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di UNJ dilaksanakan oleh auditor 

SPMI yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, UNJ telah memiliki 

auditor SPMI sebanyak 98 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang 

dilaksanakan UNJ dan Dikti. Auditor SPMI UNJ tersebut melaksanakan audit melalui 

pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan 



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

2 

 

pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI 

yang telah ditetapkan. 

Pada bulan Agustus 2019, UNJ melalui Pusat Penjaminan Mutu (PjM) telah 

melaksanakan audit SPMI terhadap 8 fakultas dan pascasarjana serta kantor warek, 

unit, biro, lembaga, dan upt  yang ada di lingkungan UNJ. Audit tersebut dilakukan 

oleh 80 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiaan audit 

tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh sivitas akademika UNJ, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit 

tersebut dilaporkan pada tulisan ini.  

 

B. Tujuan 

Kegiatan audit SPMI ini bertujuan untuk: 

1) Memastikan sistem penjaminan mutu internal UNJ memenuhi standar yang telah 

ditetapkan  

2) Memverifikasi tujuan UNJ, Standar SPMI UNJ dan nilai-nilai yang telah 

ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi. 

3) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan 

4) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja 

yang ada di UNJ 

5) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu  

6) Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, 

hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.  

7) Membantu UNJ dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit 

eksternal atau akreditasi 
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BAB II. METODE PELAKSANAAN 

 

 

a. Waktu dan Tempat 

 Kegiatan audit SPMI dilaksanakan pada tanggal 31 Juli - 2 Agustus 2019 . 

Audit dilakukan pada 8 Fakultas dan Pascasarjana serta Kantor Warek, Unit, Biro, 

Lembaga, dan UPT yang ada di UNJ.  

 

b. Auditor 

Jumlah auditor yang dilibatkan pada kegiatan ini berjumlah sebanyak 78 orang 

auditor. Auditor tersebut telah mengikuti pelatihan auditor yang diselenggarakan oleh 

Dikti dan UNJ serta dibuktikan oleh adanya sertifikat kelulusan auditor yang 

dikeluarkan. Nama-nama auditor SPMI tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Daftar Nama Auditor SPMI yang Akan Bertugas pada Kegiatan Audit 

No. Nama Auditor 

Fakultas/PPs  

/Biro/Unit/             

Kantor Warek 

No. Nama Auditor 

Fakultas/PPs  

/Biro/Unit/             

Kantor Warek 

1 Dr. Poppy Rahayu, M.Pd. FBS 40 Ratna Widyati, M.Kom. FMIPA 

2 Dr. Sucahyanto, M.Si. FIS 41 Dr. Elindra Yetti, M.Pd. FBS 

3 Dr. Yasep 

Setiakarnawijaya, M.KM. 

FIO 42 

Dr. Wardani Rahayu, M.Si. 

FMIPA 

4 Destria Kurnianti, 

S.E.,M.Sc 

FE 43 Dr. Happy Karlina Marjo, 

M.Pd. 

FIP 

5 Dr. Neti Karnati, M.Pd. PPs 44 Drs. Zulham, M.Si. FIO 

6 Dr. Sri Martini Meilanie, 

M.Pd. 

PPs 45 Dr. Elisabeth Nugrahaeni P, 

M.Si. 

FIP 

7 Dr. Sri Wulan, S.Pd.,M.Si. FIP 46 Dr. Wirda Hanim, M.Psi. FIP 

8 Aditya Pratama, 

S.Pd.,M.Pd. 

FE 47 

Muhamad Ilham, M.Pd. 

 

9 Ir. Erna Septiandini, M.T. FIP 48 Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si. FMIPA 

10 Wening Cahyawulan, 

M.Pd. 

FIP 49 

Dr.phil Zarina Akbar, M.Si. 

 

11 Santi Susanti, S.Pd.,M.Ak  50 Siti Mastoah, S.H. BUK 

12 

Sari Narulita, M.Si. 

FIS 51 Dr. Sri Indah Niken Sari, 

SE.,M.Ak. 

FE 

13 Dr. Eka Putri Azrai, M.Si. FMIPA 52 Ati Sumiati, M.Hum. FBS 

14 Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes. FT 53 Ratna, M.Hum.  

15 

Yuliasih, S.Or.,M.Pd. 

FIO 54 Drs. Endang Wahyudiana, 

M.Pd. 

FIP 

16 Adi Irvansyah, M.Pd. FIP 55 Hania Aminah, M.M. FE 

17 Dr. Dwi Kusumawardani, 

M.Pd. 

 56 Dr. Ika  Novitaria Marani, 

SE.,S.Pd.,M.Si. 

 

18 Rayuna Handawati, M.Pd. FIS 57 Dr. Yossa Istiadi, M.Si. BAKHUM 

19 Diyantari, 

S.S.,M.App.Ling. 

FBS 58 

Venus Khasanah, S.S.,M.Pd. 

FBS 
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No. Nama Auditor 

Fakultas/PPs  

/Biro/Unit/             

Kantor Warek 

No. Nama Auditor 

Fakultas/PPs  

/Biro/Unit/             

Kantor Warek 

20 

Debby Agustine, M.Si. 

FMIPA 59 Dra. Kartika Mutiara Sari, 

M.Pd. 

FBS 

21 Dra. Tritiyatma 

Hadinugrahaningsih, M.S. 

FMIPA 60 

Rima Safitri, S.S. 

UPT. 

Perpustakaan 

22 Feny Daruny, SE.,M.Ak. BK 61 Dr. Nuryetti Zain, M.M.  

23 Mulyadi, M.Pd. FIP 62 Abdul Kholik, M.Pd. WR III 

24 Dr. Dian Alfia 

Purwandari, SE.,M.Si. 

FIS 63 Christian Wiradendi Wolor, 

SE.,M.M. 

FE 

25 Aam Amaningsih Jumhur, 

Ph.D 

FT 64 Dr.Ir. Fatah Nurdin, M.M. 

 

FIO 

26 

Dr. Siti Drivoka S, M.Pd. 

FBS 65 Nadya Fadillah Fidyallah,  

S.Pd.,M.Pd. 

FE 

27 Dra. Mudjiati, M.Pd. FBS 66 Cucu Cahyana, S.Pd.,M.Sc. FPPsi 

28 Ir. Fariani Hermin Indiyah, 

M.T. 

 67 

Humaidi, M.Hum. 

FIS 

29 

Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd. 

FBS 68 Dra. Endang M Kurnianti, 

M.Ed. 

 

30 

Dr. Oot Hotimah, M.Si. 

PPs 69 Nurina Ayuningtyas, 

S.Pd.,M.Pd. 

FT 

31 Dr. Riana Bagaskorowati, 

M.Si. 

FIP 70 

Dr. Rina Febriana, M.Pd. 

FT 

32 Siti Wachidah, M.A.,Ph.D. FBS 71 Lipur Sugiyanta, Ph.D. FT 

33 

Dr. Ir. Ridawati, M.Si. 

FT 72 Siti Rohmah Rohimah, 

S.Pd.,M.Si. 

FMIPA 

34 Irawaty, Ph.D. FIS 73 Lupi Yudhaningrum, M.Psi.  

35 Dr. Saparuddin Mukhtar, 

M.Si. 

 74 

Erik, M.Si. 

FPPsi 

36 Rudi Muhamad 

Barnansyah, M.Pd.I. 

 75 Dr. Teguh Budi Prayitno, 

M.Si. 

FMIPA 

37 Dr. Ir. Alsuhendra, M.Si. FT 76 Fauzi Bakri, M.Si. FMIPA 

38 

Dr. Aan Wasan, M.Si. 

FIO 77 Dr. Abdul Haris Fatgehipon, 

S.Pd.,M.Pd. 

PPs 

39 Nur Riska, S.Pd.,M.Si. FT 78 Heni Widyaningsih, M.SE. FIO 
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c. Auditi 

Audit SPMI yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini disebut dengan AUDIT 

SIKLUS 2/2019. Sebanyak 8 fakultas dan pascasarjana serta kantor warek, unit, biro, 

lembaga, dan upt  sebagai area audit.  Oleh karena itu, yang menjadi auditi (teraudit) 

pada kegiatan audit ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial 

Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Olahraga, 

Fakultas Pendidikan Psikologi, Pascasarjana, LP2M, LP3M, BUK, BAKHUM, BIRO 

KEUANGAN, UPT. Pustikom, UPT. Pustikom, UPT. Perpustakaan, UPT. Layanan 

Bahasa, UPT. Layanan BK, Kantor Warek I, Kantor Warek II, Kantor Warek III, 

Kantor Warek IV dapat dilihat  pada Tabel 2 dan 3 di bawah ini. 

Tabel 2. Daftar Nama Area sebagai Auditi 

No. Nama Auditor 
AREA 

AUDIT/AUDITI 
No. Nama Auditor 

AREA 

AUDIT/AUDITI 

1 Dr. Poppy Rahayu, M.Pd. FIP 40 Ratna Widyati, M.Kom. LP3M 

2 Dr. Sucahyanto, M.Si. FIP 41 Dr. Elindra Yetti, M.Pd. LP3M 

3 Dr. Yasep 

Setiakarnawijaya, M.KM. 

FIP 42 

Dr. Wardani Rahayu, M.Si. 

LP3M 

4 Destria Kurnianti, 

S.E.,M.Sc 

FIP 43 Dr. Happy Karlina Marjo, 

M.Pd. 

BUK 

5 Dr. Neti Karnati, M.Pd. FBS 44 Drs. Zulham, M.Si. BUK 

6 Dr. Sri Martini Meilanie, 

M.Pd. 

FBS 45 Dr. Elisabeth Nugrahaeni P, 

M.Si. 

BUK 

7 Dr. Sri Wulan, S.Pd.,M.Si. FBS 46 Dr. Wirda Hanim, M.Psi. BAKHUM 

8 Aditya Pratama, 

S.Pd.,M.Pd. 

FBS 47 

Muhamad Ilham, M.Pd. 

BAKHUM 

9 Ir. Erna Septiandini, M.T. FMIPA 48 Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si. BAKHUM 

10 Wening Cahyawulan, 

M.Pd. 

FMIPA 49 

Dr.phil Zarina Akbar, M.Si. 

BK 

11 Santi Susanti, S.Pd.,M.Ak FMIPA 50 Siti Mastoah, S.H. BK 

12 

Sari Narulita, M.Si. 

FMIPA 51 Dr. Sri Indah Niken Sari, 

SE.,M.Ak. 

BK 

13 Dr. Eka Putri Azrai, M.Si. FIS 52 Ati Sumiati, M.Hum. UPT.Pustikom 

14 Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes. FIS 53 Ratna, M.Hum. UPT.Pustikom 

15 

Yuliasih, S.Or.,M.Pd. 

FIS 54 Drs. Endang Wahyudiana, 

M.Pd. 

UPT.Pustikom 

16 

Adi Irvansyah, M.Pd. 

FIS 55 

Hania Aminah, M.M. 

UPT. 

Perpustakaan 

17 Dr. Dwi Kusumawardani, 

M.Pd. 

FT 56 Dr. Ika  Novitaria Marani, 

SE.,S.Pd.,M.Si. 

UPT. 

Perpustakaan 

18 

Rayuna Handawati, M.Pd. 

FT 57 

Dr. Yossa Istiadi, M.Si. 

UPT. 

Perpustakaan 

19 Diyantari, 

S.S.,M.App.Ling. 

FT 58 

Venus Khasanah, S.S.,M.Pd. 

UPT. Layanan 

Bahasa 

20 Debby Agustine, M.Si. FT 59 Dra. Kartika Mutiara Sari, UPT. Layanan 
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No. Nama Auditor 
AREA 

AUDIT/AUDITI 
No. Nama Auditor 

AREA 

AUDIT/AUDITI 

M.Pd. Bahasa 

21 Dra. Tritiyatma 

Hadinugrahaningsih, M.S. 

FIO 60 

Rima Safitri, S.S. 

UPT. Layanan 

Bahasa 

22 

Feny Daruny, SE.,M.Ak. 

FIO 61 

Dr. Nuryetti Zain, M.M. 

UPT. Layanan 

BK 

23 

Mulyadi, M.Pd. 

FIO 62 

Abdul Kholik, M.Pd. 

UPT. Layanan 

BK 

24 Dr. Dian Alfia 

Purwandari, SE.,M.Si. 

FIO 63 Christian Wiradendi Wolor, 

SE.,M.M. 

UPT. Layanan 

BK 

25 

Aam Amaningsih Jumhur, 

Ph.D 

FE 64 

Dr.Ir. Fatah Nurdin, M.M. 

 

Kantor Wakil 

Rektor I 

 

 

26 

Dr. Siti Drivoka S, M.Pd. 

FE 65 Nadya Fadillah Fidyallah,  

S.Pd.,M.Pd. 

Kantor Wakil 

Rektor I 

27 

Dra. Mudjiati, M.Pd. 

FE 66 

Cucu Cahyana, S.Pd.,M.Sc. 

Kantor Wakil 

Rektor I 

28 Ir. Fariani Hermin Indiyah, 

M.T. 

FE 67 

Humaidi, M.Hum. 

Kantor Wakil 

Rektor II 

29 

Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd. 

FPPsi 68 Dra. Endang M Kurnianti, 

M.Ed. 

Kantor Wakil 

Rektor II 

30 

Dr. Oot Hotimah, M.Si. 

FPPsi 69 Nurina Ayuningtyas, 

S.Pd.,M.Pd. 

Kantor Wakil 

Rektor II 

31 Dr. Riana Bagaskorowati, 

M.Si. 

FPPsi 70 

Dr. Rina Febriana, M.Pd. 

Kantor Wakil 

Rektor III 

32 

Siti Wachidah, M.A.,Ph.D. 

FPPsi 71 

Lipur Sugiyanta, Ph.D. 

Kantor Wakil 

Rektor III 

33 

Dr. Ir. Ridawati, M.Si. 

PPs 72 Siti Rohmah Rohimah, 

S.Pd.,M.Si. 

Kantor Wakil 

Rektor III 

34 

Irawaty, Ph.D. 

PPs 73 

Lupi Yudhaningrum, M.Psi. 

Kantor Wakil 

Rektor IV 

35 Dr. Saparuddin Mukhtar, 

M.Si. 

PPs 74 

Erik, M.Si. 

Kantor Wakil 

Rektor IV 

36 Rudi Muhamad 

Barnansyah, M.Pd.I. 

PPs 75 Dr. Teguh Budi Prayitno, 

M.Si. 

Kantor Wakil 

Rektor IV 

37 Dr. Ir. Alsuhendra, M.Si. LP2M 76 Fauzi Bakri, M.Si. SPI 

38 

Dr. Aan Wasan, M.Si. 

LP2M 77 Dr. Abdul Haris Fatgehipon, 

S.Pd.,M.Pd. 

SPI 

39 Nur Riska, S.Pd.,M.Si. LP2M 78 Heni Widyaningsih, M.SE. SPI 
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d. Pelaksanaan Kegiatan 

Audit SPMI dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1) perencanaan audit, 2) 

pelaksanaan audit dokumen (desk evaluation), 3) pelaksanaan audit kepatuhan (audit 

lapangan), dan 4) pelaporan hasil audit.  

1) Perencanaan audit 

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit SPMI 

dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. 

Perencanaan audit dilakukan oleh PjM UNJ melalui Ketua Divisi Audit Mutu. 

Ketua Divisi Audit Mutu PjM bertanggung jawab terhadap perencanaan audit yang 

meliputi: 

a. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat 

bertindak sebagai auditor dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Masih aktif sebagai dosen atau  tenaga kependidikan di UNJ 

2. Memiliki sertifikat pelatihan auditor 

3. Menguasai prinsip SPMI 

4. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area audit (program studi dan unit 

kerja lainnya) 

5. Memiliki kemampuan untuk mengaudit 

6. Tidak memiliki konflik kepentingan 

7. Mampu bekerja sama dengan tim 

b. Penentuan area audit, yaitu  

c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh 

terhadap mutu layanan. Pada audit SPMI ini, yang menjadi lingkup audit 

adalah: 
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                                           Tabel  3. Lingkup Audit 

 

 

 

 

 

 

No Lingkup Audit Data Terkait 

1 STANDAR 1  - Standar Kompetensi Lulusan 

2 STANDAR 2  - Standar isi pembelajaran 

3 STANDAR 3  - Standar proses pembelajaran 

4 STANDAR 4  - Standar penilaian pembelajaran 

5 STANDAR 5  - Standar dosen dan tenaga kependidikan 

6 STANDAR 6  - Standar sarana dan prasarana pembelajaran 

7 STANDAR 7  - Standar pengelolaan pembelajaran 

8 STANDAR 8  - Standar pembiayaan pembelajaran 

9 STANDAR 9  - Standar hasil penelitian 

10 STANDAR 10  - Standar isi penelitian 

11 STANDAR 11  - Standar proses penelitian 

12 STANDAR 12  - Standar penilaian penelitian 

13 STANDAR 13  - Standar peneliti 

14 STANDAR 14  - Standar sarana dan prasarana penelitian 

15 STANDAR 15  - Standar pengelolaan penelitian 

16 STANDAR 16  - Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

17 STANDAR 17  - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 

18 STANDAR 18   - Standar isi pengabdian kepada masyarakat 

19 STANDAR 19  - Standar proses pengabdian kepada masyarakat 

20 STANDAR 20  - Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 

21 STANDAR 21  - Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

22 STANDAR 22  - Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

Masyarakat 

23 STANDAR 23  - Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

24 STANDAR 24  - Standar  pendanaan dan pembiayaan PKM 

25 STANDAR 25  - Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan) 

26 STANDAR 26  - Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem 

pengelolaan,penjaminan mutu dan kerja sama 

27 STANDAR 27  - Standar Kemahasiswaan & Lulusan 

28 STANDAR 28  - Standar Sumber Daya Manusia 

29 STANDAR 29  - Standar Sarana dan Prasarana 

30 STANDAR 30  - Standar Keuangan 

31 STANDAR 31  - Standar Sistem Informasi 

32 STANDAR 32  - Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan 

Lingkungan (K3L) 
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2) Pelaksanaan audit dokumen  

Kegiatan audit SPMI diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang 

dimiliki oleh objek audit (auditi). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan 

dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang 

berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah: 

a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan.  

b. Waktu yang dibutuhkan untuk audit dokumen adalah 1-2 jam. 

c. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah checklist atau daftar tilik atau 

daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit 

kepatuhan/visitasi. 

Pada saat melakukan audit dokumen, maka auditor melakukan persiapan 

berikut: 

a. mengenali proses yang akan diaudit (input, proses, output, pemilik proses, 

pelaksana dan pengguna) 

b. mengidentifikasi persyaratan standar dan peraturan yang berlaku 

c. mengidentifikasi risiko/potensi kegagalan dan kritis proses 

d. melakukan tinjauan terhadap kesesuaian dokumentasi 

e. membuat checklist (daftar tilik) setelah melakukan audit dokumen yang berisi 

tentang dugaan ketidaksesuaian, ketidakcukupan bukti, atau kemungkinan 

penyimpangan dari sistem mutu yang dilaksanakan auditi dikaitkan dengan 

standar yang digunakan.  Daftat tilik yang digunakan di UNJ dapat dilihat di 

bawah ini. 
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DAFTAR TILIK (CHECKLIST) 

 

Hari/Tanggal :  Auditee : 

Jam : Auditor : 

Fak/Prodi  a. Ketua : 

Nama Dokumen : b. Anggota : 

Halaman  : c. Anggota 

d. Anggota 

e. Anggota 

: 

: 

:  

    

No Referensi (Butir Mutu) Pernyataan Ada Tidak Catatan Khusus 

1.        

2.        

3.        

4.        

Ada            Tidak 

…………, ……………. 2019 

       Ketua Tim Auditor 

 
       (............................................. ) 

 

Daftar tilik yang dibuat selanjutnya dijadikan sebagai alat bantu bagi auditor 

pada saat melakukan wawancara dengan auditi. Namun, penggunaan daftar tilik harus 

diperhitungkan dengan baik karena dapat memberikan kelebihan dan dan kelemahan. 

Kelebihan dari penggunaan daftar tilik adalah: 

- Auditor menjadi lebih siap dalam menghadapi wawancana 

- Penggunaan waktu selama wawancara menjadi efisien 

- Wawancara berlangsung dengan cara bertanya yang lebih sistematis 

- Dapat mengingatkan auditor tentang informasi atau data yang harus 

digali 

Sebaliknya, kelemahan dari penggunaan daftar tilik adalah: 

- Dapat mengabaikan hal-hal yang tidak tercantum dalam daftar tilik, 

sehingga terdapat kemungkinan auditor kehilangan informasi 

- Pelaksanaan audit menjadi kurang fleksibel dan kaku apabila auditor 

selalu melihat daftar tilik 
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- Menjadi kurang realistik karena daftar tilik disiapkan atas dasar persepsi 

auditor 

 

3) Pelaksanaan audit kepatuhan 

Audit kepatuhan atau audit lapangan (visitasi) adalah audit tahap lanjut dalam 

bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditi. Pada audit 

kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar 

tilik. Pada audit pada tingkat program studi,  verifikasi dilakukan terhadap koordinator 

program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan 

bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi 

penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi  dicatat sebagai temuan pada formulir 

laporan audit seperti disajikan di bawah ini. 

 

TEMUAN AUDIT 

Teraudit :   

Auditor :   

Lingkup :  

Hari/Tanggal : 

Jam  : 

 

a. KELEBIHAN 

 

Standar/ Kriteria Kelebihan 

  

  

  

  

  

 

 

b. KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR 

 

KTS/OB 

(Initial 

Auditor) 

Referensi 

(butir mutu) Pernyataan 

   

   

   

   



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

12 

 

   

   

 

c. PELUANG UNTUK PENINGKATAN 

 

Standar/ Kriteria Peluang untuk Peningkatan 

  

  

 

 

KESIMPULAN AUDIT 

 

 

 

 

 

 

(_______________) 

  

(_________________) 

TERAUDIT  KETUA AUDITOR 

 

 

Tahap audit kepatuhan 

Audit kepatuhan dilaksanakan dengan mengikuti tahap berikut: 

1. Pertemuan pembukaan (opening meeting) dengan auditi 

2. Penggalian data dan informasi melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, 

serta pengamatan terhadap aktivitas/proses dan kondisi lapangan 

3. Pertemuan internal di antara tim auditor 

4. Pembuatan laporan hasil audit 

5. Persetujuan jenis dan jumlah temuan antara auditor dengan auditi 

Pertemuan pembukaan merupakan langkah awal sebelum dilakukan wawancara. 

Pertemuan pembukaan ini dipimpin oleh Ketua Tim Auditor dengan tugas sebagai 

berikut: 

1. Memperkenalkan tim audit kepada manajemen teraudit. 

2. Melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit. 

3. Melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit. 

4. Meminta persetujuan jadwal audit. 

5. Mengonfirmasi ketersediaan sumberdaya dan fasilitas kepada auditi. 
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6. Mengonfirmasi tentang kerahasiaan. 

7. Memastikan jalur komunikasi dengan pemandu dari auditi. 

8. Mengonfirmasi pertemuan penutupan (closing meeting). 

9. Mengklasifikasikan setiap masalah yang mungkin timbul. 

 

Pada saat pelaksanaan audit, tim auditor harus melakukan hal-hal berikut: 

1. Menggunakan daftar tilik sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan 

wawancara. 

2. Membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian. 

Pelaksanaan audit kepatuhan 

Audit kepatuhan dilaksanakan dalam beberapa bentuk berikut: 

1. Auditor menemui penanggung jawab proses, seperti Koordinator Program 

Studi, Kepala Laboratorium, dan lain-lain. 

2. Menjelaskan apa yang akan diaudit kepada auditi. 

3. Melakukan wawancara dengan auditi: 

a. Secara terpisah antara pimpinan dengan bawahan atau di antara pemilik 

proses 

b. Berupaya untuk tidak banyak bicara dengan cara menyiapkan pembagian 

waktu mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembagian tugas auditor saat 

audit dokumen. 

c. Menghindari konfrontasi cross check pernyataan dengan auditi lain (misal 

atasan); jika memang diperlukan maka dilakukan konfirmasi dan ini 

dilakukan dengan cara bijak. 

d. Menghindari kesan selalu membaca check list 

e. Membuat pertanyaan yang jelas/spesifik/tidak bermakna ganda. 
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4. Menyelidiki dan mengamati setiap jawaban dan fakta yang ada di lapang 

dengan cara: 

a. Meminta auditi menjelaskan tahap-tahap operasional atau instruksi kerja  

b. Melakukan pengecekan apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

instruksi kerja.  

c. Mengamati pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan dibandingkan 

dengan SOP dan instruksi kerja.  

d. Memilih salah satu kegiatan, kemudian mengikuti semua tahap untuk 

melihat apakah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi 

kerja.  

e. Memilih salah satu dokumen serta mempelajari proses dan hasil yang 

diharapkan, kemudian dibandingkan dengan pekerjaan sesungguhnya. 

 

4) Dokumen yang Terkait dengan Lingkup Audit 

Lingkup audit meliputi 32 standar SPMI yang telah ditetapkan oleh UNJ dan 

dilaksanakan oleh semua aras (auditi). Dokumen atau data yang terkait dengan 32 

standar tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4. Dokumen atau Data Terkait dengan Lingkup Audit 

No Lingkup Audit Data Terkait 

1 STANDAR 1  - Standar Kompetensi Lulusan 

2 STANDAR 2  - Standar isi pembelajaran 

3 STANDAR 3  - Standar proses pembelajaran 

4 STANDAR 4  - Standar penilaian pembelajaran 

5 STANDAR 5  - Standar dosen dan tenaga kependidikan 

6 STANDAR 6  - Standar sarana dan prasarana pembelajaran 

7 STANDAR 7  - Standar pengelolaan pembelajaran 

8 STANDAR 8  - Standar pembiayaan pembelajaran 

9 STANDAR 9  - Standar hasil penelitian 

10 STANDAR 10  - Standar isi penelitian 

11 STANDAR 11  - Standar proses penelitian 
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12 STANDAR 12  - Standar penilaian penelitian 

13 STANDAR 13  - Standar peneliti 

14 STANDAR 14  - Standar sarana dan prasarana penelitian 

15 STANDAR 15  - Standar pengelolaan penelitian 

16 STANDAR 16  - Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

17 STANDAR 17  - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 

18 STANDAR 18   - Standar isi pengabdian kepada masyarakat 

19 STANDAR 19  - Standar proses pengabdian kepada masyarakat 

20 STANDAR 20  - Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 

21 STANDAR 21  - Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

22 STANDAR 22  - Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

Masyarakat 

23 STANDAR 23  - Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

24 STANDAR 24  - Standar  pendanaan dan pembiayaan PKM 

25 STANDAR 25  - Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan) 

26 STANDAR 26  - Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem 

pengelolaan,penjaminan mutu dan kerja sama 

27 STANDAR 27  - Standar Kemahasiswaan & Lulusan 

28 STANDAR 28  - Standar Sumber Daya Manusia 

29 STANDAR 29  - Standar Sarana dan Prasarana 

30 STANDAR 30  - Standar Keuangan 

31 STANDAR 31  - Standar Sistem Informasi 

32 STANDAR 32  - Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan 

Lingkungan (K3L) 
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BAB III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

a. Persiapan Kegiatan 

Persiapan kegiatan audit SPMI dilakukan oleh Divisi Audit PjM yang meliputi 

penyiapan auditor dan auditi serta perencanaan waktu pelaksanaan audit, waktu 

pelaporan hasil audit, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit. Tabel di bawah ini 

menunjukkan persiapan yang dibuat oleh Divisi Audit PjM tersebut. 

Tabel 5. Jenis Kegiatan pada Tahap Persiapan 

No. Kegiatan Keterangan 

1 Penetapan auditor 78 orang auditor yang dibagi menjadi 

23 tim dengan anggota setiap tim 

adalah 3-4 orang 

2 Penetapan auditi 22 area di UNJ 

3 Pelaksanaan audit 31-2 Agustus 2019 

4 Pelaporan audit 2 Agustus 2019 

5 Evaluasi pelaksanaan audit                   2019 

 

Selain menyiapkan beberapa kegiatan terkait audit, PjM juga telah membuat 

perencanaan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan audit, seperti pembuatan 

surat undangan, surat tugas, konsumsi, dan lain-lain.  

 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan audit SPMI telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan, yaitu pada tanggal 31- 2 Agustus 2019. Seluruh program studi dapat 

diaudit oleh auditor sesuai dengan waktu yang telah disepakati auditor dengan auditi. 

Seluruh tahap pelaksanaan audit juga telah dilakukan oleh auditor dan auditi, 

yaitu opening meeting, audit dokumen, audit lapang, dan closing meeting.  
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Kegiatan audit dokumen dilakukan oleh setiap tim auditor terhadap program 

studi dengan waktu yang telah disepakati antara tim auditor dengan program studi. 

Selama audit dokumen, tim auditor akan mencatat sejumlah pertanyaan pada daftar 

tilik.  

 

Kegiatan audit dokumen dilakukan 1 jam sebelum pelaksanaan audit lapangan. 

Beberapa tim auditor melakukan audit dokumen bersamaan dengan pelaksanaan audit 

lapang atau tanya jawab dengan auditi. Kegiatan audit dokumen dari tim auditor dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa hal yang dicatat oleh auditor pada saat 

audit dokumen adalah: 

1) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar  

2) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman 

3) Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada 

ketidaksesuaian 

 

Audit lapang dilakukan oleh tim auditor dan auditi (teraudit) dengan metode tanya 

jawab dan visitasi lapang. Pada saat tanya jawab, tim auditor melakukan konfirmasi 

kepada auditi tentang beberapa pertanyaan yang dibuat pada saat audit dokumen. 

Konfirmasi tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang dijumpai oleh 

auditor terhadap proses pelaksanaan suatu kegiatan dibandingkan dengan acuan yang 

digunakan.  

Sementara itu, jumlah temuan, baik yang bersifat ketidaksesuaian maupun 

observasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 6. Jumlah Temuan pada setiap aras berdasarkan hasil audit lapang 

No. Area Audit 
Jumlah Temuan 

Mayor Minor Observasi Total 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 0 0 34 34 

2 Fakultas Ilmu Sosial 0 11 6 17 

3 Fakultas Bahasa dan Seni 0 111 32 143 

4 Fakultas MIPA 0       8 8 16 

5 Fakultas Teknik 1 145 45 191 

6 Fakultas Ilmu Olahraga 0 114 87 201 

7 Fakultas Ekonomi 0 0 0 0 

8 Fpsi 9 11 0 20 

9 Pascasarjana 0 2 4 6 

10 LP2M 0 0 27 27 

11 LP3M 0 25 88 113 

12 BUK 0 0 55 55 

13 BAKHUM 0 3 0 3 

14 BIRO KEUANGAN 7 0 3 10 

15 UPT. Pustikom 0 9 9 18 

16 UPT. Perpustakaan 0 0 6 6 

17 UPT. Layanan Bahasa 0 0 1 1 

18 UPT. Layanan BK 0 0 1 1 

19 Kantor Warek I 0 31 0 31 

20 Kantor Warek II 0 40 0 40 

21 Kantor Warek III 0 1 18 19 

22 Kantor Warek IV 0 0 13 13 

Total 17 511 437 965 

 

Temuan yang belum mencapai hasil, menyimpang, dan tidak sesuai dengan 

standar atau persyaratan yang ditentukan UNJ disebut sebagai ketidaksesuaian. 

Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang 

dapat segera diperbaiki disebut observasi. Ada beberapa alasan bagi tim auditor untuk 

menetapkan sebuah kegiatan, proses, atau pelaksanaan suatu prosedur dinyatakan 

tidak sesuai atau observasi. Beberapa alasan tersebut adalah: 

1) Tidak terdapat suatu unsur pelaksanaan sistem mutu 

2) Suatu sistem gagal untuk memenuhi salah satu persyaratan dari sistem mutu 

3) Penerapan suatu prosedur atau peraturan sangat tidak konsisten 
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4) Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada 

ketidakpuasan pelanggan 

5) Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit 

internal secara berturut turut 

6) Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratan dalam satu 

standar Borang Akreditasi BAN PT 

7) Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu 

prosedur organisasi 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa total temuan dari hasil audit di semua aras 

UNJ adalah sebanyak 965 temuan yang terdiri dari 17 ketidaksesuaian mayor,   511 

ketidaksesuaian minor, dan 437 observasi. Dari data data ini dapat pula dinyatakan 

bahwa sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit siklus ini adalah bersifat 

ketidaksesuaian minor .  

Jumlah temuan paling banyak dijumpai di  Fakultas Ilmu Olahraga, yaitu    

201 temuan, sedangkan jumlah temuan paling sedikit terdapat di UPT. Layanan 

Bahasa dan UPT. Layanan BK (  1 temuan).                                          

Meskipun lebih banyak temuan bersifat minor, beberapa aras juga memiliki 

temuan mayor atau temuan yang bersifat berat. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian 

bagi semua aras tersebut agar temuan mayor tidak terulang lagi di masa datang karena 

dapat merugikan pelanggan, khususnya mahasiswa.  

Temuan yang dijumpai di berbagai fakultas/pascasarjana atau proram studi ada 

yang bersifat umum dan spesifik. Jenis temuan yang bersifat spesifik di setiap 

fakultas/pascasarjana dapat dilihat pada Tabel  7- . 
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Tabel 7. Temuan Hasil Audit di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 
14.c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Belum ada dokumen 

panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat sebagai materi pembelajaran 
2 - Standar isi 

pembelajaran 
5.c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Belum ada dokumen 

tindak lanjut hasil tracer study dalam 

menyempurnakan SKL 
3 - Standar proses 

pembelajaran 

3.b 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan bahwa dokumen kurikulum program studi 

sudah ada namun tidak diunggah ke sistem SIAKAD 

dikarenakan belum didukung  oleh sistem yang ada. 

Selain itu dokumen kurikulum program studi juga 

belum dimasukkan ke dalam buku pedoman akademik 
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 6.c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: bahwa fakultas tidak 

melakukan  UTS dan UAS secara serentak pada pekan 

ujian karena ada beberapa dosen yang melakukan ujian 

di luar waktu yang telah dijadwalkan 

7.c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: fakultas tidak 

memfasilitasi sistem ujian ulang  

15.b dan c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

 

• Fakultas tidak memiliki mekanisme penerbitan 

ijazah dengan surat keterangan pendamping ijazah 

(SKPI) 

• Fakultas tidak memiliki SK rektor yang 

menjelaskan mengenai pemberian ijazah dan SKPI 

(Surat Keterangan Pendamping Ijazah) karena 

memang SK tersebut  belum pernah diterbitkan di 

tingkat universitas 

 

16.d 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: belum ada mekanisme 

penerbitan surat keterangan pendamping ijazah 

(SKPI), yang memuat capaian pembelajaran level 

pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh 

mahasiswa serta pengetahuan lainnya 
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 
3.d 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa fakultas belum 

menetapkan aturan yang mewajibkan studi lanjut bagi 

dosen yang masih berkualifikasi magister untuk 
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meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan 

peta kompetensi dosen di masing-masing program 

studi   

5.d 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa fakultas belum 

menetapkan aturan yang  mewajibkan studi lanjut bagi 

tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister 

untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan 

dengan peta kompetensi dosen di masing-masing 

program studi   

18.d 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa fakultas belum 

menetapkan dengan jelas bahwa pembimbing utama 

harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa 

untuk semua jenjang program setiap tahunnya 

21.b 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa fakultas belum 

memiliki program khusus / kegiatan khusus terkait 

percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk 

menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa  

24.e 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa fakultas tidak 

memiliki copy sertifikat keahlian Pranata 

Laboratorium Pendidikan (PLP) berdasarkan 

laboratorium yang dimiliki 
6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

9.c 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa di Fakultas Ilmu 

Pendidikan sudah tersedia alat-praktikum yang sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan 

baik dalam menunjang pembelajaran tetapi jumlahnya 

masih belum memenuhi  

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

4.a dan c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 Fakultas Ilmu 

Pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa 

di Fakultas Ilmu Pendidikan belum tersedia:  

a.       Dokumen kebijakan bidang akademik 

pengembangan program pembelajaran menuju 

universitas kelas dunia yang disusun dalam Bahasa 

Inggris  

b.       Dokumen rencana operasional pengembangan 

program pembelajaran menuju universitas kelas dunia 

yang disusun dalam Bahasa Inggris 
8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 
7.b 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 Fakultas Ilmu 

Pendidikan dapat disimpulkan bahwa di Fakultas Ilmu 

Pendidikan belum ada sistem yang memfasilitasi 

mahasiswa untuk melakukan monitoring terhadap 

penggunaan biaya operasional di setiap program studi 

melalui jaringan  
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10.a 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 Fakultas Ilmu 

Pendidikan dapat disimpulkan bahwa di Fakultas Ilmu 

Pendidikan tidak ada komponen biaya operasional 

pendidikan yang berasal dari dana hibah  
9 - Standar hasil 

penelitian 
1.a 

Dokumen renstra lengkap tetapi peminjaman oleh 

prodi tidak tercatat.  

11.a 
Program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan 

mhs tidak ada. 
10 - Standar isi 

penelitian 
- 

- 
11 - Standar proses 

penelitian 
4.a 

Keselamatan kerja penelitian tidak ada. Karena tidak 

terlalu dibutuhkan untuk bidang di FIP.  

11.a 
Publikasi penelitian dilakasanakan belum sepenuhnya 

mengacu pada SOP, karena SOP nya tidak ada. 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

2.a Belumadastandarmutu 

18.b 
Belumadastandar SOP untukpublikasihasil PKM. 

Namunpublikasisudahada. 

20 - Standar 

penilaian 

- - 
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pengabdian 

kepada 

masyarakat 
21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

5.a,b,c Belumadanyakebijakansaranadanprasarana minimal 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

7.a dan 

b 
 
 

Belumadakegiatan seminar PKM 
danProsiding 

8.a dan 

b 
Belumadakegiatan PKM Berprestasi 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

- - 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar - - 
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Keuangan 
31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Standar Pembiayaan dan Pembelajaran 

Kelebihan : Program Studi di FMIPA mampu menyusun program dan 

menggunakan anggaran yang sesuai dengan dana yang diterima 

Peluang peningkatan: Dengan keterbatasan dana, FMIPA mampu 

mengalokasikan dana penelitian sebesar 40% dari total dana yang diterima. 

• Aspek Standar Keuangan 

Kelebihan : Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk 

menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan  

Peluang peningkatan: Terbukanya informasi akuntansi dan keuangan membuat 

Prodi mampu kreatif menciptakan program sesuai visi misi program studi.  

• Standar Penelitian 

Kelebihan:  

- Setiap dosen memiliki bidang keahliannya masing-masing, sehingga 

minat penelitian sudah tinggi  

- Dengan sikap fasilitatif ini, kelancaran berbagai program Fakultas akan 

dapat terwujud dengan baik dan berhasil baik. 

- Selalu diadakan sosialisasi Renstra UNJ kepada tiap Prodi 
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- Dengan sikap fasilitatif ini, kelancaran berbagai program Fakultas akan 

dapat terwujud dengan baik dan berhasil baik. 

Peluang peningkatan:  

- Hasil penelitian dibuat lebih aplikatif agar dapat diterapkan dalam 

kegiatan pengabdian pada masyarakat 

- Melalui sosialisasi Renstra, persamaan persepsi untuk strategi 

pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas akan dapat terwujud. 

- Dengan sikap fasilitatif ini, kelancaran berbagai program Fakultas akan 

dapat terwujud dengan baik dan berhasil baik 

- Dengan dibantu oleh konsultan yang terdiri dari para pakar penelitian, 

maka kegiatan penelitian ini akan terarah dengan baik mulai dari tahap 

perencanaan sampai akhir, juga dalam aspek sasaran penelitiannya dan 

substansi hasil yang ingin dicapai. 

- Nilai akreditasi A untuk semua Prodi di FIP menjadi tolak ukur 

keberhasilan pengelolaan Prodi dan hendaknya terus dipertahankan dan 

ditingkatkan mutunya dalam ketiga aspek Tri Darma Perguruan Tinggi. 

• PKM 

Kelebihan: SudahMemiliki Wilayah Binaansejak 2002 

Peluang peningkatan : Perluasan bidang PKM melalui kolaborasi dengan 

Fakultas lain. 

 

 

 

 



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

26 

 

Tabel 8. Temuan Hasil Audit di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

6.a 

Berdasarkan hasil tilik dokumen kurikulum, dokumen 

laporan kegiatan dan wawancara dengan WD 1 di 

Fakultas Ilmu Sosial, ditemui bahwa kegiatan  tracer 

study hanya dilakukan pada saat akan akreditasi  dan 

belum dilakukan setiap tahun karena tidak ada anggran 

rutin tracer study, sesuai standar 2 butir 6a SPMI 
3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 
4.a 

Berdasarkan hasil tilik dokumen RPS dan wawancara 

dengan WD 1 di  Fakultas Ilmu Sosial, didapati bahwa  

soal  UTS dan UAS  belum divalidasi, sesuai standar4 

butir 4a SPMI 

7.a 

Berdasarkan hasil tilik dokumen RPS dan wawancara 

dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial, didapati belum 

semuan dosen membuat rubrik penilaian sikap pada 

tiap-tiap mata kuliah, sesuai standar 4, butir 7a SPMI 
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 3.c 

Berdasarkan wawancara dengan WD 2, didapati belum 

ada  dokumen tentang time frame.yang logis dan 

realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana  

program studi di Fakultas Ilmu Sosial, sesuai standar 6 

butir 3c SPMI 

5.c 

Berdasarkan hasil wawancara dengan WD 2 di 

Fakultas Ilmu Sosial, didapati pelaksanaan kegiatan 

monitoring  sarana  dan prasarana pembelajaran yang 

telah dilakukan setiap smester tapi belum 

terdokumentasi.sesuai standar 6 butir 5c SPMI 
7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 

- - 

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 
6.b 

Berdasarkan hasil tilik dokumen laporan 
penelitian dan wawancara dengan WD 1 di 
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Fakultas Ilmu Sosial, didapati belum adanya 
bukti fisik keteribatan mahasiswa dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian dosen 
sesuai dengan tandar 11, butir 6b SPMI 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

5.d 

Berdasarkan hasil tilik dokumen laporan penelitian dan 

wawancara dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial , 

didapati bahwa prodi  belum  memperkenalkan 

roadmap penelitian kepada mahasiswa di Prodi, sesuai 

standar 13, butir 5d SPMI 

6.c 

Berdasarkan hasil tilik dokumen laporan penelitian, 

dan contoh tugas akhir mahasiswa dan wawancara 

dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial , ditemukan 

pada bidang penelitian tugas akhir mahasiswa belum 

sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama, 

sesuai standar 13, butir 6c SPMI 

7.b 

Berdasarkan hasil tilik dokumen laporan penelitian dan 

wawancara dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial , 

didapatkan bahwa Ketua peneliti belum menetapkan 

tugas dan kewenangan tim penelitinya, sesuai standar 

13 butir 7c SPMI 
14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

4.b 

Berdasarkan hasil tilik dokumen laporan PKM dan 

wawancara dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial, 

ditemukan bahwa  hanya ada surat tugas mengenai 

bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh 

pejabat terkait, sesuai standar 17, butir 4b SPMI 
18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar - - 
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penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 
21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

2.a 

Berdasarkan hasil tilik dokumen kebijakan dan 

wawancara dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial 

,ditemukan belum adanya dokumen kebijakan tentang 

kriteria minimal kemampuan dosen Pembina kegiatan 

PKM, sesuai standar 21, butir 2a SPMI  
22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

- - 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

7.b 

Berdasarkan hasil tilik dokumen publikasi dan 

wawancara dengan WD 1 di Fakultas Ilmu Sosial , 

ditemui pelaksanaan publikasi PKM  belum terdapat 

prosiding kegiatan PKM yang memiliki ISSn dan E-

ISSN., sesuai standar 23 butir 7b SPMI 
24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

3.a 

Berdasarkan hasil tilik dokumen Kurikulum dan 

wawancara dengan Dekan di Fakultas Ilmu Sosial, 

didapati bahwa visi misi Fakultas masih mengacu pada 

visi misi UNJ Tahun 2017, sesuai Standar 25 butir 3a 

SPMI  
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan, 

penjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 
8.a 

Berdasarkan  wawancara dengan WD 3 di Fakultas 

Ilmu Sosial, ditemukan bahwa  organisasi 

kemahasiswaan belum  memiliki  AD dan ART, sesuai 

standar 27,butir 8a SPMI 

13.a 

Berdasarkan hasil wawancara dengan WD 3 di 

Fakultas Ilmu Sosial, ditemukan belum ada dokumen 

yang memuat informasi tentang pemetaan bidang 

kegiatan  kemahasiswaan   berdasarkan minat,bakat, 

potensi, kreatifitas, kemandirian mahasiswa, sesuai 

standar 27 butir 13a SPMI 
28 - Standar - - 
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Sumber Daya 

Manusia 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 
5.a 

Berdasarkan  wawancara dengan WD 2 di Fakultas 

Ilmu Sosial, didapati  perpustakaan di lingkungan 

Fakultas belum memiliki E-Library, sesuai standar 29, 

butir 5a SPMI 
30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

4.a dan 4.b 

Berdasarkan hasil  wawancara dengan WD 2 di 

Fakultas Ilmu Sosial, didapati  belum adanya unit K3L 

dan belum ada personil penanggungjawab dan tim 

K3L, sesuai standar 32 butir 4a dan 4b SPMI. 

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Standar Penelitian  

Kelebihan : Pelatihan penulisan artikel jurnal terindexs scopus dengan 

melibatkan narasumber internal UNJ dan dan eksternal UNJ  

Peluang peningkatan: Dijadikan sebagai kegiatan rutin secara berkala di 

fakultas 

• Aspek Pembelajaran 

Kelebihan : Seluruh prodi di Fakultas Ilmu Sosial memiliki Labsite 

Peluang peningkatan: Peningkatan kualitas labsite melalui jalinan kerjasama 

dengan pihak yang bersesuaian  

• Aspek Kerjasama 

Kelebihan: Kerjasama yang sangat baik dengan Jerman (Leipzig), Universitas 

Brawijaya, MIPA UI dan Prodi Pendidikan Agama Islam dengan beberapa 

universitas di luar Negara seperti Mesir dan Maroko. Kerjasama dengan BNSP 

dan Kementerian Pariwisata 
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Peluang peningkatan: Mempertahankan kerjasama dan memperluas bidang-

bidang kerjasama yang mungkin dilakukan 

• Alumni 

Kelebihan: Partisipasi alumni FIS yang sangat tinggi dalam memberikan 

bantuan untuk mahasiswa yang kesuliatan biaya  

Peluang peningkatan :  

- Dilengkapi dengan dokumen, sehingga memudahkan untuk 

komunikasi dan kerjasama dengan alumni. 

- Bentuk bantuannya bisa dikembangkan kea rah yang lain, 

misalnya peluang kerja dan lain-lain 

- Kerjasama dengan alumni dijadikan. kegiatan rutin  
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Tabel 9. Temuan Hasil Audit di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

4.a Penyusunan dan penempatan kompetensi lulusan prodi 

mengacu pada kondisi asosiasi 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

5.a Pengmabilan beban SKS mengikuti peraturan yang 

telah di tetapkan oleh Universitas, sedangkan 

penerimaan mahasiswa pindahan (internal antar 

program studi/fakultas) ada peraturan yaitu mahasiswa 

yang mau pindah harus mengikuti seleksi bersama 

 

7.d Bukti pelatihan yang diikuti dosen program studi 

dalam meningkatkan kompetensinya dalam 

melaksanakan proses pembelajaran datannya ada di 

program studi dan fakultas 
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

6.a Semua program studi belum melakukan verifikasi dan 

validas soal ujian melaui tim yang di bentuk 

6.b Fakultas dan prodi belum melakukan verifikasi dan 

validitasi soal UTS dan UAS untuk semua mata kuliah 

6.c Fakultas dan program studi sudah mengadakan pekan 

UAS tetapi untuk UTS belum 

7.a Mekanisme ujian ulang untuk setiap mata kuliah di 

serahkan atas kebijakan dosen pengampu 

9.a Dosen boleh mempunyai penilaian sikap mental tetapi 

diserahkan kepada kebijakan dosen 

pengampu.Sedangkan penilaian intelektual mengacu 

pada aturan univeristas 

9.b Dokumentasi penilaian sikap mental ada pada dosen 

pengampu sementara penilaian intelektual ada pada 

dosen pengampu dan universitas(siakad) 
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 1.a 

Belum adanya  standar ruang kelas yang nyaman untuk 

kegiatan  pembelajaran  yang layak dan memenuhi  

standar proses pembelajaran 

1.b 

Belum adanya standar ruang laboratorium yang layak 

untuk kegiatan pembelajaran yang memenuhi standar 

proses pembelajaran 

1.c 

Belum ada standar media pembelajaran yang layak dan 

memenuhi standar proses pembelajaran 

2.a 

Belum ada dokumen rencana Induk pengembangan 

(RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

memenuhi persyaratan sebagai WCU. 
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2.b 

Belum ada time frame yang logis dan realistis dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana yang 

memenuhiWCU 

3.f 

Belum dilakukan  monitoring ketersediaan sarana 

pembelajaran yang memenuhi standar WCU 

4.a Belum adanya standar kualitas jalan di dalam kampus 

4.b 
Belum adanya standar prakir di gedung dan pinggir 

jalan di dalam kampus 

4.c 
Belum adanya standar air bersih untuk keperluan 

pembelajaran di ruang kelas dan ruang laboratorium 

4.d 
Belum adanya standar pembuangan air limbah dari 

laboratorium 

4.e 
Belum adanya standar tengang jaringan komunikasi 

suara di dalam kampus 

4.f 
Belum adanya standar pengelolaan data hasil dan 

proses pembelajaran 

4.g 
Belum  adanya data monitoring kelayakan fasilitas 

umum penunjang pembelajaran yang dimiliki UNJ 

4.h 
Belum  adanya tindak lanjut hasil evaluasi kelayakan 

fasilitas umum di UNJ 

5.a 

Setiap program studi belum mempunyai 

5petakebutuhansarana pembelajaranyang memenuhi 

CapaianPembelajaran Lulusan danWCU 

5.b 

Belum ada DokumenRIP sarana penyediaan diprogram 

studi selarasdengandokumenRIP Fakultasdan 

universitas 

5.c 
Belum Adanya timeframe yang logis dan realistis 

dalam pemenuhan sarana di program studi 

5.d 

Belum Adanya monitoring kelayakan sarana 

pembelajaran yang memenuhi standar proses 

pembelajarandi setiap program studi secara berkala 

5.e 

Belum Adanya evaluasi kelayakansarana 

pembelajaranyangmemenuhistandarproses 

pembelajarandi setiapprogramstudi 

5.f 

Adanya tindak lanjut olehfakultas, pasca sarjana 

tentang hasil evaluasi kelayakan sarana pembelajaran 

yang memenuhi standar proses pembelajaran 

6.a 

Belum adanya dokumen RIP UNJ yang memuat 

kriteria  

a. lahan; b. ruang kelas;c.perpustakaan; d. 

laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. 

tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian;g. 

ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan 

perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; 

dank.fasilitas umum; sebagai standar prasarana 

pembelajaran yang mendukung WCU 

6.c 
Belum adanya monitoring kelayakan  

a.lahan;b. Ruang kelas; c.perpustakaan; d. 
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laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 

e.tempat berolahraga; f.ruang untuk berkesenian; 

g.ruang unit kegiatan mahasiswa; h. Ruang pimpinan 

perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata 

usaha;dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana 

pembelajaran yang mendukung WCU 

6.d 

Belum adanya tindaklanjut hasil monitoring untuk 

mencapatkan sarana pembelajaran yang layak sebagai 

WCU 

7.a 

Belum adanya criteria ruang kelas yang memenuhi 

standar isi dan proses pembelajaran dalam upaya 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

7.b 
Belum adanya kriteria ruang kelas yang memenuhi 

syarat WCU 

7.c 
Belum adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju 

ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCU 

7.d 

Belum adanya monitoring kelayakan ruang kelas 

pembelajaran yang memenuhi syarat WCU secara 

berkala 

7.e 

Belum adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang 

kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas 

pembelajaran WCU 

8.a 

Belum adanya dikumen peta kebutuhan program studi 

memuat rencana pengembangan laboratorium yang 

menunjang proses pembelajaran yang memenuhi 

syarat leboratorium WCU 

8.b 

Belum adanya monitoring kelayakan laboratorium 

dalam menunjang pembentukan kompetensi dan 

keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian 

pembelajaran ulusan program studi 

8.c 
Belum adanya ruangan laboratorium memenuhi 

standar keamanan, keselmatan kenyamanan kerja 

9.d 

Belum memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, 

modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan 

kebutuhan capaian kompetensi lulusan 

9.g 
Belum tercapai jumlah peralatan yang mutakhir 

minimal 25%dari topic praktikum yang dilaksanakan 

10.a 

Belum memenuhi kriteria ruang kerja dosen ditetapkan 

oleh setia program studi sesuai dengan spesifikasi 

keilmuan program studi 

11.a 

Universitas Negeri Jakarta belum mempunyai 

RT/RWdalam menata ruang terbuka dan tata letak 

gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang 

berkualitas dan bereputasi tinggi. 

12.b 

Belum adanya sertifikasi kelayakan gedung 

Universitas Negeri Jakarta untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di setiap program studi 

13.a Belum adanya standar keselamatan, kesehatan, 
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kenyamaan dan keamanan gedung diUniversitas Negeri 

Jakarta 

13.b 

Belum adanya saluran air dan saluran pembuangan 

limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan 

berkualitas. 

13.d 
Belum adanya standar penanganan limbah khusus 

yang memenuhi standar lingkungan hidup 

14.a 
Belum adanya RIP prasarana penunjang aktivitas 

pembelajaran didalam 

14.b 

UNJ belum menata jalan, saluran air, saluran listrik, 

jaringan komunikasi dan system pendataan yang 

menunjang terbentuknya WCU 

14.c 

Belum adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, 

saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan system 

pendataan yang baik dilakukan secara berkala 

14.d 

Belum adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk 

meningkatkan kualitas jalan,saluran air, saluran listrik, 

jaringan komunikasi suara dan system pendataan 

15.a 

Prodi belum menyusun standar sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus sesuai dengan karakteristik program studi 

15.b 

Adanya pelabelan-pelabelan dengan tulisan Braille dan 

informasi dalam bentuk suara di seluruh falititas 

umum UNJ 

15.c 
Belum adanya aksesramp untuk pengguna kursi roda 

di dalam gedung pada lingkungan UNJ 

15.d 

Belum adanya koridor antar gedung dilengkapi dengan 

jalur pemandu(guiding block)pada jalan atau koridor 

di lingkungan kampus 

15.f 
Belum adanya toilet khusus untuk pengguna kursi roda 

pada lingkungan UNJ 

16.a 
Belum memiliki bandwith yang dapat mendukung 

pembelajaran berbasis web 

16.b 
Belum memiliki akskes point yang cukup pada masing 

masing unit 

16.c 
Belum tersedia computer dan perangkat lunak yang 

lengkap dan canggih 

16.d 

Belum memiliki sistem teknologi informasi dan 

komunikasi yang harus selalu ditata dan di upgrade 

minimal 1tahun1kali 

16.e Belum memiliki software yang original 

16.i 
Belum tercapainya rasio jumlah komputer/mhs 

maksimal 1:10 

16.m 
Belum tersedia komputer dan perangkat lunak yang 

lengkap dan canggih 

16.n 
Belum memiliki sistem informasi harus selalu ditata 

dan di upgrade minimal 1tahun 1 kali 
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16.r 
Belum tercapainya rasio komputer per mahasiswa 

maksilam 1:10 
7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

1.a 

Program studi belum mempunyai satuan biaya 

pembelajaran tiap semester untuk mewujudkan capaian 

pembelajaran lulusan 

1.b 

Program studi belum mempunyai rancangan biaya 

investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

1.c 

Program studi belum mempunyai rancangan biaya 

operasional pembelajaran tiap semester untuk 

memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan 

1.f 

Fakultas dan Universitas belum mempunyai standar 

biaya operasional setiap program studi berdasarkan 

capaian pembelajaran lulusan dan karakteristik setiap 

program studi 

2.a 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan 

biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian 

pembelajaran lulusan 

2.b 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan 

biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan 

2.c 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan 

biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

3.a 

Program studi belum mempunyai dokumen biaya 

investasi pembelajaran pada setiap semester untuk 

capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan 

perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, 

sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan 

sarana perpustakaan. 

3.b 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan 

biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

3.c 

Fakultas belum mempunyai dokumen skala prioritas 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di 

setiap program studi 

4.b 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan 

biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

4.c 

Fakultas belum mempunyai dokumen skala prioritas 

untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap 

program studi 

5.c UNJ belum mempunyai dokumen skala prioritas untuk 
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memenuhi pembiayaan operasional pada setiap 

program studi di setiap fakultas 

5.d 

Belum adanya bukti upaya UNJ untuk memenuhi 

biaya operasional di setiap program studi untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

6.a 

UNJ belum mempunyai RAPB berdasarkan satuan 

biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat 

program studi 

6.c 
Belum adanya dokumen RAPB berbasis biaya 

operasional di tingkat program studi 

7.b 
Belum adanya siswa monitoring penggunaan biaya 

operasional di setiap program studi melalui jaringan 

8.a 

UNJ belum mempunyai RAPB berdasarkan satuan 

biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat 

program studi 

8.b 

UNJ belum mempunyai aturan besar biaya yang 

ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya 

operasional di 

setiap program studinya 

8.c 
Belum adanya dokumen RAPB berbasis biaya 

operasional di tingkat program studi 

8.d 
Belum adanya dokumen penetapan biaya UKT 

berdasarkan biaya operasional di setiap program Studi 

10.b 

Belum adanya bukti UNJ memaksimalkan 

pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan 

dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau 

keahlian 

10.c 

Belum adanya bukti UNJ memanfaatkan alumni dan 

finantropis dalam menghimpun dana abadi untuk 

pengembangan kampus 

10.d 

Belum adanya bukti UNJ memaksimalkan program 

kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai 

program pembelajaran di setiap program studi. 

11.a 

Belum adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara 

akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan 

kualitas Pendidikan 
9 - Standar hasil 

penelitian 

5.b Penigkatan daya saing dalam bisang bahasa saja 

7.g Hanaya mengelola magister(ini tidak di anggap 

sebagai temuan  karena FBS tidak memiliki prodi S-3 

10.a Hanya saja(FBS belum ada 5 paten dalam setahun) 
10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

2.b Tiap dosen belum memiliki road map penelitian 

masing-masing 
 -  4.a Tidak memiliki standar mutu  
 -  4.b Tidak ada instrumen penilaian (SDA) 



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

37 

 

 -  4.c Tidak ada bukti monitoring(SDA) 
 -  9.b Belum mencapai 50% 
 -  9.c Belum mencapai 10% 
 -  10.a Hasil penelitian dosen di terbitkan di jurnal .Jurnal 

FBS sedang tidak aktif.(bukan jurnal LPPM) 
 -  12.b Baru P2M dengan adanya desa Binaan di P. Tidung 
 -    

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

5.d Belum semua dosen, tetapi ada beberapa yang sudah 

memperkenalkan 

6.f FBS tidak meneglola S3(bukan temuan karena 

memang FBS tidak ada prodi S-3 
14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

1.a 

Program studi belum menyusun daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian 

pengembangan keilmuan program studi 

1.b 

Kelompok peniliti belum menyusun daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian 

pengembangan keilmuan program studi 

1.c 

Fakultas belum menyusun daftar sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program 

studi dan setiap kelompok penelitian 

1.d 

Fakultas belum memfasilitasi pengadaan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian disetiap 

program stu dimaupun di setiap kelompok 

penelitiannya 

1.e 

LPPM UNJ belum menetapkan daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap 

kelompok penelitian di setiap program studi atau antar 

program studi 

1.f 

LPPM UNJ belum mempunyai time frame dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk 

setiap kelompok penelitian di setia program studi atau 

antar program studi 

1.g 

LPPMUNJ belum melakukan monitoring pemenuhan 

sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian 

dosen di setiap program studi atau di kelompok 

penelitian antar program studi 

2.a 
Fakultas belum membentuk laboratorium penelitian 

untuk pengembangan keilmuan pada program studinya 

2.d 

Fakultas belum menyusun time frame pengadaan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

bidang ilmu program 

2.e 
LPPM UNJ belum menetapkan daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi 
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penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program 

studi di setiap program studi atau antar program studi 

2.f 

LPPM UNJ belum mempunyai time frame dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi 

penelitianyang terkait dengan bidang ilmu program 

studi 

2.g 

LPPM belum melakukan monitoring kelayakan sarana 

dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang 

terkait dengan bidang ilmu program studi 

3.a 
Fakultas belum membentuk laboratorium penelitian 

untuk pengembangan proses pembelajaran 

3.b 
Fakultas belum menyediakan peralatan penelitian 

untuk pengembangan proses pembelajaran 

3.c 

Fakultas belum menyusun time frame pengadaan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi penelitian pengembangan proses 

pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program 

studi 

3.d 

LPPM UNJ belum menetapkan daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi 

penelitian yang terkait dengan pengembangan proses 

pembelajaran studi di setiap program studi atau antar 

program studi 

3.e 

LPPM UNJ belum mempunyai time frame dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi 

penelitian yang terkait pengembangan proses 

pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi 

3.f 

LPPM belum melakukan monitoring kelayakan sarana 

dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang 

terkait dengan pengembangan proses pembelajaran 

bidang ilmu program studi 

4.a 

Fakultas belum menyusun face time pengadaan sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi 

penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

4.b 

LPPM UNJ belum menetapkan daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi 

penelitian untuk kegiatan kegiatan masyarakat 

4.c 

LPPM UNJ belum mempunyai face time frame dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi 

penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

4.d 

LPPM belum melakukan monitoring kelayakan sarana 

dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang 

terkait dengan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

5.b 
Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan 

prasarana penelitian di setiap program studi atau di 
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kelompok penelitian antar program studi 

6.b 
LPPM UNJ belum memfasilitasi penerbitan jurnal 

secara on-line di setiap program studi 

6.e 

Pimpinan UNJ belum melakukan tindak lanjut atas 

hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di 

lingkungan UNJ 
15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

6.a Belum ada fasilitas penelitian unutk dosen peneliti 

FBS 

6.b Belum ada aturan penggunaan fasilitas penelitian di 

FBS  

9.c Tidak ada kegiatan 

11.b FBS tidak memeberikan insentif karena insentif di 

berikan oleh UNJ 

18.a Tidak ada dokumen analisis kebutuhan 

18.b Tidak ada rancangan 
16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

2.a 

LPPM belum memiliki dokumen tentang sumber 

pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari 

BLU, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah 

penelitian internal UNJ 

2.b 

LPPM setiap tahunnya belum memiliki dokumen besar 

dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian 

yang dikompetisikan secara internal UNJ 

5.c 
Belum adanya dokumen tentang prosentase maksimal 

untuk pendanaan pengelolaan penelitian 

6.c 
Belum adanya pendanaan untuk pembiayaan 

pengendalian penelitian 

6.d 
Belum  adanya pendanaan untuk pembiayaan 

pemantauan dan evaluasi penelitian 

6.g 
Belum adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan 

kelompok kegiatan yang didanai 

7.a 
Belum adanya aturan tentang pendanaan dalam 

meningkatkan kapasitas peneliti di UNJ 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

4.b Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap 

pelaksanaan kegiatan PKM dalam pemecahan 

masalah,rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 

kebijakan 
 -  7.b Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap 

pelaksanaan kegiatan PKM dalam pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 

kebijakan 
19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

7.a Belum dilaksanakannya pendampingan penyusunan 

proposal oleh narasumber nasional yang di lakukan 

FBS , pendampingan baru dilakukan dengan sumber 
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masyarakat internal 

11.c Belum adanya bukti pernyataan dari dosen dan 

masyarakat bahwa kegiatan PKM telah 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan,kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk 

formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang 

disediakan oleh FBS 

12.b Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat 

yang diisi oleh sasaran kegiatan PKM dosen di FBS 

14.a Belum ada panduan pelaksanaan monitoring kegiatan 

PKM dosen di FBS 

14. b Belum ada formulir monitoring pelaksanaan PKM di 

FBS 

14.d Belum ada laporan pelaksanaan monitoring 

pelaksanaan PKM dosen , monitoring dilakukan 

melalui seminar seminar hasil PKM di FBS di FBS 

14.e Belum ada repository hasil monitoring pelaksanaan 

PKM di FBS(reporitorydalam bentuk data ada di 

bagian akademik) 

17.a Belum di terbitkan jurnal ilmiah PKM oleh LPPM 

sebanyak 2 kali dalam setahun( FBS belum 

menerbitkan jurnal PkM) 

17.b Persentasi sejumlah artikel dosen UNJ yang di 

terbitkan di jurnal ilmiah PKM UNJ belum maksimal 

50% 

18.a Belum adannya jurnal ilmiah yang terakreditasi 

Ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PKM 

dosen FBS 

20.B Belum ada kegiatan PKM di FBS yang memiiki 

pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri 
20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

6.b Belum ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang 

penerimaan manfaat kegiatan PKM 

 -  6.c Belum adannya hasil analisis dampak manfaat 

pelaksanaan kegiatan PKM 
21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

1.b 
Belum adanya daftar pengguna sarana dan prasarana 

untuk pelaksanaan kegiatan PKM 

2.a 

Belum adanya bukti kontrol kualitas sarana dan 

prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan 
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4.c 
Belum adanya penggunaan sarana dan prasarana yang 

terkontrol dan terjadwal dengan baik 

5.c 

Belum adanya partisipasi dosen dalam kegiatan 

sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

dalam kegiatan LPKM 
23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

6.a Belum ada instrumen monitoring pengelolaan PKM 

7.b Belum adannya prosiding kegiatan PKM yang 

memiliki ISSN dan e-ISSN 

8.a Belum adan tim pelaksanaan kegiatan PkM berprestasi 

8.b Belum adannya instrumen pemilihan pelaksanaan 

kegiatan PkM berprestasi 

8.c Belum adannya bukti fisik berupa foto dfan/video 

pemberian penghargaan kepada pelaksanaan kegiatan 

PkM berprestasi 
24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

2.a 

Belum adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan 

tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas 

untuk kegiatan PkM dosen 

6.b 
Belum adanya SK Rektor tentang besaran dana 

pendamping hibah kompetisi PkM 

6.c 
Belum adanya SOP tentang pencairan dana 

pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UNJ. 

7.a 

Belum adanya aturan  tentang besaran minimal 

pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan 

PkM 

7.b 

Belum adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM 

untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal 

PkM. 
25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

- - 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

3.a Hanya jumlah mahasiswa belunm secara terperinci 

9.b Pedoman masih mengikuti pedoman universitas belum 

secara khusus pedoman FBS 

10.a Hanya sebagian yang ada 

14.a Hanya kegiatan yang ada, pedoman belum ada 

28 - Standar 

Sumber Daya 
2.a 

Belum ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga 

dosen. 
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Manusia 
2.b 

Belum ada pedoman tentang sistem dan mekanisme 

pengusulan calon dosen dan diimplementasikan 

secarakonsisten. 

2.c 

Belum ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen 

masing-masing fakultas, pascasarjana dan program 

studi 

5.a 

Belum ada pedoman formal tentang monitoring dan 

evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan 

5.c 
Belum ada laporan hasil monev kinerja tenaga 

kependidikan yang terdokumentasi dengan baik 

5.d 
Belum ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk 

perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 

7.a 

Belum ada bukti berupa dokumen rencana 

peningkatatan kompetensi dosen melalui tugas/izin 

belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa 

kebutuhan pengembangan sdm 

8.a 

Belum ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi 

dan kompetensi, tenaga kependidikan di semua aras 

universitas. 

8.b 
Belum ada dokumen Informasi jenjang karir untuk 

tenaga kependidikan 

8.e 

Belum ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan 

melalui kesempatan pendidikan S1/S2/S3/Special 

Librarian dengan jumlah memadai 

8.f 

Belum ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, 

analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, 

dan/atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat 

kompetensi 

9.a 

Belum ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki 

validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk 

mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, 

teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem 

pengelolaan sumber daya manusia. 

9.b 

Belum ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, 

laboran,teknisi, dan tenaga administrasi terhadap 

sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, 

komprehensif, mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan 
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10.a 

Belum ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam 

perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) 

pengelolaan sumber daya manusia; (ii) instrumen 

pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, 

teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, 

(iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, 

laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga 

pendukung, 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

1.a 

Belum ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana 

yang berisi kebijakan, peraturan, dan 

pedoman/panduan untuk empat (4) aspek 

2.a 
Belum ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus 

untuk kepemilikan dan penggunaan lahan: 

3.a 

Belum ada bukti dokumen rencana pengembangan 

prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang 

memadai. 

4.a 

Belum ada bukti koleksi dengan jumlah sangat 

memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku 

teks; (ii) jurnal internasional; (iii) jurnal nasional 

terakreditasi; (iv) prosiding 

5.a 

Belum ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: 

(i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan 

(kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan 

meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dati 

perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan e-library; 
30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Hasil Penelitian  

Kelebihan : Sudah ada luaran dan berbentuk HAKI 

• Aspek Proses Penelitian 

Kelebihan : Sudah melibatkan mahasiswa 
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• Aspek Kemahasiswaan 

Kelebihan: Kegiatan mahasiswa rutin dilaksanakan 

• Sarana Prasarana PKM 

Kelebihan: Tersedia fasilitas kendaraan yang selalu siap digunakan 

• Sarana Pembinaan dan Pembiayaan 

Kelebihan: FBS satu satunya fakultas di UNJ yang sudah memiliki POB 

sebagai pengganti SOP 
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Tabel 10. Temuan Hasil Audit di Fakultas MIPA (FMIPA) 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

1.b 

Berdasarkan wawancara dengan WD1 dapat disimpulkan 

bahwa: pernyataan kompetensi lulusan setiap program 

studi tidak bisa terlihat dalam Buku Pedoman Akademik 

(BPA) Universitas Negeri Jakarta karena BPA saat ini 

sudah tidak dicetak lagi oleh UNJ. Kompetensi lulusan 

terdapat dalam dokumen kurikulum prodi. 

1.c 

Berdasarkan wawancara dengan WD1 dan ketua GPJM 

FMIPA dapat disimpulkan bahwa belum terdapat SOP 

“Penyusunan dan Peninjauan Kompetensi Lulusan Secara 

Berkala”.   
2 - Standar isi 

pembelajaran 

1. a , b 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1 dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

 

• Belum terdapat dokumen pedoman penyusunan 

kurikulum di  Fakultas. Arahan dilakukan secara 

lisan 

• Belum terdapat dokumen kebijakan dalam penetapan 

kurikulum di Fakultas.  Arahan dilakukan secara 

lisan. 
3 - Standar proses 

pembelajaran 

18. a,b 

Berdasarkan wawancara dengan wakil dekan bidang 

akademik (WD1) disimpulkan sebagai berikut: 

 

• Dokumen daftar kehadiran perkuliahan mahasiswa  

belum didatangani oleh wakil dekan Hal ini terjadi 

karena form 06 yang sekarang ada tidak mempunyai 

kolom/tempat utk  tanda tangan WD1.  Format resmi  

06 ditentukan oleh UNJ/WR1. 

• Dokumen berita acara materi perkuliahan setiap 

pertemuan belum didatangani oleh  wakil dekan 

bidang akademik.  Hal ini terjadi karena form 05 

yang sekarang ada tidak mempunyai kolom/tempat 

utk  tanda tangan WD1.  Format resmi  06 

ditentukan oleh UNJ/WR1. 
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

1.a  

Fakultas mempunyai dokumen pengembangan dosen 

secara personal yang memperhatikan kebutuhan program 

studi tapi belum ada dokumen khusus yang dibuat tentang 

pengembangan dosen secara keseluruhan 
6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar - - 
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pengelolaan 

pembelajaran 
8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 

7. d,e 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1, form penilaian 

skripsi fakultas berlaku untuk semua prodi. Saat ini, form 

yang disesuaikan dengan metode penelitian sudah dibuat 

namun belum diterapkan 

 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1, mahasiswa yang 

menjadi bagian dari penelitian payung akan publikasi 

bersama dosen, namun yang belum minimal masuk 

repositori (abstrak saja) 

8. a,d 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1, hasil penelitian 

dosen tidak didorong untuk publikasi buku, namun 

didukung untuk publikasi artikel, sehingga indikator a 

standar 9 butir 8 belum dipenuhi. 

 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1, sitasi dosen 

belum dilakukan secara detail 
10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

2. a 

Berdasarkan wawancara dengan WD 1, dosen di 
FMIPA sudah memiliki roadmapnya masing-
masing, yaitu: 
Pendidikan MIPA 
Biodiversity, Bioteknologi 
Nano material, Material sciences & energi 
terbarukan 
Matematik, statistika, komputasi, instrumentasi 
Namun, FMIPA belum ada dokumen roadmap-nya 
 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

- - 
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penelitian 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 4. a , b 

Berdasarkan wawancara dengan WD1 MIPA, PKM 

belum menghasilkan bahan ajar; namun bahan ajar hasil 

penelitian, digunakan saat PKM. 
18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 9.a 
Berdasarkan wawancara dengan WD3 MIPA, dokumen 

roadmap kegiatan PKM masih dalam proses 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

- - 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

4.a 

Berdasarkan wawancara dengan dekan dan melihat 

dokumen Rencana Strategis 2018-2022, salah satu misi 

FMIPA adalah menjalin dan mengembangkan kerjasama 

dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar 

negeri, tetapi kerja sama tidak dimasukkan ke dalam 

target pencapaian sehingga tidak bisa dievaluasi 

pencapaiannya.   
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26 - Standar Tata 

Pamong, ke 

pemimpinan, 

sistem 

pengelolaan, 

penjaminan  

mutu dan 

kerja sama 

5. a 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dekan dan melihat 

dokumen borang akreditasi FMIPA, Fakultas sudah 

mempunyai uraian tugas dan prosedur kerja tetapi belum 

mempunyai dokumen yang berisi tentang rancangan dan 

analisis jabatan  

4. b, c dan 

6.b 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dekan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

• Belum ada dokumen yang bisa ditunjukkan sebagai 

laporan hasil monev pencapaian sasaran strategis 

Fakultas tahun 2018. Data pencapaian sebenarnya 

sudah terkumpul tetapi masih dalam bentuk file 

presentasi digital, belum dievaluasi dan dibuat 

sebagai laporan monev. 

• Fakultas belum membuat laporan tindak lanjut hasil 

monev “ pencapaian sasaran strategis tahun 2018”. 

Tindak lanjut belum dilaksanakan karena evaluasi 

pencapaian tahun 2018 belum dibuat. 

• Belum terdapat dokumen sahih tentang  laporan 

kinerja tahunan dari koordinator program studi ke 

dekan 
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 10,12,13,1

5,18 

Dokumen informasi tentang mahasiswa berprestasi, 

beasiswa, pemetaan minat, kepuasan mahasiswa dan 

tracer study, masih berlaku lisan walau kegiatannya telah 

terimplemetasikan 
28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

7.b 

Berdasarkan wawancara dengan WD 2, tidak ada bantuan 

dana tugas atau izin belajar untuk dosen setiap tahun 

karena sudah ada beasiswa masing-masing dosen, tetapi 

ada dosen yang terhenti kuliahnya karena dana beasiswa 

tidak cukup. 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 4,5,6,7,8,9 

Berdasarkan wawancara dengan wakil dekan 3 dapat 

disimpulkan  karena keterbatasan POK maka: 

Belum terdapat unit K3L di Fakultas 

Belum terdapat lingkup K3L 

Belum terdapat personil K3L di Fakultas 
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Peluang Peningkatan   

• Aspek Keuangan   

Kelebihan : Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk 

menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan  

Peluang untuk peningkatan: Terbukanya informasi akuntansi dan keuangan 

membuat Prodi mampu kreatif menciptakan program sesuai visi misi program 

studi dan Fakultas. Fakultas berpeluang untuk merencanakan program mutu di 

tingkat Asia.  

• Aspek Standar Penelitian 

Kelebihan : Setiap dosen memiliki bidang keahliannya masing-masing, 

sehingga minat penelitian sudah tinggi  

Peluang untuk peningkatan: Hasil penelitian dapat dibuat lebih aplikatif agar 

dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.  
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Tabel 11. Temuan Hasil Audit di Fakultas Teknik (FT) 

No

. 
Standar SPMI 

Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 2.b dan 

3.b 

Ditemukan belum adanya keseragaman penjudulan 

kompetensi di dalam BPA di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan dan  telah dikonfirmasi 

pada saat audit. 

3.a 

Ditemukan belum adanyadokumenpenyusunandan 

penetapankompetensilulusanrumpunbidangilmu di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.a 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar isi pembelajaran di program studi di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.b 

merumuskan standar proses pembelajaran di program 

studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

5.c 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar penilaian pembelajaran di program 

studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

5.d 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar dosen dan tenga Pendidikan di 

program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

5.e 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran 

di program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

5.f 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di 

program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

5.g 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di 

program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.b 

Ditemukan belum adanyaanalisis rumusan capaian 

pembelajaran lulusan untuk menentukan mata kuliah di 

program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.c 

Ditemukan adanya prodi yang belum memiliki peta mata 

kuliah berdasarkan rumusan capaian pembelajaran 

lulusan di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation 

dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.a dan 7.a Ditemukan belum adanya instrumen pengukuran capaian 
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pembelajaran lulusan yang  mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan KKNI di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

7.d 

Ditemukan belum adanya instrumen pengukuran 

kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya 

sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan 

norma di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation 

dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

8.b 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis rumusan 

kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, 

teori, metode, dan/atau  falsafah bidang ilmu tertentu 

secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam 

proses pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdiankepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran di setiap program studi di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

8.c 

Ditemukan adanya prodi yang belum memiliki peta mata 

kuliah di berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan 

yang harus dikuasai lulusan di Fakultas Teknik  

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

9.b 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis rumusan 

kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan 

unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, 

bahan,  dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

10.a 

Ditemukan belum adanya dokumen rumusan pengalaman 

kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi 

pembelajaran lulusan program studi di setiap prodi di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

10.b 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis kegiatan 

praktik yang akan dilatihkan kepada mahasiswa sebagai 

bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai 

dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan di 

setiap program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

10.c 

Ditemukan belum adanya instrumen pengukuran 

pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang 

ilmu program studi pada jangka waktu tertentu di setiap 

prodi di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

11.c Ditemukan belum adanya instrumen pengukuran rumusan 
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kompetensi sikap dan keterampilan yang sesuai 

spesifikasi program studi di Fakultas Teknik berdasarkan 

desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

12.c 

Ditemukan belum adanya instrumen pengukuran 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian 

capaian pembelajaran lulusan di Prodi di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

13.a 

Ditemukan belum adanya dokumen evaluasi lama studi 

rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan 

mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi 

di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

13.b 

Ditemukan belum adanya dokumen penetapan target lama 

studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan 

mendapat pekerjaan di setiap program studi di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

13.d 

Ditemukan belum adanya dokumen laporan capaian 

program studi kepada Rektor melalui Dekan di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

13.e 

Ditemukan belum adanya instrument monitoring dan 

evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama 

tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program 

studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

14.a 

Ditemukan belum adanya dokumen evaluasi capaian SKL 

berdasarkan hasil tracer study yang melibatkan alumni, 

pengguna alumni dan stakeholders lainnya di setiap prodi 

diFakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

13.b 

Ditemukan belum adanya dokumen hasil evaluasi 

kompetensi lulusan melalui tracer study minimal 

sekalidalam 4 tahun di setiap prodi diFakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

14.c 

Ditemukan belum adanya bukti tindak lanjut hasil tracer 

study dalam menyempurnakan SKL di setiap prodi 

diFakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 
2 - Standar isi 

pembelajaran 

1.b 

Ditemukan belum adanya dokumen kebijakan dalam 

penetapan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit.. 

1.c 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis isi 

pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan 

program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 
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evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

1.f 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis kesesuaian 

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

yang tercantum di RPS setiap mata kuliah di program 

studidi Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

2.a 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis capaian 

pembelajaran lulusan untuk menetapkan mata kuliah di 

tingkat universitas dan programstudidi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit 

2.d 

Ditemukan belum adanya dokumen hasil analisis 

kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran 

lulusan dan tingkat KKNI sesuai jenjang program studidi 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

3.a 

Ditemukan belum adanya ciri khas kurikulum di setiap 

program studi berdasarkan hasil penelitian dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan 

capaian pembelajaran lulusan program studidi Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

3.b 

Ditemukan belum adanya pengayaan materi perkuliahan 

di setiap RPS matakuliah di program magister, magister 

terapan, doktor dan doktor terapan berdasarkan hasil 

penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.b 

Ditemukan belum adanya dokumen pedoman 

pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif 

dan integratif di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit 

5.c 

Ditemukan belum adanya dokumen panduan pemanfaatan 

hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai 

materi pembelajarandi Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.a  

Ditemukan belum adanya dokumen hasil tracer study dan 

FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stake 

holder (industri, masyarakatdan profesional) yang sesuai 

dengan program studidi Fakultas Teknik berdasarkan 

desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.b 

Ditemukan belum adanya dokumen tabel analisis bahan 

kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan 

program studi di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.c 

Ditemukan belum adanya dokumen hasil pembahasan 

kurikulum program studi dengan pengguna lulusan, 

masyarakat dan kelompok profesi yang relevan di 
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Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

7.a 

Ditemukan belum adanya dokumenan alisis capaian 

pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam 

menetapkan mata kuliah di program studi di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

7.b 

Ditemukan belum adanya dokumen matriks evaluasi mata 

kuliah dan matriks penyusunan kurikulum berdasarkan 

capaian pembelajaran lulusan program studi di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit.. 

8.a 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis bobot mata 

kuliah dalam menentukan besarbobot SKS di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 
3 - Standar proses 

pembelajaran 

7.e 

Ditemukan belum adanya program pelatihan dosen untuk 

dapat melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 

efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

9 

Ditemukan dosen belum melaksanakan proses 

pembelajaran yang interaktif sesuai karakteristik dan 

kompetensi matakuliah sehingga capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program 

melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin di 

Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

12 

Ditemukan dosen belum melaksanakan proses 

pembelajaran yang tematik sesuai karakteristik dan 

kompetensi matakuliah sehingga capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin di Fakultas Teknik yang  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

16.a 

Ditemukan adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

untuk setiap semester di setiap jenjang yang belum 

memuat : kriteria, indikator, dan bobotpeniliaian di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

16.d 

Ditemukan belum adanya dokumen yang menyatakan 

bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi 

maupun rumpun ilmu di Fakultas Teknik berdasarkan 

desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

16.e Ditemukan belum adanya dokumen perubahan RPS 
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berdasarkan tinjauan setiap akhir semester dan juga 

mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

sains dan humaniora di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

19.b 

Ditemukan belum adanya dokumen peninjauan kurikulum 

program studi secara berkala di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

21.b 

Ditemukan belum adanya instrumen monitoring 

pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa di Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

22.a 

Ditemukan belum adanya mekanisme atau SOP 

pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai bagian dari 

mata kuliahnya di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

22.c 

Ditemukan belum adanya lembar monitoring proses dan 

pelaksanaan penelitian mahasiswa di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

23.c 

Ditemukan belum adanya hasil analisis yang tepat dalam 

menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi 

dan materi yang ditargetkan di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

26.b 

Ditemukan belum adanya pedoman khusus di setiap 

program studi dalam melaksanaan matakuliah 

denganbentuk penelitian, perancangan atau 

pengembangan produk di Fakultas Teknik berdasarkan 

desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

27.a 

Ditemukan belum adanya aturan pembimbingan dari 

dosen dalam melaksanakan matakuliah 

penelitian,perancangan atau pengembangan produk di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

28.b 

Ditemukan belum adanya dokumen analisis kesesuaian 

matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang 

dilatihkan kepada mahasiswa di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

1.c 

Ditemukan belum adanya dokumen penilaian proses 

pembelajaran diprogram studi di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

2.b  

Ditemukan belum adanya aturan teknik penilaian yang 

sesuai dengan karakteristik dan kompetensi matakuliah 
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dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

2.c 

Ditemukan belum adanya prosedur dan mekanisme 

penilaian yang sesuai dengan karakteristik dan 

kompetensi mata kuliah dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusandi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

2.d 

Ditemukan belum adanya mekanisme pelaksanaan 

penilaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

dan kompetensi mata kuliah dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan di Fakultas Teknik, 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

3.b 

Ditemukan adanya dokumen RPS yang belum memuat 

prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 

dan transparan yang dilakukan secara terintegrasidi 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

4.a 

Ditemukan belum adanya uraian teknik penilaian di RPS 

setiapmatakuliah yang menggunakan minimal satu teknik 

penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisandan angket sesuai dengan karakteristik 

dan kompetensi mata kuliahdi Fakultas Teknik, 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

4.b 

Ditemukan belum adanya dokumen penilaian setiap mata 

kuliah yang menerapkan teknik penilaian yang sesuai 

dengan karakteristik dan kompetensi mata kuliah di 

Fakultas Teknik, berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.a 

Ditemukan belum adanya rubrikpenilaian untuk menilai 

proses pembelajaran di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

5.b 

Ditemukan belum adanya rubrik penilaian untuk menilai 

perkembangan sikap mahasiswa sesuai dengan 

kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.c 

Ditemukan belum adanya rubrik penilaian untuk menilai 

perkembangan keterampilan mahasiswasesuai dengan 

kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan di 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.d 

Ditemukan belum adanya rubrik penilaian untuk menilai 

perkembangan pengetahuan mahasiswa sesuai dengan 

kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan di 
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Fakultas Teknik, berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

7.a 

Ditemukan belum adanya mekanisme ujian ulang untuk 

setiap program studi di Fakultas Teknik, berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

7.c 

Ditemukan belum adanya buktipemberian ujian ulang 

kepada mahasiswa di Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

8.b 

Ditemukan belum adanya laporan nilai mahasiswa yang 

memuat penilaian sikap yang ditandatangani oleh dosen 

yang bersangkutan dan disahkan olehkoordinator program 

studidi Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

9.a 

Ditemukan belum adanya rubrik penilaian sikap mental 

dan intelektualdi setiap prodi di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

9.b 

Ditemukan belum adanya dokumen hasil penilaian sikap, 

mental dan intelektual mahasiswa dalam setiap mata 

kuliah di Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

16.d 

Ditemukan belum adanyamekanismepenerbitan surat 

keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat 

capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi 

yang didapat oleh mahasiswa di Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

1.b,  2.a, 

5.a, 6.a, 

7.a, 8.a, 

10.a, 11.a, 

12.a, 13.a 

Ditemukan peta kompetensi dosen yang telah ada belum 

disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan pada 

setiap program studidi Fakultas Teknik, dan telah 

mendapatkan konfirmasi pada saat audit. Berdasarkan 

standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, seharusnya peta 

kompetensi dosen (yang meliputi kualifikasi pendidikan, 

bidang ilmu, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat 

pendidik, dan sertifikat keahlian, dan kualifikasi khusus 

lainnya) disusun/disesuaikan dengan capaian 

pembelajaran lulusan.  

1.c 

Ditemukan belum ditemukan dokumen peta kompetensi 

tenaga kependidikan yang diperlukan untuk mendukung 

capaian pembelajaran lulusan pada setiap prodi di 

Fakultas Teknik dan telah mendapatkan konfirmasi pada 

saat audit. Berdasarkan standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan, seharusnya peta kompetensi tenaga 

kependidikan (yang meliputi kualifikasi pendidikan, 

bidang ilmu, pangkat dan jabatan akademik 

disusun/disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan 

6.c, 8.c, 

10.c, 12.c. 

Ditemukan belum ditemukan dokumen peta pelatihan 

yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan 
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kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang 

memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang 

dijanjikan setiap program studi di Fakultas Teknik, dan 

telah mendapatkan konfirmasi pada saat audit.  

Berdasarkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 

seharusnya memiliki peta pelatihan yang harus diikuti 

dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat 

melakukan pembelajaran yang memenuhi standar 

kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap 

program studi. 

14.c, 15.c, 

16.c, 18e, 

18.f, 18.g 

Ditemukan belum ada kegiatan/hasil kegiatan monitoring 

proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa di setiap 

prodi berdasarkan aturan yang ditetapkan, dan telah 

mendapatkan konfirmasi pada saat audit. Berdasarkan 

standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, seharusnya ada 

monitoring proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa 

di setiap prodi dan setiap jenjang pendidikan  

14.d, 15.d, 

16.d 

Ditemukan belum ada kegiatan/hasil kegiatan evaluasi 

terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir pada 

tiap jenjang pendidikan di setiap prodi, dan telah 

mendapatkan konfirmasi pada saat audit. Berdasarkan 

standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, seharusnya ada 

evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir 

mahasiswa pada tiap jenjang pendidikan di setiap prodi. 

15.b, 16.b 

Ditemukan belum ada dokumen daftar copy artikel dosen 

yang diterbitkan di jurnal nasional dan atau jurnal 

internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 - 

3 tahun, dan telah mendapatkan konfirmasi pada saat 

audit dengan Wakil Dekan II. Berdasarkan standar Dosen 

dan Tenaga Kependidikan, seharusnya ada copy artikel 

dosen yang diterbitkan di jurnal nasional dan atau jurnal 

internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 - 

3 tahun. 

17.a 

Ditemukan pada laporan KKP dan SKP jumlah rata-rata 

beban kinerja setiap dosen di Fakultas Teknik dalam 

bidang pengajaran lebih dari 20 sks, dan telah mendapat 

konfirmasi pada saat audit Berdasarkan standar Dosen 

dan tenaga Kependidikan beban kerja pokok dosen dalam 

bidang pembelajaran maksimal 13 sks atau setara 37 jam 

per minggu. 

19.c 

Ditemukan belum ada peta pendidikan lanjut dosen 

didasarkan pada kesesuaian dengan kompetensi yang 

dibutuhkan program studi, secara umum berlangsung 

berdasarkan pilihan dosen masing-masing dan diingatkan 

secara lisan untuk sesuai dengan kebutuhan prodi saat 

mengurus permohonan studi lanjut, dan telah mendapat 

konfirmasi pada saat audit. Berdasarkan standar Dosen 

dan tenaga Kependidikan ada peta pendidikan lanjut 
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dosen didasarkan pada kesesuaian dengan kompetensi 

yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih 

berpendidikan magister. 

 20.c 

Ditemukan tidak ditemukan dokumen evaluasi 

kepangkatan dosen, dan telah mendapat konfirmasi pada 

saat audit. Berdasarkan standar Dosen dan tenaga 

Kependidikan ada evaluasi kepangkatan dosen di 

Fakultas maupun di setiap program studi. 

21.b, 21.c 

Ditemukan tidak ditemukan dokumen evaluasi 

kepangkatan dosen, dan telah mendapat konfirmasi pada 

saat audit. Berdasarkan standar Dosen dan tenaga 

Kependidikan ada evaluasi kepangkatan dosen di 

Fakultas maupun di setiap program studi. 
6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 1.a 

Ditemukan belum adanya standar ruang kelas yang 

nyaman untuk kegiatan pembelajaran yang layak dan 

memenuhi standar proses pembelajarandi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

1.c 

Ditemukan belum adanya standar media pembelajaran 

yang layak dan memenuhi standar proses pembelajarandi 

Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

2.a 

Ditemukan belum adanya dokumen Rencana Induk 

Pengembangan(RIP) sarana dan prasarana pembelajaran 

untuk memenuhi persyaratan sebagaiWCUdi Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

3.a 

Ditemukan belum adanya peta kebutuhan di Fakultas 

untuk memenuhi ketersediaan: 

a.perabot; 

b.peralatanpendidikan;  

c.media pendidikan;  

d.buku- bukuelektronik,danrepositori;e.saranateknologi 

informasi dan komunikasi; 

f.instrumentasieksperimen;  

g.saranaolahraga; 

h.saranaberkesenian; 

i. sarana fasilitas umum; 

j. bahanhabis pakai; dan 

k. saranapemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, yang 

menunjangcapaianstandarisi 

danprosespembelajarandalamrangka pemenuhancapaian 

pembelajaran lulusandi Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

3.b 

Ditemukan pengadaaan pemenuhan ketersediaan 

a.perabot, b. peralatan pendidikan, c. media pendidikan, 

d. buku-buku elektronik dan repositori, e. sarana TIK, f. 
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instrumen eksperimen, g. sarana olahraga, h. Sarana 

kesenian, i.sarana fasilitas umum, j. bahan habis pakai 

dan i. sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan, di 

Fakultas Teknik belum berdasarkan peta pengadaan 

hanya berdasarkan surat permohonan, dan telah 

dikonfirmasi pada saat audit.  Berdasarkan standar sarana 

dan prasarana UNJ mempunyai peta pengadaan untuk 

pemenuhan ketersediaan a.perabot, b. peralatan 

pendidikan, c. media pendidikan, d. buku-buku elektronik 

dan repositori, e. sarana TIK, f. instrumen eksperimen, g. 

sarana olahraga, h. Sarana kesenian, i.sarana fasilitas 

umum, j. bahan habis pakai dan i. sarana pemeliharaan 

keselamatan dan keamanan yang menunjang capaian 

standarisasi dan proses pembelajaran dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

3.f 

Ditemukan belum adanya monitoring ketersediaan sarana 

pembelajaran yang memenuhi standar WCUdi Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

4.c 

Ditemukan belum adanya dokumen/hasil uji standar air 

bersih untuk keperluan di ruang kelas dan ruang 

laboratorium di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit.Berdasarkan standar sarana dan prasarana 

seharusnya ada standar air bersih untuk keperluan di 

ruang kelas dan ruang laboratorium. 

4.d, 13.b, 

13.d 

Ditemukan belum adanya dokumen/instalasi standar 

pembuangan air limbah dari laboratorium di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat audit. 

Berdasarkan standar sarana dan prasarana seharusnya ada 

standar pembuangan air bersih untuk keperluan di ruang 

kelas dan ruang laboratorium.. 

4.e 

Ditemukan belum adanya standar tengang jaringan 

komunikasi suara di dalamkampusdi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

5.a 

Ditemukan belum adanya peta kebutuhan sarana 

pembelajaranyang memenuhi Capaian Pembelajaran 

Lulusan danWCU di setiap prodidi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

5.b 

Ditemukan belum adanya keselarasan antara 

DokumenRIP sarana penyediaan diprogram studi dengan 

dokumen RIP Fakultas dan Universitasdi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

5.d 

Ditemukan belum adanya monitoring kelayakan sarana 

pembelajaran yang memenuhi standar proses 

pembelajaran di setiap program studi secara berkaladi 
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Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

5.e 

Ditemukan belum adanya evaluasi kelayakan sarana 

pembelajaran yang memenuhi standar proses 

pembelajaran di setiap program studidi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

5.f 

Ditemukan belum adanya tindak lanjut oleh fakultas, 

pascasarjana tentang hasil evaluasi kelayakan sarana 

pembelajaran yang memenuhi standar proses 

pembelajarandi Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.b 

Berdasarkan standar sarana dan prasarana seharusnya ada 

peta kebutuhan sarana pembelajaran yang memenuhi 

Capaian pembelajaran lulusan dan WCU. 

6.c dan 7.d 

Ditemukan belum adanya monitoringkelayakan a.lahan;b. 

ruangkelas; c.perpustakaan; d. 

laboratorium/studio/bengkelkerja/unit produksi;e.tempat 

berolahraga; f.ruang untuk berkesenian; g. Ruang unit 

kegiatan mahasiswa; h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; 

i. ruangdosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; 

sebagai prasarana pembelajaran yang mendukungWCU 

secara berkaladi Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

6.d 

Ditemukan belum adanya tindaklanjuthasil monitoring 

untuk mencapatkan sarana pembelajaranyang layak 

sebagai WCUdi Fakultas Teknik berdasarkan desk 

evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

7.a 

Ditemukan belum adanya kriteria ruangkelas yang 

memenuhi standarisi dan proses pembelajaran dalam 

upaya memenuhi capaian pembelajaran lulusandi Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

7.b 

Ditemukan belum adanya kriteria ruangkelas yang 

memenuhi syarat WCUdi Fakultas Teknik berdasarkan 

desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

7.d  

ADitemukan belum adanya monitoring kelayakan ruang 

kelas pembelajaran yang memenuhi syaratWCU secara 

berkaladi Fakultas Teknik berdasarkan desk evaluation 

dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

7.e 

DiDitemukan belum adanya tindak lanjut hasil 

monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi 

kualitas pembelajaran WCUdi Fakultas Teknik 

berdasarkan desk evaluation dan  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

8.a 

Ditemukan belum adanya dokumen peta kebutuhan 

program studi yang memuat rencana pengembangan 

laboratorium yang menunjang proses pembelajaran yang 
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memenuhi syarat sebagai laboratoriumWCUdi Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

8.b 

Ditemukan belum adanya monitoring kelayakan 

laboratorium dalam menunjang pembentukan kompetensi 

dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar 

capaian pembelajaran lulusan program studidi Fakultas 

Teknik berdasarkan desk evaluation dan  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

8.c 

Ditemukan adanya ruanganlaboratorium yang belum 

memenuhi standar keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan kerjadi Fakultas Teknik yang  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

9.f 

Ditemukan adanya peralatan yang berusia lebih dari 5 

tahundi Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

10.a 

Ditemukan belum adanya kriteria ruang kerja dosen yang 

ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan 

spesifikasi keilmuan program studidi Fakultas Teknik 

yang  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

10.c 

Ditemukan adanya ruang kerja dosen yang belum 

dilengkapi dengan sarana kerja sesuai denganspesifikasi 

bidang ilmu yang diampunyadi Fakultas Teknik yang  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

10.d 

Ditemukan belum adanya monitoring kelayakan ruang 

kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkaladi 

Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

10.e 

Ditemukan belum adanya tindak lanjut hasil monitoring 

untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan secara berkaladi Fakultas Teknik yang  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

13.b 

Ditemukan adanya saluran air dan saluran pembuangan 

limbah gedung yang belum memenuhi syarat layak dan 

berkualitasdi Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi 

pada saat audit. 

13.d 

Ditemukan belum adanya standar penanganan limbah 

khusus yang memenuhi standar lingkungan hidupdi 

Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

14.a 

Ditemukan belum adanya RIP prasarana penunjang 

aktivitas pembelajaran di dalam UNJ di Fakultas Teknik 

yang  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

14.d 

Ditemukan belum adanya tindak lanjut hasil monitoring 

untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran 

listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataandi 

Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

15.a 

Ditemukan belum adanya prodi yang  menyusun standar 

sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa 

yang berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik 
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program studidi Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi 

pada saat audit. 

15.b 

Ditemukan belum adanya pelabelan-pelabelan dengan 

tulisan Braille dan informasi dalam bentuksuara di 

seluruh fasilitas umum di Fakultas Teknik yang  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

15.c 

Ditemukan belum adanya akses ramp untuk pengguna 

kursi roda di dalam gedung di Fakultas Teknik yang  

telah dikonfirmasi pada saat audit. 

15.d 

AdDitemukan belum adanya koridor antar gedung 

dilengkapi dengan jalur pemandu(guiding block) pada 

jalan atau koridor didi Fakultas Teknik yang  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 

15.e 

Ditemukan belum adanya peta denah kampus di setiap 

pintu  masuk Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi 

pada saat audit. 

15.f 

Ditemukan belum adanya toilet khusus untuk pengguna 

kursi roda di Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi 

pada saat audit. 

16.e 

Ditemukan belum semua softwareyang digunakan 

originaldi Fakultas Teknik yang  telah dikonfirmasi pada 

saat audit. 

16.i dan 

16. R 

Ditemukan belum adanya rasio jumlah komputer/mhs 

maksimal 1: 10di Fakultas Teknik yang  telah 

dikonfirmasi pada saat audit. 
7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

1.b 

Ditemukan belum ada dokumen rancangan biaya invertasi 

yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusanpada tiap program studi di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar pembiayaan pembelajaran 

seharusnya program studi mempunyai rancangan biaya 

investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

1.e 

Ditemukan belum ada dokumen skala prioritas untuk 

memenuhi pembiayaan investasi pada tiap program studi 

di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar pembiayaan pembelajaran 

seharusnya Fakultas memiliki dokumen skala prioritas 

untuk memenuhi pembiayaan investasi pada tiap program 

studi. 
9 - Standar hasil 

penelitian  butir 5b 

 

 

 

Ditemukan Terdapat kelompok dosen yang berorientasi terhadap 

pemgembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa di 

fakultas tekhnik yang telah mendapat konfirmasi pada saat audit di 

fakultas teknik, yaitu belum ada dokumen tolak ukur yang 

menyatakan bahwa temuan penelitian tersebut berorientasi pada 

pengembangan tekhnologi untuk meningkatkan daya saing bangsa 
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 butir 9a 

Ditemukan pada data monev penelitian dan laporan hasil penelitian 

pada tahun 2018 di fakultas teknik yaitu dosen di fakultas tekhnik 

belum menyertakan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian 

bersama, sehingga penelitian antara dosen dan mahasiswa baru 

terjalin secara langsung sejak 2019. 

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

butir 6 

Ditemukan belum adanya  form penilaian hasil penelitian 

mahasiswa di fakultas tekhnik yang telah mendapat 

konfirmasi pada saat audit di fakultas teknik, yaitu tidak 

terdapat dokumen form penilaian hasil penelitian 

mahasiswa  
12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 
butir 2 

Ditemukan belum adanya dokumen yang menuliskan 

bukti adanya perkenalan roadmap penelitian dosen 

kepada mahasiswa  di fakultas tekhnik yang telah 

mendapat konfirmasi pada saat audit di fakultas teknik. 

 butir 7 

Ditemukan pada dokumen data monev penelitian dan 

laporan hasil penelitian pada tahun 2018 di fakultas 

teknik yaitu dosen di fakultas tekhnik belum menyertakan 

nama mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian bersama, 

sehingga penelitian antara dosen dan mahasiswa baru 

terjalin secara langsung sejak 2019. 
14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

1a, 1b, 1c, 

1d 

Ditemukan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk penelitian pada proposal masing-masing dosen, 

belum ada daftar rekapitulasi sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan 

setiap kelompok penelitian, dan telah dikonfirmasi pada 

saat audit.Berdasarkan standar sarana dan prasarana 

penelitian program studi dan fakultas menyusun daftar 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian 

pengembangan keilmuan program studi. 

5a, 5b 

Ditemukan belum dilaksanakan monitoring kelayakan 

sarana dan prasarana penelitian pada tiap program studi 

dan di kelompok penelitian antar program studi yang 

sesuai dengan standar mutu, standar keselamatan kerja, 

standar kesehatan standar kenyamanan, dan standar 

keamanan di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit.Berdasarkan standar sarana dan prasarana 

penelitian seharusnya ada monitoring kelayakan sarana 

dan prasarana penelitian pada tiap program studi dan di 

kelompok penelitian antar program studi yang sesuai 

dengan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar 

kesehatan standar kenyamanan, dan standar keamanan. 
15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 
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16 - Standar 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian 
 butir 7c 

Ditemukan belum adanya dokumen yang menerangkan 

kegiatan peningkatan kualitas proposal penelitian 

kelompok dosen di fakultas tekhnik terpusat pada LPPM, 

sehingga pada saat audit terdapat keinginan beberapa 

dosen yang berharap jika diadakan kegiatan peningkatan 

kualitas proposal penelitian per fakultas bahkan per Prodi. 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

butir 2b 

Ditemukan dokumendata hasil pengabdian pada 

masyarakat pada tahun 2018 di fakultas teknik yaitu 

dosen di fakultas tekhnik belum menyertakan dokumen 

peta masalah masyarakat binaan pada jangka waktu 1 

sampai 5 tahun. 

butir 2c 

Ditemukan dokumen data hasil pengabdian pada 

masyarakatdi fakultas tekhnik yaitu dokumen dan road 

map pengabdian pada masyarakat dosen di fakultas teknik 

belum ada demikian sehingga belum ada peta tekhnologi 

tepat guna yangakan diterapkan. 

butir 4b 

Ditemukan ketidaksesuain data hasil pengabdian pada 

masyarakat di fakultas tekhnik yaitu belum adanya 

dokumen yang menjelaskan bahwa PKM di fakultas 

Tekhnik dibuat menjadi bahan ajar. 
18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

butir 5b 

Ditemukan dokumen data pemohon dosen untuk HAKI 

2019 di fakultas Tekhnik tetapi pada saat audit tidak ada 

dokumen sertifikat HAKI dari hasil PkM oleh  dosen. 

butir 14d 

Ditemukan ketidaksesuain dokumen pada laporan hasil 

pengabdian pada masyarakat di fakultas tekhnik yaitu 

dokumen laporan pelaksanaan monitoring hanya ada 

untuk penelitian sedangkan untuk monitoring pelaksanaan 

PkM dosen di fakultas tekhnik belum ada. 

butir 14 e 

Ditemukan belum adanya dokumen monitoring 

pelaksanaan PkM pada dosen di Fakultas Tekhnik 

sehingga tidak ada repository hasil monitoring 

pelaksanaan PkM difakultas Tekhnik 

butir 23a 

Ditemukan ketidaksesuaian buku panduan PkM oleh 

mahasiswa diFakultas tekhnik selama ini belum ada  

sehingga mahasiswa di fakultas Tekhnik belum ada yang 

mengajukan PkM, semua informasi dan panduan PkM 

terpusat di LPPM UNJ dan belum disebarkan ke fakultas 

tekhnik. 

butir 23b 

Ditemukan belum adanya pelaksanaan PkM mahasiswa di 

fakultas Tekhnik sehingga belum ada dokumen yang 

menyatakan laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh 

mahasiswa, baru akan dimulai di tahun 2019 
19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

butir 4 

Ditemukan Belum ada dokumen yang 

menerangkansosialisasi sarana dan prasarana kegiatan 

PkM dosen di fakultas tekhnik sehingga Dosen belum 

mensosialisasikan sarana dan prasana dalam kegiatan 

PkM 
20 - Standar 5 Ditemukan belum adanya dokumen monitoring dan 
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penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

evaluasi proses  PkM dosen dengan menggunakan 

intrumen yang dikembangkan di fakultas tekhnik, tetapi 
terdapat laporan hasil kegiatan PkM di fakultas tekhnik 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

1.b 

Ditemukan belum ada daftar pengguna sarana dan 

prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PKM di Fakultas 

Teknik, dan telah disepakati pada saat audit. Berdasarkan 

standar sarana prasarana PKM seharusnya ada daftar  

pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan 

kegiatan PKM. 

2.a 

Ditemukan belum ada bukti kontrol kualitas sarana dan 

sarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan 

keamaanan untuk kegiatan PKM di Fakultas Teknik, dan 

telah dikonfirmasi pada saat audit.Berdasarkan standar 

sarana prasarana PKM seharusnya ada bukti kontrol 

kualitas sarana dan sarana memenuhi standar kesehatan, 

kenyamanan, dan keamaanan untuk kegiatan PKM. 

3.b 

Ditemukan belum ada SOP penggunaan sarana dan 

prasarana yang memenuhi standar kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan untuk kegiatan PKM di 

Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar sarana prasarana PKM 

seharusnya ada SOP penggunaan sarana dan prasarana 

yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan untuk kegiatan PKM. 

5.b 

Ditemukan belumada kegiatan sosialisasi kebijakan 

tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan PKM oleh Fakultas di 

Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar sarana prasarana PKM 

seharusnya ada kegiatan sosialisasi kebijakan tentang 

sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan PKM oleh Fakultas. 
23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

6 

Ditemukan belum ada dokumen yang berisi intrumen 

monitoring di fakultas tekhnik yang berdasarkan standar 

kegiatan monitoring PkM  

12b 

Ditemukan belum ada dokumen yang berisi hasil 

pengabdian masyarakat dalam bentuk bahan ajar di 

fakultas tekhnik yang berdasarkan standar hasil 

pengabdian masyarakat berbentuk bahan ajar bagi 

mahassiswa 
24 - Standar  6.c Ditemukan belum ada SOP tentang pencairan dana 



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

67 

 

pendanaan dan 

pembiayaan 

PKM 

pendamping hibah kompetisi PKM dari luar UNJ di 

Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar pendanaan PKM seharusnya 

ada SOP tentang pencairan dana pendamping hibah 

kompetisi PKM dari luar UNJ. 
25 - Standar 

Identitas (Visi, 

Misi dan 

Tujuan) 

2.a 

Ditemukan belum ada dokumen mekanisme kontrol 

ketercapaian  dan tindakan perbaikan untuk  menjamin 

pelaksanaan tahap ketercapaian  tujuan,  dalam  dokumen  

Visi. Misi dan  Tujuan di  Fakultas Teknik,  dan telah 

mendapatkan konfirmasi pada saat audit. Berdasarkan 

standar Identitas   (Visi, Misi dan  Tujuan), seharusnya 

dilengkapi dengan dokumen mekanisme kontrol 

ketercapaian  dan tindakan perbaikan untuk  menjamin 

pelaksanaan tahap ketercapaian tujuan. 

6.a 

Ditemukan belum ada kesuaian  antara  Visi  Fakultas di 

Fakultas teknik dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar Identitas   (Visi, Misi dan  

Tujuan), seharusnya rumusan Visi , Misi dan tujuan 

sesuai  dengan Visi UNJ yang telah tertulis di dalam  

Statuta UNJ 

7.a 

 Ditemukan belum ada konsistensi  subtansi   dalam Visi, 

Misi  dengan  Tujuan  Fakultas di Fakultas Teknik , serta 

kata-kata berwawasan  kewirausahaan  di dalam tujuan,  

dan   telah dikonfirmasi  pada saat audit. Berdasarkan 

standar Identitas   (Visi, Misi dan  Tujuan), seharusnya 

Visi, Misi dan  Tujuan dan sasaran mutu  Fakultas Teknik 

selaras dengan UNJ 

7.b 

Ditemukanny  belum  ditetapkan sasaran mutu  dalam 

rentang waktu tertentu yang diukur ketercapaiannya di 

Fakultas Teknik,  dan  telah dikonfirmasi pada saat audit. 

Berdasarkan standar Identitas   (Visi, Misi dan  Tujuan), 

seharusnya sasaran mutu di rumuskan dalam rentang 

waktu tertentu dan diukur pencapaiannya setiap tahun. .  

7.c 

Ditemukan belum  ditulis sasaran mutu  dalam dokumen  

Penyusunan  Program Kerja FT di Fakultas Teknik  dan 

telah dikonfirmasi pada saat  audit. Berdasarkan Standar 

Identitas   (Visi, Misi dan  Tujuan), seharusnya sasaran 

mutu  didokumentasikan dalam dokumen Rencana 

stategis pengembangan,  dalam rencana opresional 

kegiatan,  dalam anggaran tahunan, serta dalam  dokumen 

penjaminan mutu 
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpinan

, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan kerja 2.a 

Ditemukan  belum ada kesuaian  antar dokumen  OTK 

Fakultas Teknik ,  jumlah tupoksi korprodi disebutkan 41 

di dokumen lainnya disebutkan 18,  dan telah 

dikonfirmasi pada saat audit.  Berdasarkan  Standar Tata 

Pamong, Sistem Pengelolan, Kepemimpinan dan 

Penjaminan Mutu, sebaiknya struktur organisasi dalam 

dokumen  OTK  tentang  tupoksi  Korprodi  diupdate dan 
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sama konsisten. .  

6.b 

Ditemukan  belum ada dokumen  laporan tahunan  yang 

diumumkan setiap tahun  kepada  masyarakat dan mudah 

diakses oleh pihak yang memerlukan di Fakultas teknik 

dan telah  dikonfirmasi pada saat audit. Berdasarkan  

Standar Tata pamong, Sistem Pengelolan, Kepemimpinan 

dan Penjaminan Mutu, sebaiknya dokumen target kerja 

dan perjanjian kerja 2018 setiap program  studi, 

dilengkapi dengan laporan tahunan yang  dapat diakses 

oelh masyarakat.  

9.b 

Ditemukan  belum ada  bukti  jabaran  visi, misi ke dalam 

kegiatan operasional program kerja  di Fakultas teknik, 

dan telah dikonfirmasi pada saat audit. Berdasarkan  

Standar Tata pamong, Sistem Pengelolan, Kepemimpinan 

dan Penjaminan Mutu sebaiknya   ada bukti jabaran Visi, 

Misi ke dalam kegiatan opresional  program kerja dalam   

dokumen  rapat  program kerja FT tahun 2018. 

9.d 

Ditemukan belum ada konsistensi  format kerjasama, 

walaupun  ada bukti  kerjasama dengan pihak lain yang  

telah menunjukkan bahwa Fakultas Teknik memiliki  

kemampuan menjalin kerjasama, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit,  dari dokumen MOA di Fakutas teknik. 

Berdasarkan standar  Tata pamong, Sistem Pengelolan, 

Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu sebaiknya   bukti 

kerjasama untuk rujukan publik   format  dibuat standar  
27 - Standar 

Kemahasiswaa

n & Lulusan 

  

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

5.d 

Ditemukan belum ada bukti tindak lanjut hasil monev 

untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan di 

Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar sumber daya manusia 

seharusnya ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk 

perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.. 

6.a 

Ditemukan jumlah Tenaga pengajar = 12 orang, Asisten 

Ahli = 29 orang, Lektor = 72 orang, Lektor kepala = 48 

orang dan guru besar = 6 orang di Fakultas Teknik, dan 

telah dikonfirmasi pada saat audit. Berdasarkan standar 

sumber daya manusia seharusnya nilai presentasi jabatan 

dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi 

standar berikut (1) jabatan guru besar dan lektor kepala 

Pprof> 40% (ii) jabatan lektor kepala yang bidang 

keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi Plk> 

50% 

8.a 

Ditemukan belum ditemukan dokumen bukti analisis 

jumlah kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 
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di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit,Berdasarkan standar sumber daya manusia 

seharusnya ada  bukti analisis jumlah kualifikasi dan 

kompetensi tenaga kependidikan di semua aras 

universitas. 

8.b 

Ditemukan belum ditemukan dokumen informasi jenjang 

karir untuk tenaga kependidikan di Fakultas Teknik, dan 

telah dikonfirmasi pada saat audit. Berdasarkan standar 

sumber daya manusia seharusnya ada dokumen informasi 

jenjang karir untuk tenaga kependidikan. 

8.d 

Ditemukan belum ada agenda 

pelatihan/penyegaran/pengembangan untuk seluruh 

kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil 

evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan 

terencana di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada 

saat audit.Berdasarkan standar sumber daya manusia 

seharusnya ada agenda 

pelatihan/penyegaran/pengembangan untuk seluruh 

kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil 

evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan 

terencana. 

8.g 

Ditemukan belum ada bukti kegiatan studi banding untuk 

peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan standar sumber daya manusia 

seharusnya ada bukti kegiatan studi banding untuk 

peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan. 

9.a, 9.b, 

9.c 

Ditemukan belum ada instrumen survei berbasis IT yang 

memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk 

mengukur kepuasan dosen, pustakawan, labiran, teknisi, 

dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan 

sumber daya manusia di Fakultas Teknik, dan telah 

dikonfirmasi pada saat audit.Berdasarkan standar sumber 

daya manusia seharusnya ada instrumen survei berbasis 

IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah 

digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, 

labiran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem 

pengelolaan sumber daya manusia 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

  

30 - Standar 

Keuangan 

1.a 

Belum ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan 

UNJ yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UNJ 

yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat 

juknisnya di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada 

saat audit.Berdasarkan Standar Keuangan seharusnya ada 

dokumen kebijakan perencanaan keuangan UNJ yang 

disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UNJ yang 
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dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat juknisnya. 

9.a 

Ditemukan belum ada dokumen kebijakan keuangan UNJ 

yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UNJ yang 

dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat juknisnya di 

Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keuangan ada dokumen 

kebijakan keuangan UNJ yang disahkan dalam bentuk 

Peraturan Rektor UNJ yang dijabarkan dalam SK Rektor 

serta perangkat juknisnya. 

9.c 

Ditemukan belum ada dokumen SOP penerimaan dana, 

pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keuangan seharusnya ada 

dokumen SOP penerimaan dana, pencairan dana dan 

pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

9.e 

Ditemukan belum ada bukti monitoring pemungutan dan 

pelaporan pajak bendaharawan pemerintah di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keuangan seharusnya ada 

dokumen SOP penerimaan dana, pencairan dana dan 

pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

10.a 

Ditemukan belum ada laporan audit keuangan yang 

dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang 

kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta 

ditindaklanjuti di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit.Berdasarkan Standar Keuangan 

seharusnya ada dokumenlaporan audit keuangan yang 

dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang 

kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta 

ditindaklanjuti. 

11.a 

Ditemukan belum ada dokumen kebijakan sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan UNJ yang disahkan 

dalam bentuk Peraturan Rektor UNJ yang dijabarkan 

dalam SK Rektor serta perangkat juknisnya di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keuangan seharusnya ada 

dokumenkebijakan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan UNJ yang disahkan dalam bentuk Peraturan 

Rektor UNJ yang dijabarkan dalam SK Rektor serta 

perangkat juknisnya. 

11.f 

Ditemukan belum adanya evaluasi dan monitoring atas 

pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di 

Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keuangan seharusnya ada 

evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan 
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pelaporan keuangan. 
31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

1.b 

Ditemukan belum ada  bukti kebijakan  tertulis tentang 

perencanaan sistem IT teritergrasi dengan UNJ di 

Fakultas Teknik, walaupun  telah dibuat dan diterapkan 

sistem berbasis IT untuk mendukung aktivitas sivitas 

akademik di Fakultas  Teknik, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit, berdasarkan  standar sistem informasi 

seharusnya ada dokumen bukti perencanaan. 

1.c 

Ditemukan belum ada  bukti kebijakan  tertulis tentang 

pelaksanaan  sistem IT teritergrasi dengan UNJ di 

Fakultas Teknik, walaupun  telah dibuat dan diterapkan 

sistem berbasis IT untuk mendukung aktivitas sivitas 

akademika di Fakultas  Teknik, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit, berdasarkan standar sistem informasi 

seharusnya ada dokumen bukti pelaksanaan. 

1.d 

Ditemukan belum ada  bukti kebijakan  tertulis tentang  

monitoring  sistem IT teritergrasi dengan UNJ di 

Fakultas Teknik, walaupun  telah dibuat dan  diterapkan 

sistem berbasis IT untuk mendukung aktivitas sivitas 

akademika di Fakultas  Teknik, dan telah dikonfirmasi 

pada saat audit, berdasarkan standar sistem informasi  

seharusnya  ada dokumen bukti  proses dan hasil 

monitoring.  

1.e 

Ditemukan belum ada  bukti kebijakan  tertulis tentang  

tindak lanjut pengembangan dan pemeliharaan   

sistem IT teritergrasi dengan UNJ di Fakultas Teknik, 

walaupun  telah dibuat dan  diterapkan sistem berbasis IT 

untuk mendukung aktivitas sivitas akademika di Fakultas  

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat audit, 

berdasarkan  standar sistem informasi  seharusnya  ada 

dokumen bukti  tindak lanjut.  

28.b 

Ditemukan  informasi   ganda tentang  tracer studi untuk 

alumni dan steakholder ,  karena  pelaksanaan tracer studi 

dilakukan oleh pihak fakultas  di smt 108 dan 109  

maupun oleh Program studi di fakultas teknik, dan telah 

dilakukan konfirmasi pada saat audit   berdasarkan 

standar  sistem informasi seharusnya  dibuat repository 

yang  dapat diakses secara WAN dan di update setiap 

semester. Jika ada informasi ganda maka menyulitkan 

dalam menyusunan repositori.  

28.e 

Ditemukan  informasi  layanan legalisir bersifat off line,  

untuk verifikasi data alumni  di Fakultas Teknik. Namun, 

belum dapat digunakan untuk memperoleh data alumni 

seluruhnya,  dan telah dikonfirmasi pada saat audit. 

Berdasarkan Standar  System Informasi,  seharusnya 

sudah dilakukan secara  offline dan atau online  agar data 

valid dan memudahkan untuk memperoleh data  dan  

pemutakhiran data. 
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32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

 1.a 

Ditemukan tidak ada copy SK Rektor untuk UPT K3L 

sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per Menaker 

No. 04/1995 (tentang kelembagaan K3/PJK3) di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3L) seharusnya ada SK Rektor untuk UPT K3L 

sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per Menaker 

No. 04/1995 (tentang kelembagaan K3/PJK3). 

1.b 

Ditemukan belum ada struktur organisasi personil dan 

tupoksi masing-masing dalam unit K3L di Fakultas 

Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3L) seharusnya ada struktur organisasi personil 

dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L. 

 2.c 

Ditemukan belum ada SDM yang bertanggung jawab 

pada setiap sub unit pengelola K3L di Fakultas Teknik, 

dan telah dikonfirmasi pada saat audit.Berdasarkan 

Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) 

seharusnya ada SDM yang bertanggung jawab pada setiap 

sub unit pengelola K3L. 

5.a 

Ditemukan belum ada dokumen mengenai lingkup kerja 

K3L di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3L) seharusnya ada dokumen mengenai lingkup 

kerja K3L di UNJ dan di tingkat fakultas dan 

pascasarjana. 

 6.a 

Ditemukan belum ada dokumenSOP keselamatan dan 

kesehatan kerja di Fakultas Teknik, dan telah 

dikonfirmasi pada saat audit.Berdasarkan Standar 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) seharusnya ada 

SOP keselamatan dan kesehatan kerja. 

 9.a 

Ditemukan belum ada dokumen K3L tentang Fire 

Emergency, medical emergency, laboratory emergency, 

dan mitigasi bencana di lingkungan Fakultas Teknik, dan 

telah dikonfirmasi pada saat audit.Berdasarkan Standar 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) seharusnya ada 

dokumen K3L tentang Fire Emergency, medical 

emergency, laboratory emergency, dan mitigasi bencana 

di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana. 

 9.b 

Ditemukan belum ada personil yang bertanggung jawab 

terhadap penyusunan pengimplementasian, dan evaluasi 

program K3L tentang Fire Emergency, Medical 

emergency, laboratory emergency, dan mitigasi bencana 

di Fakultas Teknik, dan telah dikonfirmasi pada saat 

audit.Berdasarkan Standar Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3L) seharusnya ada ada personil yang 

bertanggung jawab terhadap penyusunan 

pengimplementasian, dan evaluasi program K3L tentang 
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Fire Emergency, Medical emergency, laboratory 

emergency, dan mitigasi bencana di lingkungan 

universitas, fakultas dan pascasarjana 

 

Keunggulan : 

a. Pimpinan  Fakultas teknik  dan jajaran,  beserta  GPjM  menunjukkan 

keinginan yang tinggi untuk mengadakan perbaikan di segala bidang,  

agar terpenuhi standar-standar SPMI. 

b. Fakultas teknik secara umum telah melakukan praktik baik  sesuai 

SPMI. Namun, banyak   praktik baik  yang belum didokumentasi 

secara sistematis dalam bentuk dokumen atau formulir  (dokumen) 

yang telah terisi.  

c. Fakultas Teknik  secara umum dalam bidang  administrasi umum  yang 

mencakup bidang SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan telah 

melakukan praktik baik.  Namun,  praktik baik tersebut belum 

dilengkapi dengan dokumen tertulis baik yang disusun sendiri maupun 

diperoleh dari universitas. 

d. Fakultas teknik secara umum temuan audit dalam kategori  observasi 

dan  kategori KTS minor.  
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Tabel 12. Temuan Hasil Audit di Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) 

 

 

No

. 
Standar SPMI 

Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 1.1.c dan 

1.3.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di Fakultas Ilmu Olah 

Raga, tidak ditemukan  SOP penyusunan dan peninjauan 

kompetensi lulusan secara berkala di setiap program studi 

di Fakultas Ilmu Olah Raga.  Berdasarkan wawancara 

dengan WD 1, memang belum ada SOP nya.   

 

1.2.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di Fakultas Ilmu Olah 

Raga, tidak ditemukan  SOP penyusunan dan peninjauan 

kompetensi umum lulusan secara berkala di setiap program 

studi di Fakultas Ilmu Olah Raga.  Berdasarkan wawancara 

dengan WD 1, memang belum ada SOP nya 

 

1.4.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga, tidak ditemukan  

pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan 

Kompetensi Lulusannya. 

 

1.4.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga, hanya satu prodi 

(Penjas) yang  mempunyai dokumen proses penyusunan 

kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua 

dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stake holder, 

dan ahli yang kompeten, 4 prodi yang lain tidak ada 

dokumennya. 

 

1.5.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga , tidak ditemukan 

dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi 

pembelajaran di program studi 

 

1.5.b  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga , tidak ditemukan 

dokumen analisis SKL untuk merumuskanstandar proses 

pembelajaran di program studi 

 

1.5.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga, tidak ditemukan 

dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar 

penilaian pembelajaran di program studi. 

 

1.5.d  
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga tidak ditemukan 
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dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen 

dan tenaga Pendidikan di program studi 

 

1.5.e 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga tidak ditemukan 

dokumenanalisis SKL untuk merumuskan standar Sarana 

dan Prasarana pembelajaran di program studi 

 

1.5.f  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga tidak ditemukan 

dokumen analisis SKL untuk merumuskan Standar 

Pengelolaan pembelajaran di program studi 

 

1.5.g  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga tidak ditemukan 

dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar 

pembiayaan pembelajaran di program studi 

 

1.6.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga hanya 1 prodi (penjas) 

yang mempunyai dokumen rumusan capaian pembelajaran 

lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki 

kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan 

tuntutan kompetensi abad 21 

 

1.6.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga hanya 1 prodi (penjas) 

yang mempunyai dokumen  analisis rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan untuk menentukan matakuliah di 

program studi 

 

1.6.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga hanya 1 prodi (penjas) 

yang mempunyai  instrumen pengukuran capaian 

pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI 

 

 

1.7.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga tidak ditemukan 

dokumen analisis rumusan Kompetensi sikap sebagai 

perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi Nilai dan norma yang 

tercermin dalam kehidupan spiritual dan Social melalui 

proses pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, 

Penelitian dan/atau pengabdian Kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. 
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1.7.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga, tidak ditemukan peta 

kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya 

 

1.7.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan 

WD 1  di Fakultas Ilmu Olah Raga tidak ditemukan 

instrumen pengukuran kompetensi sikap sebagai perilaku 

benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma 

 

1.8.b  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di Fakultas Ilmu Olah 

Raga (FIO),  di setiap program studi tidak ditemukan 

dokumen analisis rumusan Kompetensi pengetahuan 

sebagai Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang 

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 

 

1.8.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di Fakultas Ilmu Olah 

Raga (FIO), tidak ditemukan peta matakuliah di program 

studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang 

harus dikuasai lulusannya 

1.9.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen analisis rumusan Kompetensi 

keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja 

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, 

dan/atau instrumen, yang diperolehmelalui pembelajaran, 

pengalamankerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

 

1.10.a  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di Fakultas Ilmu Olah 

Raga (FIO), setiap program studi memiliki dokumen 

rumusan pengalaman 

kerjalulusan yang relevan dengan capaian kompetensi 

pembelajaran lulusan program studi 

 

1.10.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, setiap program 

studi belum memiliki dokumen analisis kegiatan praktik 

yang akan dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian 

dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi 

 

1.10.c  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO , tidak 

ditemukan adanya instrumen pengukuran pengalaman kerja 

mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi 

pada jangka waktu tertentu 
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1.11.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan adanya instrument pengukuran Rumusan 

kompetensi sikap dan keterampilam yang spesifikasi 

program studinya 

 

1.12.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen bukti pembahasan rumusan 

pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian 

pembelajaran lulusan dengan kumpulan program studi 

sejenis 

 

1.14.a  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen evaluasi capaian SKL berdasarkan 

hasil tracer study yang melibatkan alumni, pengguna 

alumni dan stake holders lainnya 

 

1.14.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO tidak ditemukan 

dokumen hasil evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer 

study minimal sekali dalam 4 tahun. 

 

1.14.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO tidak ditemukan 

bukti tindak lanjut hasil tracer study dalam 

menyempurnakan SKL 

 

1.15.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan instrument tracer study di setiap program studi.  

 

1.15.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukanbukti tracer study di setiap program studi yang 

dilakukan setiap tahunnya 

 

  
2 - Standar isi 

pembelajaran 

2.1.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan  dokumen pedoman penyusunan kurikulum di 

tingkat universitas dan fakultas. Berdasarkan wawancara 

dengan Wakil Dekan I FIO, pedoman tersebut ada di 

masing-masing prodi. 

 

2.1.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen kebijakan dalam penetapan 

kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. Berdasarkan 

wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, pedoman tersebut 

ada di masing-masing prodi. 

 

2.1.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO,  ditemukan  

dokumen analisis  isi pembelajaran berdasarkan capaian 

pembelajaran lulusan program studi pada 3 program Studi 

yaitu Penjas, KKO, dan IKOR, namun dokumen tersebut 
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tidak ditemukan pada program studi PKO dan OREK. 

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, prodi 

PKO adalh prodi baru, dokumen-dokumen belum lengkap 

 

2.1.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO,  ditemukan 

peta matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran lulusan 

program studi hanya pada 3 program Studi yaitu Penjas, 

KKO, dan IKOR, namun dokumen tersebut tidak 

ditemukan pada program studi PKO dan OREK. 

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, prodi 

PKO adalh prodi baru, dokumen-dokumen belum lengkap. 

 

2.1.e 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO,  ditemukan  

dokumen RPS yang tidak lengkap, dengan rincian: 

Prodi KKO, 15 RPS dari 54 matakuliah 

Prodi Penjas, 27 RPS dari 85 matakuliah 

Prodi IKOR, 17 RPS, dari 58 matakuliah 

Prodi OREK. 14 RPS dari 58 matakuliah 

Prodi PKO hanya 3 RPS 

 

2.1.f 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen analisis kesesuaian tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang 

tercantum di RPS setiap matakuliah di program Studi 

 

2.2.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO ditemukan 

dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan untuk 

menetapkan matakuliah di tingkat universitas dan program 

studi, namun hanya 1 prodi. Berdasarkan wawancara 

dengan Wakil Dekan I FIO, analisis sudah dilakukan, tapi 

belum terdokumentasi 

 

2.2.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO ditemukan 

dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai 

dengan capaian pembelajaran lulusan, namun hanya 1 

prodi, yaitu penjas. Berdasarkan wawancara dengan Wakil 

Dekan I FIO,  4 prodi yang lain (KKO, PKO, IKOR, 

ORek) belum mendokumentasikan 

 

2.2.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO ditemukan 

dokumen kurikulum program studi yang memenuhi 

KKNI, namun hanya 1 prodi, yaitu penjas. Berdasarkan 

wawancara dengan Wakil Dekan I FIO,  4 prodi yang lain 

(KKO, PKO, IKOR, ORek) belum mendokumentasikan.  

 

2.2.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO ditemukan 

dokumen hasil analisis kesesuaian kurikulum dengan 

capaian pembelajaran lulusan dan tingkat KKNI sesuai 
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jenjang program studi, namun hanya 1 prodi, yaitu penjas. 

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I FIO,  4 

prodi yang lain (KKO, PKO, IKOR, ORek) belum 

mendokumentasikan.  

 

2.3.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO ditemukan 

dokumen, tidak ditemukan adanya ciri khas kurikulum di 

setiap program studi berdasarkan hasil penelitian dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan 

capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan 

wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, semua prodi di 

FIO belum menggunakan hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai dasar dalam menentukan ciri 

khas kurikulum prodi. 

 

2.3.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

adanya pernyataan Kompetensi Lulusan setiap program 

studi yang dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik 

tahun 2015/2016, namun hanya 3 prodi. Berdasarkan 

wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, draft buku 

pedoman yang baru sudah ada, tinggal menunggu 

keputusan Universitas. 

 

2.4.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan adanya dokumen kompetensi minimal program 

sarjana dalam menguasai konsep teoretis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

dan keterampilan tersebut secara mendalam. 

 

2.5.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen pemetaan isi materi pembelajaran 

untuk setiap matakuliah dengan rumusan capaian 

pembelajaran lulusan program studi yang memanfaat kan 

hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

 

2.5.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen pedoman pengembangan isi materi 

pembelajaran secara kumulatif dan integratif. 

 

2.5.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO tidak 

ditemukan dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi 

pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan Wakil 

Dekan I FIO, panduan memang belum ada, tapi sudah ada 

dosen yang memanfaatkan hasil penelitian sebagai materi 

pembelajaran.  
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2.6.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan  dokumen hasil tracer study dan FGD (focus 

group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, 

masyarakat dan profesional) yang sesuai dengan program 

studi.  

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, 

tracer study sudah dilakukan, walau tidak detail, dan 

didokumenkan WEB FIO. FGD juga sudah dilalukan, 

namun tidak didokumentasikan. 

2.6.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, Adanya 

dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer 

study pada pengguna lulusan program studi 

 

2.6.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen hasil pembahasan kurikulum 

program studi dengan pengguna lulusan, masyarakat dan 

kelompok profesi yang relevan. 

 

2.7.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen matriks evaluasi matakuliah dan 

matriks penyusunan kurikulum berdasarkan capaian 

pembelajaran lulusan program studi. 

 

2.8.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen analisis bobot matakuliah dalam 

menentukan Besar bobot SKS.  

 

2.8.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

dokumen RPS yang baku hanya pada 3 prodi (Penjas, 

KKO, IKOR). 

 

2.9.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusansecara 

spesifik dan sesua dengan tuntutan pengguna lulusan, 

namun hanya untuk 3 prodi (Penjas, KKO, IKOR) 

 

2.9.b  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

dokumen struktur Kurikulum dan sebaran mata kuliah 

berdasarkan kompetensi Yang dibangun, namun hanya 3 

prodi (Penjas, KKO, IKOR). 

  

3 - Standar proses 

pembelajaran 
3.1.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran di setiap program studi. Berdasarkan 

wawancara dengan Wakil Dekan I FIO, monitoring sudah 
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dilakukan, tapi belum didokumentasikan 

3.2.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen karakteristik proses pembelajaran 

yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang 

harus dicapai. 

3.4.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan buku pedoman akademik (BPA) yang sudah 

dimiliki mahasiswa saat mendaftar menjadi mahasiswa 

UNJ. BPA yang tersedia adalah BPA tahun akademik 

2015/2016. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I 

FIO, draft BPA tahun 2019 sudah ada, tapi oleh UNJ belum 

dicetak. 

 

3.4.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan  peta matakuliah berdasarkan kompetensi  yang 

harus dikuasai mahasiswa di setiap semesternya.  

3.6.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

adanya dokumen RPS yang menunjukkan proses 

pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat 

pada mahasiswa. Namun, tidak lengkap 

 

3.6.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

dokumen yang membuktikan proses perkuliahan harus 

berlangsung dua arah 

antara dosen dan mahasiswa. Namun hanya sebagian kecil 

matakuliah. Dokumen berupa hasil rekaman google 

classroom 

3.7.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

dokumen RPS memuat proses pembelajaran yang sesuai 

dengan sesuai karakteristik dan kompetensi matakuliah, 

namun hanya sebagian kecil 

3.16.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak semua 

matakuliah  sudah memiliki Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) untuk setiap 

semester disetiap jenjang berdasarkan standar SPMI. 

3.16.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

dokumen RPS setiap Program Studi di Fakultasnya, namun 

tidak lengkap.. 

3.16.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau 

setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.  

3.16.e 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen perubahan RPS berdasarkan tinjauan 

setiap akhir semester dan juga mengadopsi perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan humaniora.  

 

3.18.b Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak seluruh 
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dokumen tersedia berita acara yang menjelaskan tentang 

materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan 

yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta 

disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Wakil 

Dekan/Direktur bidang akademik di setiap akhir semester  

 

3.19.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan  mekanisme (SOP) peninjauan kurikulum di 

setiap program studi. 

3.19.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen peninjauan kurikulum program studi 

secara berkala. 

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Dekan I di FIO, 

peninjauan kurikulum dilakukan sriap 4 tahun sekali.  

 

3.20.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan  dokumen hasil monitoring kesesuaian materi 

perkuliahan dengan RPS matakuliah. 

Monitoring hanya berdasar kesesuaian jumlah pertemuan. 

3.23.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan RPS 

untuk  matakuliah kurikululer, tapi tidak lengkap. 

 

3.23.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen hasil analisis yang tepat dalam 

menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi 

dan materi yang ditargetkan. 

3.27.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen bukti bimbingan akademik mahasiswa 

oleh dosen pembimbing dan program studi.  

3.28.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai 

dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada 

mahasiswa.  

3.30.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan buku kontrak antara mahasiswa dan 

pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang 

lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama 

menempuh pendidikan di UNJ. Dokumen kontrak ada di 

siakad 

 

3.31.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan perbedaan lama jam perkuliahan untuk kuliah 

tatap muka dengan kuliah praktikum, kuliah seminar. 

Berdasarkan hasil wawancara deng Wakil Dekan I di FIO, 

bobot SKS mata kuliah, terdiri dari teori dan praktik 
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3.32.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak seluruh 

dokumen tersedia evaluasi kehadiran dosen serta 

kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh 

mahasiswa yang dikoordinasikan oleh PPjM 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran  

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan aturan teknik penilaian yang sesuai dengan 

karakteristik dan kompetensi matakuliah dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran Lulusan 

 

4.2.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan prosedur dan mekanisme penilaian yang sesuai 

dengan karakteristik dan kompetensi mata kuliah dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaranulusan 

 

4.2.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan adanya mekanisme pelaksanaan penilaian 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 

kompetensi matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaranl ulusan 

 

4.3.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, ditemukan 

bahwa tidak semua dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses 

pembelajaran (portofolio) 

 

4.3.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan dokumen RPS sudah yang memuat Prinsip 

penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara  terintegrasi 

 

4.4.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan  uraian teknik penilaian di RPS setiap 

matakuliah yang menggunakan minimal satu teknik  

penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, teslisan dan angket sesuai dengan karakteristik dan 

kompetensi mata kuliah 

 

4.4.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan  dokumen penilaian setiap matakuliah yang 

menerapkan  teknik penilaian yang sesuai dengan 

karakteristik dan kompetensi matakuliah 

 

4.5.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan Adanya rubrik penilaian untuk menilai proses 

pembelajaran 

 

4.5.b 
Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan rubrik penilaian untuk menilai perkembangan 
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sikap mahasiswa sesuai dengan kompetensi sikap 

padacapaian pembelajaran lulusan 

 

4.5.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan Adanya rubrik penilaianuntuk menilai 

perkembangan keterampilan mahasiswa sesuai dengan 

kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan 

 

4.5.d 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan Adanya rubrik penilaian untuk menilai 

perkembangan pengetahuan mahasiswa sesuai dengan 

kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan 

 

4.6.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan  soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi 

oleh tim yang ditunjuk. 

 

4.6.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak  

ditemukan adanya bukti verifikasi dan validasisoal UTS 

dan UAS untuk setiap matakuliah 

 

4.7.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan mekanisme ujian ulang untuk setiap program 

studi 

 

4.7.c 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa 

 

4.9.a 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan adanya rubrik penilaian sikap mental dan 

intelektual. 

 

4.9.b 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di FIO, tidak 

ditemukan dokumen hasil penilaian sikap, mental dan 

intelektual mahasiswa dan setiap mata kuliah 

 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

5.2.b 

Pada saat dilakukan audit tidak ditemukan adanya aturan 

bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan 

harus sehat jasmani dan rohani, empunyai integritas, tidak 

melanggar kode etik dosen dan tata krama, bertanggung 

jawab yang terdokumentasikan di Fakultas Ilmu Olah Raga 

sesuai dengan standar SPMI 

 

5.3.d 

Tidak diketemukannya dokumentasi peraturan wajib studi 

lanjut bagi dosen Fakultas Ilmu Olah Raga yang masih 

berkualifikasi magister 

5.3.e 
Tidak ditemukannya peraturan studi lanjut bagi dosen 

sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program 
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studi yang ada di fakultas Ilmu Olah Raga 

 

5.5.d 

Tidak terdapat aturan wajib studi lanjut bagi tenaga 

pendidik di Fakultas Ilmu Olah Raga yang masih 

berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya 

sesuai dengan peta kompetensi dosen program studinya 

 

5.5.e 

Tidak terdapat aturan bidang studi lanjut bagi dosen di 

Fakultas Ilmu Olah Raga sesuai dengan peta kompetensi 

yang telah disusun program studinya 

 

5.7.c 

Tida adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen 

Fakultas Ilmu Olah Raga untuk meningkatkan 

kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi 

pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi 

  

5.8.a 

Tidak adanya peta kompetensi dosen Fakultas Ilmu Olah 

Raga yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan 

kompetensi pembelajaran lulusan program studi 

 

5.8.c 

Tidak adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk 

meningkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar 

kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap 

program studi sarjana 

 

5.9.d 

Tidak adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik 

yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan 

kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi 

 

5.10.b 

Tidak adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki 

dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada 

jenjang 8 KKNI 

 

5.12.c 

Tidak Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen 

program sarjana untuk meningkatkan kompetensinya agar 

dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar 

kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap 

program studi sarjana 

 

5.14.d 

Tidak adanya evaluasi terhadap dosen Fakultas Ilmu Olah 

Raga dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk 

program diploma dan program sarjana 

 

5.16.a 

Tidak terdapat aturan pembimbingan tugas akhir untuk 

semua jenjang program yang sesuai dengan aturan UNJ 

 

5.17.d 
Tidak adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk 

pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang di 



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

86 

 

Fakultas Ilmu Olah Raga.  

 

5.17.f 

Tidak adanya bukti evaluasi beban kerja dosen  di Fakultas 

ilmu Olah Raga 

 

5.18.b 

Tidak adanya aturan pembimbing utama harus dibatasi 

hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang 

program setiap tahunnya 

 

5.18.d 

Tidak adanya aturan pembimbing pendamping ditetapkan 

maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya 

 

5.18.e 

Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap 

program 

studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya 

 

5.18.f 

Tidak adanya bukti monitoring secara berkala di setiap 

Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir 

mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut 

 

5.20.c 

Tidak terdapat evaluasi kepangkatan dosen di fakultas Ilmu 

Olah Raga maupun di program studi berdasarkan Standar 

SPMI 

 
6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

6.1 Belum adanya dokumen standar ruang kelas, ruang 

laboratorium dan media pembelajaran  yang layak dan 

memenuhi standar proses pembelajaran. 

 

6.2 

Belum adanya timeframe yang logis dan realistis 

pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi WCU 

 

6.4 

Belum adanya dokumen standar jalan ,air bersih, 

pembuangan limbah dan jaringan 

 

6.9 
Banyaknya usia peralatan yang melebihi 5 tahun 

  

6.15 

Belum adanya standar sarana dan prasarana untuk 

mahasiswa berkebutuhan khusus 

 

6.16 
Belum memiliki bandwith yang cukup untuk 

pembelajaran berbasis web. 
7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 
7.1a – 7.5a 

Pada saat pelaksanaan audit di Fakultas ilmu Olah Raga 

ditemukan bahwa terdapat panduan dalam perencanaan, 

pelasanaan, pengendalian dan evaluai pembelajaran hanya 

untuk matakuliah umum tingkat fakultas yang sesuai 

dengan KKNI untuk matakuliah lain belum ada 
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7.5c dan 

7.5d 

Tidak ditemukan bukti pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi serta pelaksanaan tidak lanjut evaluasi program 

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar KKNI di 

Fakultas Ilmu Olah Raga pada saat dilaksanakan audit 

internal. 

 
8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 8.1 

Tidak adanya satuan biaya pembelajaran tiap semester yang 

berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan di program studi 

 

8.2 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan biaya 

pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran 

lulusan 

8.3 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan biaya 

investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan 

8.4 

Program studi belum mempunyai dokumen satuan biaya 

operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 
9 - Standar hasil 

penelitian 

9.3.d 

Belum semua dosen penerima hibah penelitian kemenristek 

atau hibah penelitian universitas mempunyai minimal satu 

artikel tiap  dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal 

internasional bereputasi 

 

9.3.e 

Belum semua  dosen penerima hibah penelitian 

kemenristekdikti atau hibah penelitian universitas 

mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk 

dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi 

 

9.3.g 

Belum semua dosen yang aktif mendapat hibah penelitian 

minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas 

hasil atau produk penelitiannya, setiap 2 tahun. 

 

9.5.e 

Belum semua dosen yang mendapat hibah penelitian 

minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil 

penelitian setiap 2 tahun 

 

9.8.c 

Belum semua dosen yang mendapat hibah penelitian 

minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil 

penelitian setiap 2 tahun 

 

9.8.d 

Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5sitasi dari 

artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau 

jurnal ilmiah 
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10 - Standar isi 

penelitian 

  

11 - Standar proses 

penelitian 

11.4.a Belum ada standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan,serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan 

lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di 

laboratorium/studio/sanggar 

 

11.4.b Belum ada instrumen penilaian pemenuhan standar 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,serta 

keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang 

dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ 

studio/sanggar. 

 

11.4.c Belum ada bukti monitoring dan evaluasi pencapaian 

mutu keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan,serta 

keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang 

dilakukan dosen selama  penelitiandi laboratorium/ 

studio/sanggar 

 

11.15.a Belum ditemukan adanya dokumen analisis artikel 

(literature review) setiap mahasiswa program sarjana 

 

11.32.a Belum ditemukan adanya dokumen berita acara, daftar 

hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan 

dari penguji bukti submitted di jurnal international 

bereputasi 

 

11.33.a Belum ditemukan adanya dokumen berita acara, daftar 

hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari 

penguji bukti accepteddi jurnal international bereputasi 

11.34.a Belum ditemukan adanya dokumen berita acara, daftar 

hadir penguji, lembar penilaian,dan saran perbaikan dari 

penguji bukti published di jurnal international bereputasi 

 
12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

12.1.e SOP proses penilaian proposal, proses,hasil maupun luaran 

penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa 

sedang dalam proses penyusunan. 

 

12.2.a SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk  

meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil 

penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian sedang dalam proses penyusuan. 

 

12.3.a Belum ditemukan adanya aturan (SOP) penilaian usulan 

penelitian di tingkat fakultas, maupun program studi. 

Sedang dalam proses penyusunan. 

 

12.5,a Belum ditemukan adanya aturan (SOP)rekrutmen tim 
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penilai internal. Sedang dalam proses penyusunan 

 
13 - Standar 

peneliti 
  

  

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

14.1 Program studi belum mempunyai standar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan 

keilmuan program studi. 

 

14.2 Belum adanya timeframe pengadaan sarana dan prasarana 

yang memfasilitasi penelitian 

 
15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

15.11.a Belum ditemukan adanya aturan tentang penghargaan pada 

dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya 

 

15.11.b Belum ditemukan adanya aturan tentang insentif yang 

diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil 

penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional 

bereputasi. Adanya di uniersitas. 

 

15.11.c Belum ditemukaan adanya bukt ipenghargaan yang 

diberikan setiap tahunnya 

 

15.17.b Ada kegiatan penelitian kerjasama tetapi belum 

dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU 

kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau 

universitas lain didalam dan luar Negeri 

 

15.18.a Belum ada dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana 

penelitian. 

 

15.18.b Belum ditemukan adanya rancangan dalam pemenuhan 

jumlah, jenis,dan spesifikasi sarana dan prasarana 

penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di 

FIO 

 

16 - Standar 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian 

16.1 Belum adanya dokumen yang menetapkan kriteria 

pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap 

penelitian yang relevan dengan Renstradan RIP UNJ. 

 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

17.2.a Belum ditemukan adanya instrument dan hasil analisis 

kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat 

binaan 

17.2.b Belum ada peta masalah masyarakat binaan untuk jangka 

waktu 1 hingga 5 tahun. 
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17.2.c Belum ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan 

pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah 

sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. 

 

17.3.a Belum ditemukan ada bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk 

kegiatan PkM. 

 

17.4.b Belum ditemukan ada bukti pengesahan bahan ajar untuk 

kegiatan PKM oleh pejabat terkait 

 
18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

18.2.a Belum dikembamgkan blueprint pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat 

diimplementasikan 

 

18.4.a Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/ atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan 

PkM 

 

18.4.b Belum ditemukan adanya dokumen kepuasan sasaran 

terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomendasi kebijakan 

Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/ atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan 

PkM 

 

18.5.a Belum ada bukti  sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh 

dosen 

18.6.a Belum  ada disain teknologi tepat guna yang akan 

diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. 

 

18.7.a Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM 

 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

19.9.d Belum ditemukan adanya bukti hasil penilaian oleh tim 

reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok 

dosen 

 

19.12.b Belum tersedia bukti fisik formulir penilaian kepuasan 

masyarakat yang diisioleh sasaran kegiatan  PkM 

 

19.15.c Belum ada artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen FIO 

yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Baru prosiding seminar. 

 

19.16.a 

Belum ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada 

jurnal Ilmiah PkM. Baru prosiding seminar. 
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19.20.b Belum terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari 

CSR dunia usaha/dunia industri. 

 

  

  
20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

20.6.a Belum ada bukti instrument untuk pengukuran tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM 

 

20.6.b Belum ada bukti hasil survei kepuasan masyarakat tentang 

penerimaan manfaat kegiatan PkM 

 
21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

21.2.a Belum ada dokumen kebijakan tentang kriteria minimal 

kemampuan dosen pembinaa kegiatan PkM. 

 

21.2.b Belum tersedia daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi 

kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen 

Pembina kegiatan PkM  

 

21.2.c Belum ada foto dan/ atau video kegiatan sosialisai 

kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen 

pembinaa kegiatan PkM. 

 

21.6.b Belum ada daftar hadir peserta kegiatan FGD 

21.8.b Belum ada daftar hadir peserta kegiatan pelatihan 

metodologi penerapan keilmuan. 

 

21.8.c Belum ada sertifikat kelulusan dalam kegiatan pelatihan 

metodologi penerapan keilmuan.dan pemyusunan proposal 

PKM  

 

21.12.a Belum ada sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi 

penerapan keilmuan.dan pemyusunan proposal PKM yng 

diadakan pihak program studi. 

 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

22.3 Belum adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar penunjng kegiatan PkM 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

23.8.b Belum ada instrument pemilihan pelaksana kegiatan PkM 

berprestasi. 
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masyarakat 23.8.c Belum adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video 

pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM 

berprestasi 

 

23.13.d Belum ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar 

pengelolaan dan SOP 

 

24 - Standar  

pendanaan dan 

pembiayaan 

PKM 

24.7 Belum adanya aturan yang ditetapkan oleh fakultas tentang 

besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal 

PKM 

 
25 - Standar 

Identitas (Visi, 

Misi dan 

Tujuan) 

25.2a Berdasarkan hasil wawancara dengan Dekan FIO, Belum 

adanya rumusan yang terdokumentasikan terhadap tujuan 

bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu serta 

tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode 

kepemimpinan Fakultas. Namun, sudah mulai melakukan 

mekanisme kontrol secara berkala, guna memfasilitasi Visi 

dan Misi Fakultas 

 

25.4a Belum ditemukan bukti keterpahaman Visi dan Misi 

dilingkungan FIO dengan jabaran renstra pada semua 

tingkat unit kerja berdasarkan hasil peninjauan dokumen 

Renstra Fakultas Ilmu Olah Raga 

 

25.5.a Program pada semua tingkat unit kerja sudah di FIO pada 

saat pelaksanaan Audit sudah mengacu kepada Visi dan 

Misi Fakultas, namun berdasarkan konfirmasi dengan 

dekan, program yang ada belum terdokumentasikan dengan 

baik. 

 

25.6b Pada saat pelaksanaan audit, ditemukan bahwa Fakultas 

Ilmu Olah Raga belum melakukan evaluasi rumusan visi, 

misi dan tujuan Lembaga secara periodik dan 

didokumentasikan sebagai  rencana strategi pengembangan 

lembaga sesuai dengan standart SMPI 25 no 6b 

 

25.7b Pada Saat pelaksanaan Audit di Fakultas Ilmu Olah Raga 

tidak ditemukan bukti yang berkaitan dengan penetapan 

sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur 

status pencapaiannya setiap tahun di Fakultas Ilmu Olah 

Raga, yang sesuai dengan Visi Misi Fakultas. 

 
 -  25.7c Pada Saat pelaksanaan Audit di Fakultas Ilmu Olah tidak 

diketemukan bukti bahwa  Fakultas Ilmu Olahraga tidak 

mendokumentasikan sasaran mutu pada Renstra kegiatan 

anggaran tahunan dan dokumen penjaminan mutu fakultas 

sesuai dengan standar SPMI 25.7c 
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26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpinan

, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan kerja 

sama 

26.6c Ditemukan ketiadaan bukti laporan hasil survey dan 

analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik atau tenaga kependidikan dan pengguna lulusan 

berdasarkan standar SPMI di Fakultas Ilmu Olah Raga pada 

saat pelaksanaan Audit. 

 

26.7a Pada proses peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit 

internal, standar akademik, SOP pelaksanaan Audit 

Internal, Diseminasi hasil temuan Audit tidak ditemukan 

oleh Auditor saat pelaksanaan audit di Fakultas ilmu Olah 

Raga bukti konkrit pelaksanaannya.  

 

26.8d Pada saat audit dilaksanakan di Fakultas Ilmu Olah Raga 

tidak ditemukan SOP yang menyesuaikan kebutuhan 

boring yang melibatkan pimpinan lembaga 

 

26.18b Pada saat pelaksanaan audit di Fakultas Ilmu Olah Raga 

tidak ditemukan TOR dan Bukti FGD untuk monitoring 

dan evaluasi sesuai dengan standar SPMI 26.28b 

27 - Standar 

Kemahasiswaa

n & Lulusan 

27.2a Pada saat dilaksanakan audit pada fakultas Ilmu Olah Raga 

tidak ditemukannya dokumen analisis kapasitas program 

studi sesuai dengan ketentuan oleh panitia penerimaan 

mahasiswa baru secara nasional namun dalam 

pelaksanaannya, penerimaan mahasiswa baru sudah sesuai 

dengan kapasitas setiap program studi. 

 

27.7a Tidak ditemukannya dokumen pada saat pelaksanaan audit 

pada fakultas Ilmu Olah Raga yang berkaitan dengan 

prosedur pelayanan, pelaksanaan dengan kompetensi yang 

sesuai, jadwal layanan dan daftar mahasiswa yang 

menggunakan layanan di Fakultas tersebut. 

 

27.9a Tidak diketemukannya bukti berupa dokumen di fakultas 

Ilmu Olah Raga yang berkaitan dengan peta softskill 

bidang yang dikembangkan dan entrepreneurship. Namun 

pengembangan tersebut sudah dijalankan. 

 

27.14a Tidak diketemukannya bukti berupa dokumen di fakultas 

Ilmu Olah Raga yang berkaitan dengan kebijakan, 

pedoman, program dan prosedur tentang pembinaan dan 

pendampingan bagi UKM namun, kegiatan tersebut 

dilaksanakan tanpa pedoman sesuai standar SMPI 27.14a 
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28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia  

 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

29.4 Bukti jurnal internasional dan nasional terakreditasi dan 

prosiding belum terkoleksi dengan baik 

 
  29.5 Belum tersedianya layanan e-library 

30 - Standar 

Keuangan 

30.1 Belum adanya dokumen kebijakan perencanaan keuangan 

yang disahkan dalam bentuk surat ketetapan 

 

30.5 Tidak adanya perhitungan jumlah dana 

operasional/mahasiswa/tahun lebih besar dari 18 juta rupiah 

 

30.8 Belum adanya bukti sosialisasi perencanaan anggaran yang 

sudah dibuat di tingkat fakultas kepada program studi 

 
31 - Standar 

Sistem 

Informasi 
  

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 
  

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Kemahasiswaaan 

Kelebihan : Proses pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat dan bakat 

ditemukan saat dilakukan audit sesuai dengan jalur prodi ke fakultas 

Peluang untuk peningkatan: Menjadi pusat pengembangan atlet secara 

profesional   

• Aspek Sarana dan Prasarana Pembelajaran 



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

95 

 

Kelebihan : Memiliki laboratorium anatomi dan fisiologi, Fitness centre yang 

lengkap dan modern yang dipakai oleh masyarakat dan lembaga terkemuka 

seperti BI dll.Sedang dalam proses pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) 

yang lengkap dan modern serta ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus 

Peluang untuk peningkatan: Menjadi revenue center yang menghasilkan 

pendapatan sehingga dapat memiliki alat yang lebih canggih lagi dan 

memelihara alat yang ada dengan rutin. 

Dana hibah yang didapat dari pemerintah daerah juga lembaga terkait untuk 

peningkatan fasilitas pembelajaran. 

• Aspek Kerjasama  

Kelebihan : Memiliki Kerjasama internal atau nasional sebanyak 16 dan 

Internasional 4 

Peluang untuk peningkatan: Ditingkatkan untuk kerjasama Internasional 

dengan melibatkan berbagai fihak yang yang berkelanjutan 
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Tabel 13. Temuan Hasil Audit di Fakultas Ekonomi (FE) 
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Tabel 14. Temuan Hasil Audit di Program Fpsi 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 
Tidak ada SOP penyusunan dan peninjauan 

kompetensi lulusan secara berkala 

 
Belum ada tindak lanjut hasil tracer study dalam 

menyempurnakan SKL 

2 - Standar isi 

pembelajaran 
 Pelaksanaan tidak disertai dokumen yang lengkap 

3 - Standar proses 

pembelajaran  

Mata kuliah belum mengintegrasikan kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk yang 

melibatkan mhs. 
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

 UTS dan UAS tidak diverifikasi. 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

 
Belum ada aturan wajib studi lanjut ke S3 bagi dosen 

S2 

 
Beberapa dosen melaksanakan studi lanjut tanpa ada 

dokumen pemetaan kompetensi dosen di prodi 

 Belum ada pelatihan bagi tendik teknisi 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

 Belum memiliki lab psikologi yangmemenuhi standar 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

 
Belum mengembangkan program pembelajaran kelas 

dunia, termasuk pembuatan buku pedoman dwi bahasa 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 

- - 

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

- - 
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penelitian 
15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 
Belum ada proposal melaksanakan PkM ke Dikti 

 Belum ada pelatihan /pendampingan/monev 

penyusunan proposal PkM bagi dosen yang melibatkan 

narasumber bertaraf nasional. 

 
Belum memiliki roadmap kegiatan PkM 

 
Belum menerbitkan artikel PkM di jurnal ilmiah 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

- - 
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23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

 VMT tidak didokumentasikan sebagai lampiran dari 

SK Penetapan. 

 Pengukuran pemahaman dilakukan sekali, tahun 2017, 

dan hanya kepada MAHASISWA, serta hanya tentang 

VISI dan MISI (tidak mencakup tujuan dan strategi), 

melibatkan 150 mhs. 

 Rumusan visi, misi, dan tujuan tidak dirumuskan 

untuk rentang waktu tertentu, tidak dievaluasi secara 

periodik.. 

 Tidak menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu 

tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun 

 Tidak memiliki dokumen sasaran mutu dalam 

dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan 

Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu 

 Data tentang pemahaman mhs dianalisis, 

didokumentasikan, namun semata-mata untuk tujuan 

pengajuan dokumen akreditasi BAN-PT. 
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan 

,penjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

 Fakultas tidak memiliki atau menyimpan semua jenis 

dokumen tentang SDM. Semua diserahkan ke 

manajemen universitas. 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 
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30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 

 

Peluang Peningkatan   

Kelebihan : Sebagian besar dosen masih berusia muda dan memiliki komitmen 

tinggi  

Peluang untuk peningkatan: Perlu segera menanfaatkan peluang PkM dan 

Penelitian dari Risteksdikti  

Kelebihan :  

Peluang untuk peningkatan  : Akan segera pindah ke kampus A UNJ 
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Tabel 15. Temuan Hasil Audit di Program Pascasarjana (PPs) 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

14.c 

Belum tersedianya/belum dilakukannya SOP seleksi 

mahasiswa baru karena semua bidang ilmu S1/S2 bisa 

masuk S2/S3 pendidikan (tidak linier) sehingga 

kompetensi lulusan S2/S3 pendidikan pasca diragukan 

yang dikuatkan dengan konfirmasi Asdir II saat 

wawancara. 

2 - Standar isi 

pembelajaran 1.a-c, 6.c, 

7.a-b 

Tidak ada analisis awal dan analisis akhir kurikulum 

terbukti dengan tidak adanya dokumen analisis 

tersebut. 

4.e, 9.a 

SDM pengajar dan pembimbing studi di PPS belum 

sesuai standar kompetensinya terbukti dengan tidak 

ada rumusan standar kompetensi lulusan dan SDM 

yang dikuatkan dengan konfirmasi Asdir II saat 

wawancara. 

5.b,c 

Tidak ada dokumen pengembangan materi yang sesuai 

dengan P2M dan penelitian dalam kurikulum yang 

terintegratif dan akumulatif. 
3 - Standar proses 

pembelajaran 1.a, 2.a 

Tidak ada mekanisme pengeluaran ijazah dan belum 

ada dokumen standar kompetensi lulusan S3. 

30.b Tidak ada SOP proses penyelesaian studi di PPS. 
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

15.c, 16.b, 

17.a 

Tidak ada mekanisme pengeluaran ijazah dan belum 

ada dokumen standar kompetensi lulusan S3. 
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 

- - 

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 
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11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

- - 
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23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

- - 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 
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Peluang Peningkatan   

• Aspek Pimpinan PPs 

Kelebihan : Pimpinan PPS memiliki komitmen yang tinggi sebagai pimpinan 

Peluang untuk peningkatan: Pimpinan PPS yang sudah baik tersebut akan 

dapat mewujudkan PPS yang unggul apabila didukung oleh SDM akademik 

dan non akademik yang berkomitmen dan konsisten. 

• Aspek SDM 

Kelebihan : Staf yang smart dan bersahabat 

Peluang untuk peningkatan: Kualitas SDM dan pelayanan yang sudah baik 

tersebut sebaiknya dijaga agar konsisten. 

• Aspek Sarana dan Prasarana 

Kelebihan : Media informasi kegiatan dan jadwal sudah mulai berfungsi 

dengan baik 

Peluang untuk peningkatan: Media informasi sebaiknya ditambah jumlahnya 

dan diletakkan di lokasi-lokasi strategis (misalnya: di setiap ruang tunggu atau 

setiap lantai) dan selalu diupdate. 
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Tabel 16. Temuan Hasil Audit di BK 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 
  

2 - Standar isi 

pembelajaran 

  
3 - Standar proses 

pembelajaran   

  
4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran   
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

  

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

  

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

  

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

  

9 - Standar hasil 

penelitian 

  

10 - Standar isi 

penelitian 

  

11 - Standar proses 

penelitian 

  

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

  

13 - Standar 

peneliti 

  

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

  

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 
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16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

  

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

  

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

  

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

1.a 

Belum diketemukannya dokumen bukti rumusan visi, 

misi, dan sasaran Biro yang sangat jelas, sangat 

realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan 

tenaga kependidikan dan pengguna lainnya. 

26 - Standar Tata 2.a Belum diketemukannya dokumen sahih yang memuat 
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Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

 tentang struktur organisasi serta deskripsi yang jelas 

dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama 

Biro ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi 

komplementer 

4.b 
Belum diketemukannya laporan hasil monitoring 

evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis 

4.c 
Belum diketemukannya laporan tindak lanjut hasil 

monev 

6.c 

Belum diketemukannya bukti laporan hasil survey dan 

analisisnya tentang kepuasan enaga pendidik/ tenaga 

kependidikan dan pengguna lainnya. 

8.a 

Belum diketemukannya peraturan tentang kewajiban 

melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan 

akreditasi universitas 

8.g Belum diketemukannya laporan audit internal SPMI 

10 
Tidak ditemukan dokumen sistem penjaminan mutu 

internal SPMI Biro 

11 
Tidak ditemukan bukti perencanaan SPMI dan tahap-

tahapannya 

12 
Tidak ditemukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

sasaran mutu dan hasil laporannya. 
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

9.a 

Belum diketemukannya dokumen terbaru mengenai 

kebijakan keuangan UNJ yang disahkan dalam bentuk 

peraturan Rektor UNJ yang dijabarkan dalam SK 

Rektor serta perangkat juknisnya 
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Tabel 17 Temuan Hasil Audit di BUK 

No

. 
Standar SPMI 

Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

  

2 - Standar isi 

pembelajaran   

3 - Standar proses 

pembelajaran   

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran   

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 2.b 

 

Survei Aturan baru ada dari tingkat Pemerintah belum 

diturunkan menjadi aturan UNJ tentang dosen yang 

layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat 

jasmani dan rohani, mempunyai integritas, tidak 

melanggar kode etik dosen dan tata krama, 

bertanggung jawab. 

2.g 

Survei aturan baru ada dari Peraturan Pemerintah, Dikti, 

dan BKN namun belum diturunkan menjadi aturan UNJ 

untuk pemberhentian sementara atau pengehentian tetap 

untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan 

pendidikan karena terganggukesehatan jasmani dan/atau 

rohani atau karena melanggar kode etika dosen 

2.j 

Survei skala prioritas di tingkat UNJ dalam 

peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun 

pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program 

studi, namun dokumen dalam proses. 

  

3.d 

Survei aturan baru ada dari UU dan aturan pemerintah 

sedangkan UNj dalam proses pembuatan panduan 

untuk wajib studi lanjut bagi dosen  yang masih 

berkualifikasi magister 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

3c, 3g; 4a-

4e, 4g, 4l, 

6c, 6d, 

11b, 12b, 

13b, 14a-

14b, 15e, 

16d, 16g, 

16j, 

16n,16o 

dan 16p. 

 

 

Survei terhadap sarana dan prasarana pembelajaran 

dari dosen, tenaga kependidikan yang memerlukan 

sarana dan prasarana dalam pembelajaran berkualitas; 

unit kerja dan kualitas sarper lebih optimal. 

  

 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 
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8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 

- - 

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 
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22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

- - 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

3a, 4a, 5a, 

6a, 6b dan 

7p. 

Survei terhadap dokumen identitas diri (visi, misi dan 

tujuan BUK) dan turunan detilisasi dari Visi Misi 

serta uraian kerja/uraian jabatan Pimpinan dan Organ 

di lingkungan UNJ sesuai dengan Perubahan SOTK 

dan Statuta Universitas. 
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

4.b 
Belum pernah dilakukan monitoring evaluasi 

pencapaian sasaran strategis 

4.c 
Belum pernah dilakukan  tindak lanjut hasil monev 

8.g 
Belum pernah dilakukan sebelumnya  audit internal 

SPMI 

11.d 

Ada bukti tahap pengendalian berupa rapat pimpinan 

untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif 

atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar. 

Ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi 

11.e 

 Tidak ada bukti tahap peningkatan berupa bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal karena belum dilakukan sebelunya 

12.c 
Belum ada hasil monitoring evaluasi yang 

disosialisakan dengan baik dan belum terealisasi 
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

1.b 

Masih dalam proses penyusunan sesuai dengan aturan, 

transparan dan berbasis meritokrasi. SOP sedang 

dalam proses pembuatan 

3.a 

1) Dokumen yang sahih dan andal yang memuat 

informasi tentang kriteria dosen yang mengajar di 

setiap prodi; data dosen beserta pendidikan dan 

keahliannya, surat tugas dan SK mengajar serta 

surat tugas dan SK membimbing hanya terdapat di 

setiap unit dan prodi 

2) Dokumen rencana pengembangan prasarana 
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dilakukan oleh bagian perencanaan, pihak sarana 

prasarana sebagai pelaksanaan 

5.b 

Laporan hasil monev kinerja dosen di bidang 

pendidikan, penelitian, pelayanan, pengabdian 

masyarakat yang terdokumentasi dengan baik hanya 

terdapat di unit kerja dan prodi masing masing. 

7.a 

Tidak ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan 

kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk 

dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan 

pengembangan SDM. Karena semua dokumen ada di 

unit masing masing 

9.b 
Pentingnya melakukan kegiatan survei untuk kepuasan 

pelayanan untuk dosen dan tenaga kependidikan 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

5.a 

Tidak ada dokumen penyimpanan untuk bukti 
koreksi dari buku teks, jurnal intenasional, 
jurnal nasional terakreditasi dan prosiding 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Sumber Daya Manusia 

Kelebihan : Dengan adanya tenaga honorer yang berkualitas dibidangnya 

(lulusan S1) 

Peluang untuk peningkatan: Mengikuti pelatihan yang terkait dengan 

kompetensinya. 

• Aspek Sarana dan Prasarana 

Kelebihan : Sudah ada perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 

Peluang untuk peningkatan:. Sarper semakin bertambah 
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Tabel 18 Temuan Hasil Audit di LP2M 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 20.a 

Tidak adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM 

dengan dunia usaha/dunia industri dengan 

memanfaatkan dana CSR. 

20.b 

 

Belum terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan 

dari CSR dunia usaha/dunia industri. 

 

 
10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar - - 
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pengelolaan 

penelitian 
16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

2.a 
Tidak adanya dokumen kebijakan tentang kriteria 
minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM 

2.b 
Tidak adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi 
kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen 
pembina kegiatan PkM 

2.c 

Tidak adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi 

kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen 

pembina kegiatan PkM 

8.a 

Belum dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi 

penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan PkM 

8.b 
Tidak adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan 

metodologi penerapan keilmuan 

8.c 

Tidak adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan 

metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan 

proposal PkM, minimal yang diadakan oleh UNJ  

8.e 

Tidak adanya foto dan/atau video pelaksanaan 

pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan PkM  

12.a 

Tidak adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan 

metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan 

proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak 

program studi atau LPPM 

13.a Tidak adanya peta pihak-pihak yang dapat 
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diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan 

PkM. 

13.b 

Tidak adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan 

yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak 

kerjasama antar lembaga  
22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

2.b 

Tidak adanya instruksi kerja yang mengatur 

penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan 

 

6.a 
Tidak adanya SOP tentang penggunaan sarana dan 
prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 
PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa 

 

6.b 

 

Tidak adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang 
penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok 
dosen maupun mahasiswa 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

13.c 

Tidak adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari 
hasil audit  

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

- - 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar - - 
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Sarana dan 

Prasarana 
30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Tata Kelola 

Kelebihan : LPPM sudah melakukan rapat pimpinan secara rutin setiap hari 

Senin dan Kamis 

Peluang untuk peningkatan: Hasil rapat dicatat dalam bentuk soft dan hard 

copy dan disampaikan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan LPPM 

• Aspek Pengembangan Organisasi 

Kelebihan : LPPM sudah memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 

2016-2020 dan Renstra tahun 2016-2020 untuk bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat    

Peluang untuk peningkatan:. Perlu dibuat target atau sasaran mutu atau target 

setiap tahun untuk bidang Penelitian yang dicantumkan dalam RIP 
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Tabel 19 Temuan Hasil Audit di LP3M 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 
2.a 

Belum disusun  dokumen prosedur dan mekanisme 

penilaian  untuk workshop penyusunan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik untuk 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Pusat 

Sertifikasi dan Pendidikan Profesi setelah dilakukan 

pencermatan sesuai dengan standar penilaian 

 

Belum disusun  dokumen mekanisme pelaksanaan 

penilaian pembelajaran untuk workshop penyusunan 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Pusat 

Sertifikasi dan Pendidikan Profesi setelah dilakukan 

pencermatan sesuai dengan standar penilaian 

3.b 

Belum ditemukan dokumen dalam bentuk cetakan RPS 

workshop RPP, bahan ajar, media, LKPD, intrumen 

penilaian, yang tersedia dalam bentuk softcopi. 

Dokumen RPP sudah memuat prinsip penilaian edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel dan transparan  yang 

dilakukan secara integrasi di Pusat Sertifikasi dan 

Pendidikan Profesi setelah dilakukan pencermatan 

sesuai dengan standar penilaian 

5.c 

Belum disusun rubrik penilaian untuk 

menilai perkembangan sikap 

mahasiswa sesuai dengan 

kompetensi sikap pada capaian 

pembelajaran lulusan di Pusat Sertifikasi dan Pendidikan 

Profesi setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan 

standar penilaian 

5.d 

Belum tersedia rubrik penilaian untuk 

menilai perkembangan pengetahuan mahasiswa  dalam 

bentuk penilaian formatif sesuai capaian pembelajaran 

lulusan di Pusat Sertifikasi dan Pendidikan Profesi 

setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan standar 

penilaian 

Pusat 

Layanan 

Mata 

Kuliah 

Tidak ditemukan dokumen mekanime penilaian 

hasil belajar untuk pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan di Pusat Layanan Mata 

Kuliah Universitas setelah dilakukan pencermatan sesuai 
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 (1.b) dengan standar penilaian 

 (2.a) 

Tidak ditemukan dokumen aturan tentang prinsip 

penilaian pembelajaran di Pusat Layanan Mata Kuliah 

Universitas setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar penilaian  

 (2.b) 

Tidak ditemukan dokumen aturan teknik penilaian 

yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi 

matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan di Pusat Layanan Mata Kuliah 

Universitas setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar penilaian 

 (2.c) 

Tidak ditemukan dokumen prosedur dan 

mekanisme penilaian yang sesuai dengan karakteristik 

dan kompetensi matakuliah dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

di Pusat Layanan Mata Kuliah Universitas setelah 

dilakukan pencermatan sesuai dengan standar penilaian 

 (2.d) 

Tidak ditemukan dokumen mekanisme 

pelaksanaan penilaian pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik dan kompetensi matakuliah dalam 

rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan di Pusat Layanan Mata Kuliah 

Universitas setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar penilaian 

 (3.b) 

Tidak ditemukan dokumen dalam cetakan RPS sudah 

memuat prinsip penilaian edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi, yang tersedia dalam 

softcopi 

 (turunan 

3a) 

Tidak memuat uraian tugas dokumen RPS pada 

matakuliah Bahasa Inggris, Landasan Ilmu Pendidikan, 

Bahasa Indonesia, PAI, Pendidikan Pancasila, 

Perkembangan Peserta Didik, Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan di  Pusat Layanan Mata Kuliah 

Universitas setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar penilaian 

PJM Belum tersedia dokumen mekanisme tindak lanjut hasil 

evaluasi akhir perkuliahan di  Pusat Penjaminan Mutu  

setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan standar 

penilaian 

Pusat PKL 

& PPL 

Dalam proses penyempurnaan aturan tentang prinsip 

penilaian PKM 

Standar 

Penilaian  

(1.b) 

Tidak ditemukan dokumen dalam cetakan mekanime 

penilaian hasil belajar di Pusat Pengembangan 

Akademik setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan 

standar penilaian, yang tersedia dalam belum softcopi 

Standar 

Penilaian  

Tidak ditemukan dokumen dalam bentuk cetakan aturan 

teknik penilaian yang sesuai dengan 
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 (2.b) karakteristik dan kompetensi matakuliah dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan di Pusat Pengembangan Akademik 

setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan standar 

penilaian, yang tersedia dalam belum softcopi 

yang 

tersedia 

dalam 

belum 

softcopi  

(2.c) 

Tidak ditemukan dokumen dalam bentuk cetakan 

prosedur dan mekanisme penilaian yang 

sesuai dengan karakteristik dan kompetensi matakuliah 

dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan di Pusat Pengembangan Akademik 

setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan standar 

penilaian, yang tersedia dalam belum softcopi 

PSB 

(2.d) 

Tidak ditemukan dokumen dalam bentuk cetakan 

mekanisme pelaksanaan penilaian 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 

kompetensi matakuliah dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaranlulusan, yang tersedia dalam belum 

softcopi 

1.b 

Tidak ditemukan dokumen mekanime penilaian hasil 

belajar dari kegiatan yang dilaksanakan Pusat Sumber 

Belajar setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan 

standar penilaian 

2.b 

Tidak ditemukan dokumen aturan teknik penilaian hasil 

belajar dari kegiatan yang dilaksanakan Pusat Sumber 

Belajar setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan 

standar penilaian 

2.c 

Tidak ditemukan dokumen dalam bentuk cetakan 

prosedur dan mekanisme penilaian hasil belajar dari 

kegiatan dan kepuasaan peserta pelatihan yang 

dilaksanakan Pusat Sumber Belajar setelah dilakukan 

pencermatan sesuai dengan standar penilaian  

2.d 

Tidak ditemukan dokumen dalam bentuk cetakan 

mekanisme pelaksanaan penilaian hasil belajar dari 

kegiatan yang dilaksanakan Pusat Sumber Belajar 

setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan standar 

penilaian  
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 
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8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian 
6.a. dan 

6.b. 

Hanya sebatas proposal Penelitian Tindakan Kelas dan 

tidak diimplementasikan karena waktu yang terbatas 

(Dalam Jabatan) 
10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 
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masyarakat 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) Standar 

Identitas 

1.a 

Belum tersedia bukti setiap unit memiliki 

dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu 

sama lain, dan melibatkan tenaga kependidikan dan 

masyarakat dalam penyusunannya. Namun rumusan 

visi, misi dan tujuan masing-masing unit tergabung 

dengan Lembaga. Khusus Unit Pusat Pengembangan 

Akademik & Disabilitas dan PPL & KKL yang sudah 

memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan.  

Standar 

Identitas 

2.a 

Belum ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap 
yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) 
tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode 
kepemimpinan Universitas/Fakultas/PPs/Lembaga, dan 
(3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan 
perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap 
pencapaian tujuan. (di spmi ada di kebijakan) 

Standar 

Identitas 

4.a 

Belum ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik 

dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua 

tingkat unit kerja. (bukti renstra 

universitas/fakultas/Lembaga) 

Standar 

Identitas 

5.a 

Belum ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik 

dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam 

mencapai tujuan. 

Standar 

Identitas 

6.b 

Belum ada bukti rumusan visi, misi, dan tujuan 

Prodi/lembaga/biro/unit/kantor warek/senat/SPI 

ditetapkan dalam rentang waktu tertentu,dievaluasi 

secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku 

pedoman akademik, dokumen rencana strategi 

pengembangan prodi/lembaga/biro/unit/kantor 
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warek/senat/SPI, dokumen rencana 

operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 

Standar 

Identitas 

7.a 

Belum ada bukti setiap unit di LP3M menetapkan 

kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan 

kebijakan mutu dan sasaran mutu UNJ, serta mengacu 

pada standar akademik yang ditetapkan. Namun 

sasaran mutu dan kebijakan mutu terintegrasi dengan 

Lembaga. 

Standar 

Identitas 

7.b 

Belum ada bukti setiap unit di LP3M menetapkan 

sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur 

status pencapaiannya setiap tahun. 

Standar 

Identitas 

7.c 

Belum ada bukti setiap unit di LP3M 

mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen 

Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana 

Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu. 
26 - Standar Tata 

Pamong, ke 

pemimpinan, 

sistem 

pengelolaan, 

penjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

4.b.,4.c 

 

Belum ada monev dan laporan tindak lanjut hasil 

monev. 

 

5.a 

Belum ada dokumen sahih dan andal di tingkat 

lembaga tentang analisis jabatan, uraian tugas, 

prosedur kerja, 

5.b 

Belum ada pelaksanaan program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola 

unit kerja. 

6.c 

Belum ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya 

tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan. 

7.a 

Belum ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang: (i) peraturan untuk  menerapkan 

pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas 

yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan 

non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; 

(iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi 

hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut 

hasil audit untuk perbaikan 

8.g 
Belum ada laporan audit internal SPMI dan belum 

tersosialisasi dengan baik untuk dokumen SPMI 

 

9.b 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik 

kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan 

operasional program kerja. 

9.c 
Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik kepemimpinan organisasi yang 

ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur 
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organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi 

tugasnya. 

9.d 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan 

kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan 

bagi publik. 

11.b Belum ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 
Belum ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan 

audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar 

masalah 

11.d 

Belum ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) rapat 

pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan 

korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan 

koreksi. 

11.e 

Belum ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal, unsur behavior, competence, degree atau 

kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar baru 

yang lebih tinggi. 

12.a Belum ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

12.b Belum ada instrumen monitoring. 

13.e 

Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan 
sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif 
(jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan 
korektif (jika ada). 

Pusat PPL 

6.b 

Belum ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap 

tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan 

mudah oleh pihak yang memerlukan; 

6.c 

Belum ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya 

tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan. 

8.g 
Belum ada laporan audit internal SPMI dan belum 

tersosialisasi dengan baik untuk dokumen SPMI 

9.d 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan 

kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan 

bagi publik. 

11.b Belum ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 
Belum ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan 

audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar 

masalah 

11.d Belum ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) rapat 
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pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan 

korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan 

koreksi. (Bisa disampikan pada rapat rutin setelah 

laporan audit selesai) (pngendalian:ketercapaian 

program sdh dilakukan secara rutin, peningkatan:mku 

(rps) ujian secara online, thn ke2: (soal online) modul, 

thn ke-3 :(blended learning)) 

11.e 

Belum ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal, unsur behavior, competence, degree atau 

kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar baru 

yang lebih tinggi. 

12.a 
Belum ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi sasaran mutu setiap tahun. Baru tahap 

membuat draft pedoman Praktek Kerja Lapangan. 

12.b Belum ada instrumen monitoring Praktek Kerja 

Lapangan. 

13.e 

Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan 
sasaran mutu, laporan pelaksanaan tindakan korektif; 
laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif untuk 
Praktek Kerja Lapangan. 

Pusat 

MKU 

4.c 

 

Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev. 

 

5.a 

Belum ada dokumen sahih dan andal di tingkat 

lembaga tentang analisis jabatan, uraian tugas, 

prosedur kerja, 

6.c 

Belum ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya 

tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan. 

7.a 

Belum ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang: (i) peraturan untuk  menerapkan 

pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas 

yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan 

non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; 

(iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi 

hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut 

hasil audit untuk perbaikan 

8.g 
Belum ada laporan audit internal SPMI dan belum 

tersosialisasi dengan baik untuk dokumen SPMI 

 

9.b 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik 

kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan 

operasional program kerja. 
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11.b Belum ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 
Belum ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan 

audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar 

masalah 

11.d 

Belum ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) rapat 

pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan 

korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan 

koreksi. (peningkatan:penjadwalan, dionlinekan) 

11.e 

Belum ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal, unsur behavior, competence, degree atau 

kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar baru 

yang lebih tinggi. 

12.a Belum ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

12.b 
Belum ada instrumen monitoring. (pusat dapat membuat 

intrumen sendiri tanpa tergantung ke PJM atau 

dikoordinir oleh TpJM Lembaga) 

13.e 

Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan 
sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif 
(jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan 
korektif (jika ada). 

PSB 

4.b.,4.c 

 

Belum ada monev dan laporan tindak lanjut hasil 

monev. 

 

5.a 

Belum ada dokumen sahih dan andal di tingkat 

lembaga tentang analisis jabatan, uraian tugas, 

prosedur kerja, 

5.b 

Belum ada pelaksanaan program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola 

unit kerja. 

6.c 

Belum ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya 

tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan. 

7.a 

Belum ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang: (i) peraturan untuk  menerapkan 

pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas 

yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan 

non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; 

(iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi 

hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut 

hasil audit untuk perbaikan 

8.g Belum ada laporan audit internal SPMI, dan belum 
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tersosialisasi dengan baik untuk dokumen SPMI 

 

9.b 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik 

kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan 

operasional program kerja. 

9.c 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik kepemimpinan organisasi yang 

ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur 

organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi 

tugasnya. 

11.b Belum ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 
Belum ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan 

audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar 

masalah 

11.d 

Belum ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) rapat 

pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan 

korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan 

koreksi. 

11.e 

Belum ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal, unsur behavior, competence, degree atau 

kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar baru 

yang lebih tinggi. 

12.a Belum ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

12.b Belum ada instrumen monitoring. 

13.e 
Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan 
sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif; 
laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif. 

PJM 

4.c 

 

Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev. 

 

5.a 

Belum ada dokumen sahih dan andal di tingkat 

lembaga tentang analisis jabatan, uraian tugas, 

prosedur kerja, 

5.b 

Belum ada pelaksanaan program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola 

unit kerja. 

6.c 

Belum ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya 

tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan. 

7.a 
Belum ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang: (i) peraturan untuk  menerapkan 
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pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas 

yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan 

non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; 

(iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi 

hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut 

hasil audit untuk perbaikan 

 

9.b 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik 

kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan 

operasional program kerja. 

9.c 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik kepemimpinan organisasi yang 

ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur 

organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi 

tugasnya. 

11.b Belum ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 
Belum ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan 

audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar 

masalah 

11.e 

Belum ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal, unsur behavior, competence, degree atau 

kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar baru 

yang lebih tinggi. 

12.a Belum ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

13.e 

Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan 
sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif 
(jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan 
korektif (jika ada) karena masih dalam bentuk surat. 

PPAD 

4.b.,4.c 

 

Belum ada monev dan laporan tindak lanjut hasil 

monev. 

 

5.a 

Belum ada dokumen sahih dan andal di tingkat 

lembaga tentang analisis jabatan, uraian tugas, 

prosedur kerja, 

5.b 

Belum ada pelaksanaan program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis untuk 

pengelola unit kerja. 

6.c 

Belum ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya 
tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga 

pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna 

lulusan. 

7.a 
Belum ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang: (i) peraturan untuk  menerapkan 
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pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas 

yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan 
non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; 

(iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi 

hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut 

hasil audit untuk perbaikan 

8.g Belum ada laporan audit internal SPMI 

 

9.b 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik 
kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam 

kegiatan operasional program kerja. 

9.c 

Belum ada bukti kepemimpinan memenuhi 

karakteristik kepemimpinan organisasi yang 

ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur 
organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi 

tugasnya. 

11.b Belum ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 
Belum ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan 

audit internal pelaksanaan standar beserta analisis 

akar masalah 

11.d 

Belum ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) 

rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan 

tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian 
pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas 

usulan tindakan koreksi. 

11.e 

Belum ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  

bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil 

audit internal, unsur behavior, competence, degree 

atau 
kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar 

baru yang lebih tinggi. 

12.a Belum ada aturan tentang pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

13.e 

Belum ada laporan monitoring dan evaluasi 

pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan 

tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring 

pelaksanaan tindakan korektif (jika ada). 

  
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar - - 
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Keuangan 
31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 

 

 

Tabel 20 Temuan Hasil Audit di UPT Bimbingan Konseling 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 
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12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 
  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 
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Masyarakat 
 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

- - 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

- - 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

9.a 
Survei Kepuasan Pelanggan belum berbasis 

IT, tetapi laporan manualnya sudah ada 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 
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Peluang Peningkatan   

• Aspek Sumber Daya Manusia 

Kelebihan : Survei kepuasan dilakukan juga dengan berbasis IT 

Peluang untuk peningkatan: Survei kepuasan dilakukan juga dengan berbasis 

IT 

 

 

 

 

Tabel 21 Temuan Hasil Audit di UPT Layanan Bahasa 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   



Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal 2019 

 

132 

 

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 
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23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

     8.a 

Dokumen visi, misi dan tujuan belum terpampang 

dengan jelas dikantor UPT Pelayanan Bahasa 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

 

 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

- - 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 
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Peluang Peningkatan   

           Kelebihan :  

▪ Semua informasi layanan dapat diakses melalui media  

▪ sosial, laman Web, dan selalu diperbaharui 

▪ Rekanan/pengguna tidak hanya dalam lungkup UNJ, akan tetapi 

sudah mencakup di luar UNJ baik di dalam maupun luar negeri  

 

Peluang untuk peningkatan: Meningkatkan sasaran mutu dalam waktu tertentu, 

bekerjasama dengan fakultas dan lembaga lain untuk menambah jumlah 

pengguna  
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Tabel 22 Temuan Hasil Audit di UPT Perpustakaan 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

- - 
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pembiayaan 

penelitian 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

 

 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 
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pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 1.a 

Pedoman/kebijakan khusus terkait sarana prasarana 

yang mengandung 4 aspek baru terpenuhi hanya 1 

aspek yanitu tentang pemeliharaan saja di UPT 

perpustakaan setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar sarana prasarana butir 1.a 

2.a 

Belum tersedia bukti kepemilikan tanah di UPT 

Perpustakaan setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar sarana dan prasarana butir 2.a 

3.a 

Tidak diketemukan dokumen rencana pengembangan di 

UPT Perpustakaan setelah dilakukan pencermatan 

sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana yang sesuai 

dengan butir 3.a 

4.a 

Pencatatan untuk koleksi buku teks sudah memadai, 

jurnal cetak yang dicatat hanya judulnya saja, dan 

prosiding tercatat 40 juudl di UPT Perpustakaan 

setelah dilakukan pencermatan sesuai  dengan standar 

Sarana dan Prasarana sesuai butir 4.a 

5.a 

Jadwal waktu layanan sudah tersedia, namun untuk 

mencari bantuan mencarikan pustaka dapat diakses 

tetapi belum bisa pertukaran koleksi, untuk repository 

baru akses abstrak dan belum ada pengiriman di UPT 

Perpustakaan setelah dialkukan pencermatan sesuai 

dengan standar Sarana dan Prasarana butir 5.a 

6.a 

Belum memadainya waktu layanan di UPT 

perpustakaan setelah dilakukan pencermatan sesuai 

dengan standar Sarana dan Prasarana sesuai butir 6.a 
30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

- - 
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Tabel 23 Temuan Hasil Audit di UPT Pustikom 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

- - 
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pembiayaan 

penelitian 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 
3.a 

Bukti sosialisasi visi, misi, dan tujuan UPT TIK belum 

lengkap. Sosialisasi visi dan misi belum dilakukans 

secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua 

pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. 

Bukti dokumen sosialisasi hanya ada di laman UPT 

TIK, belum ada visi dan misi terpampang di lokasi 

strategis di lingkungan UPT TIK, undangan 

sosialisasi,daftar hadir sosialisasi  
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4.a 

 

Visi dan misi belum dipahami dengan baik dan 

dijadikan acuan penjabaran renstra/blueprint pada 

semua pegawai/staf UPT TIK 

5.a 

Visi dan misi belum dipahami dengan baik dan 

dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai 

tujuan. 

6.b 

Rumusan visi, misi, dan tujuan UPT TIK ditetapkan 

dalam rentang waktu tertentu NAMUN 

belum,dievaluasi secara periodik, meski sudah 

didokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku 

kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi 

pengembangan prodi/lembaga/biro/unit/kantor 

warek/senat/SPI, dokumen rencana 

operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 

7a, 7b, 7c 

UPT TIK belum menetapkan kebijakan dan sasaran 

mutu yang dimonev setiap tahunnya UPT TIK belum 

mendokumentasikan semua proses di atas  

8.a 

Upaya sosialiasi visi dan misi UPT TIK belum terbukti 

dengan jelas (tidak ada bukti visi misi UPT TIK 

terpampang di dinding, roll banner, dll yang bisa 

dilihat orang dengan jelas) 
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

 

 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

 

 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

3.a Ada website UNJ namun belum bilingual 

14.a 

Sistem informasi akademik yang berisi kurikulum 

(SIKUR) prodi semua jenjang masih dalam 

pengembangan  

18.a SIPEG dikembangkan oleh Biro Kepegawaian bukan 
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(K3L) UPT TIK  

18.c 

Belum ada kebijakan UNJ yang mengharuskan semua 

pegawai UNJ mengaktifkan, mengisi, memelihara 

SIPEG. 

19.a 

Belum berkembangnya Sistem Informasi Mahasiswa 

(SIMAS) yang secara khusus memiliki kinerja sebagai 

berikut: (i) memfasilitasi database mahasiswa UNJ; (ii) 

dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki 

tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap 

semester; (iii) dikembangkan secara kontinyu 

mengikuti 

perkembangan peraturan yang berkembang secara 

dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI); (iv) 

terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online 

lainnya di Kemenristek dikti 

19.b 
Belum ada kebijakan dari UNJ mengharuskan 

mahasiswa mengisi SIMAS  

20.b SIMAK BMN belum terintegrasi  

21.a 

Belum ada kebijakan dari UNJ yang mengharuskan 

semua unit mengaplikasikan SIMKEU-SIM Akuntansi 

di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN  

21.b 

Belum ada system informasi SIMKEU-SIM Akuntansi 

yang memiliki kinerja sebagai berikut:   (i) Ada 

database dan sistem informasi akutansi dan keuangan 

yang dimiliki UNJ baik secara WAN dan LAN; (ii) 

dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir; 

(iii) 

memiliki tingkat keamanan 

yang tinggi dan diupdate setiap semester; (iv) 

dikembangkan secara kontinyu mengikuti 

perkembangan peraturan yang berkembang secara 

dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait 

dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti 

22.a Belum ada kebijakan mewajibkan SIMADA UNJ  

23.c 

Belum tersedia update software umum untuk keuangan, 

kepegawaian, SIMAKBMN, 

SIMKEU, berlisensi  dengan versi mutakhir yang dapat 

diakses oleh setiap prodi/unit 

kerja yang berkaitan. 

26.c 

Repository karya ilmiah dosen dan mahasiswa ada di 

Lemlit dan di Perpustakaan. UPT TIK tidak memiliki 

repository tersebut 

27a, 27b, 

27c, 27d 

PDDIKTI dikelola oleh BAKHUM bukan oleh UPT 

TIK (data PDDIKTI belum terintegrasi, belum ada 

monev, belum dievaluasi dan ditindaklanjuti data 

PDDIKTI) 

28.a, 28b, 

28c, 28d, 

Semua informasi terkait sub direktori alumni, tracer 

study, struktur organisasi/AD-ART/Tupoksi 
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28e kepengurusan alumni, aktivitas alumni ADA di Kantor 

WR 3.  

Semua data ini tidak ada di UPT TIK. Data WR 3 tidak 

terintegrasi dengan UPT TIK  

  

 

Peluang Peningkatan   

• Kelebihan : 

- Dokumen visi misi yang dibuat memiliki tujuan dan sasaran yang 

jelas dan melibatkan semua pihak pimpinan UNJ, prodi, fakultas, 

unit atau biro lainnya sehingga hasil visi misi mencakupi dan 

melibatkan dan mendapatkan dukungan dari segala pihak 

- Pelayanan UPT TIK sudah baik melayani hamper semua 

kebutuhan untuk semua lini civitas akademika: SIPEG, SIDOS, 

SIMAS, SIKUR, SIMAK, SIMADA dll. UPT sudah menyediakan 

domain dan server 

- Sistem untuk Penmaba sudah sangat baik dan akses sangat 

mencukupi 

 

Peluang untuk peningkatan: Meneruskan berlanggan software yang menunjang 

bidang akademik. Software tersebut berlisensi dan terupdate. 
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Tabel 24 Temuan Hasil Audit di BAKHUM 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

- - 
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pembiayaan 

penelitian 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

5.a 

Belum dilakukannya survei terhadap pemahaman visi, 

misi, dan tujuan bagi internal bakhum dan stakeholder 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina
3.a 

 belum ada dokumen pedoman tentang kode etik 

bakhum. 
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n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

8.g 

belum adanya laporan audit internal oleh spmi. 

17.a 

belum adanya bukti MOU kerjasama yang ditanda 

tangani kepala biro 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

1.a Belum tersedia dokumen mutu penmaba,   

2.a 

belum tersedianya dokumen analisis jumlah 

mahasiswa, dosen, tendik, dan sumberdaya 

Pendidikan. 

3.a 
belum ada dokumen kebijakan terkait penerimaan 

mahasiswa yang memiliki potensi akademik 

4.a 

belum ada dokumen analisis yang memuat informasi 

jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi ujian masuk 

penmaba 

5.a 
belum ada dokumen yang berisi jalur prestasi 

akademik dan nonakademik 

16.a 
belum ada dokumen tertulis terkait penyebaran bursa 

kerja.  

19.a 
belum ada dokumen pedoman tentang organisasi 

alumni. 
28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

 

 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 
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Tabel 25 Temuan Hasil Audit di Kantor Warek I 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

- - 
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pembiayaan 

penelitian 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

4.a 

Tidak ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik 

dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua 

tingkat unit kerja.  (bukti renstra universitas/fakultas) 

5.a 

Tidak ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik 

dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam 

mencapai tujuan. 

7.a 
Kantor warek belum menetapkan kebijakan mutu dan 

sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan 
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sasaran mutu UNJ, serta mengacu pada standar 

akademik yang ditetapkan 

7.b 

Kantor warek belum menetapkan sasaran mutu dalam 

rentang waktu tertentu dan diukur status 

pencapaiannya setiap tahun. 

7.c 

Kantor warek belum mendokumentasikan sasaran 

mutu dalam dokumen Rencana Strategis 

Pengembangan dan Rencana Operasional/Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen 

penjaminan mutu. 

  
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

3.a 

Belum ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang:unit/bagian kode etik dalam OTK UNJ yang 

sah;  dokumen kode etik akademik dan non akademik; 

SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan 

jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran 

kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan 

kode etik yang didokumentasikan dengan baik. 

4.b 
Tidak ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) 

pencapaian sasaran strategis 

4.c 

 

Tidak ada laporan tindak lanjut hasil monev. 

 

7.a 

Tidak ada dokumen sahih yang memuat informasi 

tentang: (i) peraturan untuk  menerapkan pelaksanaan 

audit internal di setiap aras universitas yang 

melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan non 

akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) 

kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil 

temuan audit setiap tahun kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut 

hasil audit untuk perbaikan 

8.a 

Tidak ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan 

audit eksternal sehubungan dengan akreditasi 

universitas  

8.d 

Belum ada SOP penyusunan borang akreditasi 

universitas dan program studi yang melibatkan 

pimpinan. 

8.e 
Tidak ada bukti borang akreditasi 

. 

8.f 

Tidak ada laporan monitoring dan evaluasi tentang 

pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, 

fakultas, pascasarjana dan program studi. 

8.g 

 

Tidak ada laporan audit internal SPMI 

 

8.h 
Tidak ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai 

instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi 
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informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar 

(visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan 

kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; 

pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; 

luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat). 

10.a 

Tidak ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu  Internal 

(SPMI) yang sahih dan andal yang memuat informasi 

tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit 

pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi 

kerja, dan pentahapan sasaran mutu. 

11.a 

Tidak ada bukti tahap perencanaan berupa: (i) 

dokumen Kebijakan SPMI-UNJ; (ii) dokumen manual 

SPMI-UNJ; (iii) ada dokumen standar SPMI-UNJ; (iv) 

dokumen formulir SPMI-UNJ 

11.b 
Tidak ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan 

monitoring pelaksanaan standar 

11.c 

Tidak ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan audit 

internal pelaksanaan standar beserta analisis akar 

masalah 

11.d 

Tidak ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (i) rapat 

pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan 

korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan 

koreksi. 

11.e 

Tidak ada bukti tahap peningkatan berupa : (i)  bukti 

minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit 

internal, unsur behavior, competence, degree atau 

kombinasi ketiganya dari sebuah standar 

terpenuhi/terlampau;.(ii) bukti penetapan standar baru 

yang lebih tinggi. 

12.a 
Tidak ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

12.b 

 

Tidak ada instrumen monitoring. 

 

12.c 

Tidak ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang 

disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang 

(pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, 

keuangan, manajemen, sumberdaya manusia  dan 

sistem informasi) 

12.d 

 

Tidak ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring 

dan evaluasi 

13.a 

Tidak ada data pemetaan peringkat status akreditasi 

akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh 

program studi. 

13.b Tidak ada evaluasi hasil akreditasi BAN- PT untuk 
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universitas dan seluruh program studi setiap tahun. 

13.c 
Tidak ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan 

evaluasi diri program studi. 

13.d 

Tidak ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi 

berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan 

pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT. 

13.e 

Tidak ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan 

sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif 

(jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan 

korektif (jika ada). 

14.a 

Bekum tersedia basis data yang valid sesuai instrumen 

borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi 

dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu :(i) 

visi, misi, tujuan,dan strategi; (ii) tata pamong dan 

kerjasama; (iii)mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; 

(v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; 

(vii)pendidikan; (viii) penelitian;pengabdian kepada 

masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

  
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

 

 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 
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Peluang Peningkatan   

• Aspek Visi dan Misi  

Kelebihan : Memiliki visi dan misi 

Peluang untuk peningkatan: Membuat indikator untuk mengetahui apakah visi 

misi sudah dipahami dengan baik oleh semua tingkat unit kerja  

• Aspek Kebijakan mutu dan sasaran mutu 

Kelebihan : Sudah terdapat kebijakan mutu dan sasaran mutu 

Peluang untuk peningkatan:.  

- Menyelaraskan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sudah ada 

dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu UNJ 

- Membuat rentang waktu untuk pencapaian sasaran mutu setiap tahun 

- Mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis 

Pengembangan dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu. 

-  

• Aspek Dokumen SPMI 

Kelebihan: Memiliki dokumen Mahasiswa Baru sudah lengkap 

Peluang untuk penigkatan: AMI mendistribusikan dokumen SPMI ke kantor 

Warek 1 agar dokumen-dokumen terkait yang sudah dimiliki bisa 

diintegrasikan sesuai format AMI dan ditindaklanjuti sesuai aturan AMI 
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Tabel 26 Temuan Hasil Audit di Kantor Warek II 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

2.a dan 2.b Pedoman perencanaan sarana dan prasarana di WR 2 

Belum tersedia seperti yang di persyaratkan dalam 

dokumen SPMI misalnya: 

1. Rencana induk pengembangan (RIP) sarana  

dan prasarana pembelajaran sudah 

terdokumentasi 

2. Time frame dalam sarana dan prasarana belum 

berjalan efektif  

3.f Dokumen monitoring ketersediaan sarana dan 

prasaranadi kantor WR 2 belum tersedia seperti yang 

tertera dalam dokumen sarana dan prasarana 

pembelajaran 

4.g dan 

4.h 

Mekanisme MONEV  kelayakan fasilitas umum  

penujang pembelajaran di WR 2 belum tersedia seperti 

yang  dipersyratkan dalam dokumen SPMI, misalnya: 

1. Data monitoring kelayakan fasilitas umum belum 

terdokumentasi  

2. Tindak lanjut  hasil monitoring belum dilakukan 

secara efektif 

5.b dan 5.c Pedoman perencanaan pemenuhan sarana 

pembelajaran di WR 2 belum tersedia seperti yang di 

persyaratkan dalam dokumen SPMI, yaitu: 

1. Dokumen RIP penyediaan sarana pembelajaran 

yang selaras antara program studi, fakultas dan UNJ  

2. Time frame dalam pemenuhan sarana di program 

studi belum dilakukan secara efektif 

5.d, 5.e, 

dan 5.f 

Mekanisme MONEV kelayakan sarana proses 

pembelajaran di WR 2 belum tersedia seperti yang 
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dipersyaratkan dalam dokumen proses pembelajaran, 

misalnya: 

1. Data monitoring kelayakan proses sarana 

pembelajaran belum terdokumentasi 

2. Evaluasi kelayakan proses sarana pembelajaran 

belum dilakukab dari setiap program studi 

3. Tindak lanjut hasil evaluasi  belum dilakukan secara 

efektif 

6.a Belum tersedianya dokumen RIP UNJ di WR 2 seperti 

yang tertera dalam dokumen SPMI  

6.c dan 6.d Mekanisme MONEV kelayakan prasarana 

pembelajaran di WR 2 belum tersedia, seperti yang 

diprasyaratkan dalam dokumen sarana dan prasarana 

pembelajaran, misalnya: 

1. Monitoring kelayakan prasarana pembelajaran 

belum berjalan efektif 

2. Tindak lanjut monitoring prasarana pembelajaran 

delum berjalan efektif  

7.d dan 7.e Mekanisme MONEV kelayakan ruang kelas 

pembelajaran di WR 2 belum terlaksana, seperti yang 

di persyaratkan oleh dokumen sarana dan prasarana, 

misalnya: 

1. Monitoring kelayakan belum dilakukan secara 

berkala 

2. Tindak lanjut hasil monitoring belum berjalan 

efektif  

8.b Dokumen monitoring kelayakan laboratorium  di WR 

2 belum terlaksana, seperti yang di persyaratkan oleh 

dokimen pembelajaran 

9.f Data usia peralatan laboratotium maksimal 5 tahun  di 

WR 2 belum terdokumentasi , seperti yang 

diprasaratkan oleh standar laboratorium.  

10.d dan 

10.e 

Mekanisme MONEV kelayakan ruang dosen di WR 2 

belum dilakukan, seperti yang diprasyratkan oleh 

dokumen sarana dan prasarana, misalnya: 

1. Data monitoring belum terdokumentasi dengan baik 

2. Belum terlaksannya tindak lanjut dari monitoring 

secara efektif  

13.d  Belum tersedianya dokumen standar penanganan 

limbah khusus di WR 2 seperti yang tertera dalam d 

dokumen  

14.a Dokumen RiP prasarana penunjang aktivitas 

pembelajaran di WR 2 belum tersedia, seperti yang 

tertera pada dokumen sarana dan prasarana 

14.c dan Mekanisme MONEV prasarana penunjang 
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14.d pembelajaran di WR 2 belum dilakukan , seperti yang 

tertera pada dokumen sarana dan prasarna 

pembelajaran , misalkan 

1. Monitoring kelayakan prasarana penunjang belum 

dilakukan secara berkala 

2. Tindak lanjut dari hasil monitoring belum dilakukan 

secara efektif 

15.e Tidak tersedia  peta denah kampus disetiap pintu 

masuk UNJ 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

1.a- 1.f Mekanisme pemintaan saran dan prasarana penelitian 

di WR 2 tidak dimiliki, seperti yang di prasyaratkan 

dalam dokumen penelitian, misalkan: 

1. Daftar permintaan sarana dan prasarana penelitian 

untuk dikembangkan dari tingkat kelompok 

peneliti, prodi hingga fakultas belum 

terdokumentasi dengan baik 

2. Daftar penetapan pengadaaan sarana dan prasarana 

penelitian yang dilakukan oleh LPPM belum 

tersedia. 

1.g Tidak dimiliki data monitoring pemenuhan sarana dan 

prasarana penelitian yang dilakukan LPPM di WR 2, 

seperti yang diprasyaratkan dalam dokumen penelitian 

2.d dan 
3.c 

Tidak dimiliki time frame pengadaan sarana dan 

prasarana penelitian yang disusun oleh fakultas di WR 

2, seperti yang diprasyaratkan oleh dokumen 

penelitian, 

2.e Tidak dimiliki penetapan daftar sarana dan prasarana 

penelitian oleh LPPM di WR 2 seperti yang tertera 
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pada dokumen penelitian 

2.f Tidak dimiliki dokumen LPPM UNJ mengenai time 

frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana di WR 

2, seperti yang tertera pada dokumen penelitian 

2.g Tidak tersedianya dokumen monitoring kelayakan 

sarana dan prasarana yang dilakukan LPPM UNJ di 

WR 2, seperti yang diprasyaratkan oleh dokumen 

penelitian 

3.d Tidak tersedianya dokumen LPPM UNJ mengenai 

penetapan daftar sarana dan prasarana penelitian di 

WR 2, seperti yang diprasyaratkan oleh dokumen 

penelitian 

4.a Tidak tersedianya time frame pengadaan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat yang disusun 

oleh fakultas di WR 2, seperti yang diprasaratkan oleh 

dokumen pengabdian pada masyarakat 

4.b Tidak tersedianya dokumen LPPM UNJ dalam 

menetapkan daftar sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat di WR 2 seperti yang diprasratkan 

oleh dokumen pengabdian kepada masyrakat 

4.c Tidak tersedianya dokumen Time frame LPPM UNJ 

mengenai pemenuhan sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyrakat di WR 2 sesuai dengan 

yang tertera pada dokumen pengabdian kepada 

masyarakat 

4.d Tidak tersedianya dokumen monitoring yang 

dilakukan LPPM UNJ mengenai kelayakan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat, seperti yang 

tertera pada dokuemen pengabdian kepada masyrakat 

5.b Monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian 

di setiap prodi dan antar prodi di WR 2 belum tersedia, 

sperti yang diprasyratkan oleh dokumen penelitian 

6.e Tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal di 

WR 2 belum terdokumentasi dengan baik, seperti yang 

di prasyaratkan dalam dokumen penelitian  
15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi - - 
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pengabdian 

kepada 

masyarakat 
19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

  

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

7.b Belum terdokumentasi/tersedia berkas secara lengkap 

ketetapan dari kantor ini mengenai penetapan sasaran 

mutu dalam rentang waktu tertentu dan pencatatan 

status pencapaiannya setiap tahun. 

7.c Kantor Warek belum melengkapi dokumen sasaran 

mutu dalam dokumen Rencana Strategis 

Pengembangan dan Rencana Operasional/Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan dan Dokumen 

Penjaminan Mutu. 
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26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

1.a. Sudah ada beberapa dokumen  memuat informasi 

tentang: 

(i)OTK UNJ 

(II) Lembaga yang berperan 

(III)Perangkat pendukung(struktur organisasi) 

(V)Kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan 

(VI)Statuta UNJ yang disahkan dengan Peraturan 

Menteri 

 

Belum terdokumentasi/tersedia berkas secara lengkap 

 (IV) Peraturan/Ketentuan/kebijakan penyelenggaran 

akademik dan non akademik; 

 (VII) tentang SOP dan/atau peraturan pelaksanaan 

pengelolaan di bidang akademik dan non akademik 

(hasil sinergi dengan Kantor Warek lainnya) 

27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

1.a. Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang 

memuat semua informasi tentang kebijakan 

penerimaan, kritria, prosedur, instrumen, sistem 

pengambilan keputusan ada pada unit yang menangani 

Penmaba 

 

17 a Dokumen yang memuat informasi tentang masa studi, 

IPK, mahasiswa mengundurkan diri (DO) untuk semua 

program studi, belum tersedia di kantor ini masih 

tersedia di kasubag alumni 
28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

5.a. Pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi serta 

rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

belum tersedia lengkap, dinyatakan kerjasama dengan 

kantor Wakil Rektor bidang I 

8.f. Sudah adah program pelatihan bagi pegawai dari 

kepegawaian namun belum terdapat bukti lebih dari 

70% kepemilikan sertifikat kompetensi bagi tenaga 

laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf 

administrasi, staf pendukung lainnya. (Perlu laporan 

dari bagian kepegawaian) 
29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

 

 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

1.b, 1.c, 

1.d, dan 

1.e 

Kebijakan sistem informasi di WR 2 belum tersedia, 

seperti yang tertera pada dokumen sistem informasi, 

yaitu: 

1. Kebijakan tentang perencanaan sistem IT belum 

terdokumentasi dengan baik 

2. Kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT belum 
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terdokumentasi dengan baik 

3. Kebijakan tentang MONEV sistem IT belum 

terdokumentasi dengan baik 

4. Kebijakan tindak lanjut sistem IT belum 

terdokumentasi dengan baik  

6.a Tidak tersedianya blue print pengembangan, 

pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi di WR 

2 seperti yang tertera pada dokumen sistem informasi 

28.b Sub direktori tracer study untuk alumni dan 

stakeholder  di WR 2 belum dijalankan secara efektif, 

seperti yang di prasyaratkan dalam dokumen Lulusan 

dan pengguna 

28.c Subdirektori tentang stuktur, AD-ART alumni belum 

tersedia di WR 2, seperti yang diprasyaratkan dalam 

dokumen lulusan dan pengguna 

28.d Belum tersedianya sundirektori aktivitas kegiatan 

alumni di WR 2, seperti yang diprasyaratkan dalam 

dokumen lulusan dan pengguna 
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Tabel 27 Temuan Hasil Audit di Kantor Warek III 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- - 

5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 

8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

- - 
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pembiayaan 

penelitian 
17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1a – 4b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1a – 7b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1a – 25b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1a – 6c Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1a – 13b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

1a – 6b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1a – 14b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

1a – 7b Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

1.a - 6.a-

6b 

Pada pemeriksaan dokumen RSB 2015-2019, Wakil 

Rektor III menggunakan sebagian isi dari RSB untuk 

merumuskan VMTS dan sebagian lagi masih dalam 

pembahasan (draft). Visi yang baru ada, tetapi belum 

dimuat dalam dokumen resmi. 

26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina

1a, 6c, 8b, 

8c, 8d, 

8e,8f, 8h, 

Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 
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n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

8i, 9a, 

9b,9c,9d, 

13a-13d, 

14a, 15a-

15d, 16a-

16c, 17a, 

18a-18b 

8g Pada saat pemeriksaan dokumen, WR III belum 

membuat laporan audit internal SPMI. 

10a Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III tidak 

memiliki dokumen SPMI dan masih mengacu pada 

dokumen SPMI dari PPM. 

11b-11c Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III  tidak 

memiliki dokumen laporan monitoring pelaksanaan 

standar serta tidak memiliki dokumen laporan audit 

internal pelaksanaan standar. 

11e Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III belum 

memiliki dokumen hasil audit internal, unsur behavior, 

competence, degree, atau kombinasi ketiganya dari 

sebuah standar. 

 

12a Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III tidak 

memiliki dokumen berupa aturan tentang pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun. 

12b Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III tidak 

memiliki dokumen instrumen monitoring. 

12c Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III tidak 

memiliki dokumen SPMI masih mengacu pada PPM. 

12d Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III tidak memiliki 

dokumen laporan tindak lanjut 

hasil monitoring 

13e Pada saat pemeriksaan dokumen,WR III tidak 

memiliki dokumen laporan monitoring dan evaluasi 

pemenuhan sasaran mutu. 
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

1a – 7a 

9b 

12a 

15a – 19a 

Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

Butir mutu terkait dengan kantor WR I, Biro 

Akademik Kemahasiswaan Dan Hubungan 

Masyarakat, Fakultas, dan UPT Bimbingan Konseling.  

8a Ada dokumen yang memuat:  

• kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA;  

• jumlah Organisasi Kemahasiswaan;  

• struktur organisasi kemahasiswaan;  

• AD dan ART dari setiap organisasi 

kemahasiswaan;  

• program kerja dari masing masing organisasi 
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kemahasiswaan. 

Ditemukan potensi untuk peningkatan diseminasi 

melalui website/media sosial. 

9a Ada dokumen yang memuat informasi:  

• pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; 

pedoman pengembangan softskill dan 

enterpreneurship;  

• program pengembangan softskill dan 

entrepreneurship di universitas;  

• laporan pelaksanaan kegiatan yang 

didokumentasikan dengan baik;  

• SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan 

pengembangan softskill dan entrepreneurship 

mahasiswa. 

Ditemukan potensi untuk peningkatan diseminasi 

melalui website/media sosial. 

10a Ada dokumen yang memuat informasi tentang:  

• kebijakan, pedoman dan kriteria penerima 

penghargaan mahasiswa berprestasi;  

• prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa 

berprestasi bidang akademik dan non akademik;  

• program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 

di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat 

propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;  

• penyediaan dana untuk program;  

• keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang 

akademik maupun nonakademik tingkat 

propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;  

• daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat 

propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat 

internasional. 

Ditemukan potensi untuk peningkatan diseminasi 

melalui website/media sosial. 

11a Ada dokumentasi yang memuat: kebijakan; pedoman; 

dan program yang secara khusus yang menangani 

masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika di kalangan mahasiswa. 

  

13a Ada dokumen yang memuat informasi tentang:  

• pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, 

bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan 

interaksi sosial yang dikembangkan;  

• program kegiatan berdasarkan minat, bakat, 

potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi 

social yang mengacu pada ajang kompetisi dan 

perlombaan baik tingkat nasional maupun 

iternasional;  
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• bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan 

dengan baik di universitas;  

• SOP 

Ditemukan potensi untuk peningkatan diseminasi 

melalui website/media sosial. 

14a Ada dokumen yang memuat tentang: kebijakan: 

pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan 

dan pendampingan bagi UKM. 

Ditemukan potensi untuk peningkatan diseminasi 

melalui website/media sosial. 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

 

 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

1a – 28e Pada saat pemeriksaan dokumen tugas dan fungsi 

kantor WR III, kantor WR III tidak melaksanakan 

standar karena tidak relevan. 

Butir mutu terkait dengan kantor WR I, Biro 

Akademik Kemahasiswaan Dan Hubungan 

Masyarakat, Biro Umum dan Kepegawaian, dan UPT 

Pustikom. 

32 - Standar 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja, dan 

Lingkungan 

(K3L) 

 

 

 

Peluang Peningkatan   

• Aspek Dokumentasi kegiatan dan diseminasi kegiatan 

Kelebihan : Dokumen dalam bentuk buku (tercetak) lengkap dan diperbarui. 

Peluang untuk peningkatan: Ditemukan potensi untuk peningkatan diseminasi 

melalui website/media sosial. 

• Aspek Penyusunan dokumen standar layanan pada bidang kemahasiswaan 

Kelebihan : Program Layanan 
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Kemahasiswaan sudah berjalan dengan baik dan prestasi mahasiswa sangat 

bervariasi pada berbagai bidang (PkM, olahraga, dll) 

Peluang untuk peningkatan:. Berpeluang untuk mengajukan prestasi 

mahasiswa pada tingkatan yang lebih tinggi (nasional, internasional) 

• Aspek Penyusunan dokumen standar monitoring dan evaluasi 

Kelebihan:  Penyusunan dokumen standar monitoring dan evaluasi 

Evaluasi sudah dilakukan namun belum terdokumentasikan dengan baik dan 

belum ada dokumen standar monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan 

Peluang untuk penigkatan: Penyusunan dokumen standar monitoring dan 

evaluasi layanan kemahasiswaan secara lebih spesifik dan sesuai dengan 

kebutuhan lembaga. 
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Tabel 28 Temuan Hasil Audit di Kantor Warek IV 

No. Standar SPMI 
Butir 

Referensi 
Temuan 

1 - Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

- - 

2 - Standar isi 

pembelajaran 

- - 

3 - Standar proses 

pembelajaran 

- - 

4 - Standar 

penilaian 

pembelajaran 

- Tidak adanya dokumen/bukti rumusan visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, 

saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, 

mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan 

masyarakat dalam penyusunannya. 

- Tidak ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap 

yang akan dicapai pada kurun waktutertentu, (2) 

tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode 

kepemimpinan Universitas, dan (3) mekanisme kontrol 

ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin 

pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan. 

 

- Tidak ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang 

disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan 

kepada semua pemangku kepentingan, internal 

maupun eksternal. Bukti dokumen sosialisasi (termuat 

di profil UNJ, visi dan misi terpampang di lokasi 

strategis di lingkungan UNJ, undangan 

sosialisasi,daftar hadir sosialisasi) 

- Tidak ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik 

dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua 

tingkat unit kerja. (bukti renstra universitas/fakultas) 

- Tidak ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik 

dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam 

mencapai tujuan. 
5 - Standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

- - 

6 - Standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

- - 

7 - Standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

- - 
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8 - Standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

- - 

9 - Standar hasil 

penelitian   

10 - Standar isi 

penelitian 

- - 

11 - Standar proses 

penelitian 

- - 

12 - Standar 

penilaian 

penelitian 

- - 

13 - Standar 

peneliti 

- - 

14 - Standar sarana 

dan prasarana 

penelitian 

- - 

15 - Standar 

pengelolaan 

penelitian 

- - 

16 - Standar 

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

penelitian 

- - 

17 - Standar hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

18 - Standar isi 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

19 - Standar proses 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

20 - Standar 

penilaian 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

- - 

21 - Standar 

pelaksana 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 
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22 - Standar sarana 

dan prasarana 

pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

 

 

23 - Standar 

pengelolaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

 

24 - Standar  

pendanaan 

dan 

pembiayaan 

PKM 

- - 

25 - Standar 

Identitas 

(Visi, Misi 

dan Tujuan) 

- 

 

 

 

Tidak memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, 

misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas 

sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan 

universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan 

dipahami oleh pemangku kepentingan 

- Tidak ada rumusan visi, misi, dan tujuan kantor warek 

4 ditetapkan dalam rentang waktu tertentu,dievaluasi 

secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku 

pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, 

dokumen rencana strategi pengembangan, dokumen 

rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan. 

- Kantor warek 4 tidak menetapkan kebijakan mutu dan 

sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan 

sasaran mutu UNJ, serta mengacu pada standar 

akademik yang ditetapkan 

- Kantor warek 4 tidak menetapkan sasaran mutu dalam 

rentang waktu tertentu dan diukur status 

pencapaiannya setiap tahun. 

- Kantor warek 4 tidak mendokumentasikan sasaran 

mutu dalam dokumen Rencana Strategis 

Pengembangan dan Rencana Operasional/Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen 

penjaminan mutu. 

- Kantor warek 4 tidak memiliki dokumen sosialisasi 

visi, misi, dan tujuan yang dibuktikan dalam profil 

kantor warek 4,terpampang dengan jelas di kantor 

warek 4 dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas  
26 - Standar Tata 

Pamong, 

kepemimpina
1.a 

Tidak ditemukan SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan 

pengelolaan di bidang akademik dan non akademik 
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n, sistem 

pengelolaan,p

enjaminan 

mutu dan 

kerja sama 

18.b 

Tidak ada bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk 

membahas laporan M&E dilaksanakan setiap tahun 

dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan 

term of reference (tor) tentang FGD; (ii) surat 

undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; 

(iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD. 
27 - Standar 

Kemahasiswa

an & Lulusan 

- - 

28 - Standar 

Sumber Daya 

Manusia 

- - 

29 - Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

 

 

30 - Standar 

Keuangan 

- - 

31 - Standar 

Sistem 

Informasi 

- - 

 

Peluang Peningkatan   

       Aspek Kerja sama  

Kelebihan:  Banyaknya kerja sama dengan institusi lain di dalam maupun luar negeri 

Peluang untuk penigkatan: Adanya kajian atau FGD untuk benchmarking 
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c. Rencana Tindak Lanjut 
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BAB IV. PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan audit siklus II/2019 

ini adalah: 

1) Kegiatan audit telah dilakukan dengan baik oleh auditor dan auditi karena setiap 

proses audit dapat dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan. 

2) Jumlah auditor yang terlibat pada kegiatan audit ini adalah sebanyak 78 orang, 

sedangkan jumlah area yang dijadikan sebagai auditi adalah 21 area di UNJ 

3) Jumlah temuan dari hasil audit pada 21 area adalah sebanyak temuan yang terdiri 

dari    ketidaksesuaian mayor,      ketidaksesuaian minor, dan  observasi.  

4) Sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit siklus II ini adalah bersifat  

 

b. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan audit yang akan datang 

adalah: 
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1. FOTO-FOTO KEGIATAN 
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LAMPIRAN 2. HASIL AUDIT 
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1. HASIL AUDIT DI FAKULTAS ILMU 

PENDIDIKAN (FIP) 
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2. HASIL AUDIT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL 

(FIS) 
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3. HASIL AUDIT DI FAKULTAS BAHASA DAN 

SENI (FBS) 
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4. HASIL AUDIT DI FAKULTAS MATEMATIKA 

DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) 
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5. HASIL AUDIT DI FAKULTAS TEKNIK (FT) 
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6. HASIL AUDIT DI FAKULTAS ILMU 

OLAHRAGA (FIO) 
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7. HASIL AUDIT DI FAKULTAS EKONOMI (FE) 
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8. HASIL AUDIT DI PROGRAM PASCASARJANA 

(PPs) 
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