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KATA PENGANTAR 

 

 

Audit Mutu Internal adalah wajib diaksanakan sebagai bukti realisasi pelaksanaan 

sistim penjaminan mutu internal (harus dilaporkan melalui Aplikasi PDPT DIKTI) 

suatu institusi Perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas hingga 

Prodi, serta unit lainnya yang relevan. Pelaksanaan Audit Mutu Internal didasarkan pada 

standar Pendidikan dan turunannya yang mencerminkan standar mutu Pendidikan, yang 

telah dijabarkan dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia; dikenal dengan SN – DIKTI 

dan telah pula dijabarkan PT UNG (sedang dibahas di Senat Universitas). 

Implementasi Audit Internal landasannya adalah standar Pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas dan Prodi dalamharkat pelaksanaan akademik Tridarma PT 

(melingkupi Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat), 

Kerjasama, dan Penguatan tata pamong dalam penyelenggaraan akademik. Untuk itu, 

TIM Audit Mutu dalam melaksanakan tugasnya Standar Pendidikan yang telah ditetapkan 

oleh Fakultas, Program Studi menjadi dasar dan landasan utama, dalam memberi 

justifikasi status suatu masalah berdasarkan butir-butir mutu yang diperikasa. Untuk 

itulah pendekatan yang digunakan sebagaimana telah dirumuskan secara Nasional yaitu 

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar 

Mutu Pendidikan) rumus tersebut Equivalen dengan Kuizen Strategy: PDCA (Plan, Do, 

Check, Act).   

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Teknik pada kesempatan ini, 

walaupun belum terstruktur secara maksimal sebagaimana yang telah digambarkan di 

atas, namun dapat menjadi pengalaman berharga (Good Learning Culture) untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan akademik kedepan, secara sistematis, terstruktur 

dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada stake holders melalui prinsip 

Self-Driven and continues improvement; yang pada gilirannya membentuk suatu budaya 

mutu berkelanjutan, dengan pillarnya terdiri perubahan budaya mutu dalam berfikir, 

bersikap, dan bertindak.  Tampilan justifikasi audit mutu berdasrkan wawancara dengan 

bagian yang relevan dan terkait langsung dengan Prodi dalam konteks penyeleggaraan 

akademik Fakultas dan Prodi termasuk Informasi dari Mahasiswa, diskusi dan 

pengecekan dokumen yang terkait. Pemeriksaan berbasis data tersebut telah diverifikasi 

oleh Tim Audit Mutu internal yang bertugas di Fakultas Teknik dengan 9 Program Studi, 

yakni 1) Teknik Industri; 2) Teknik Sipil; 3) Sistem Informasi; 4) Teknik Elektro; 5) 

Pendidikan Seni Rupa dan Desain; 6) Pendidikan Teknik Mesin; 7) Teknik Arsitektur; 8) 

Pendidikan Teknologi Informasi; dan 9) Pendidikan Vokasional Struktur Bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

 

 



 

A. Identitas dan Deskripsi Program Studi  

Tabel 1. Identitas dan Deskripsi Prodi 

No. 
Komponen Informasi 

Kondisi Prodi 

Jenjang Pendidikan 

S1 

Teknik 

Industri 

S1 

Teknik 

Sipil 

S1 

Sistem 

Informasi 

S1 

Teknik 

Elektro 

S1 

Teknik 

Arsitektur 

S1 

Pendidikan 

Seni Rupa 

& Desain 

S1 

Pendidikan 

Teknik 

Mesin 

S1 

Pendidikan 

Teknologi 

Informasi 

S1 

Pendidikan 

Vokasional 

Struktur 

Bangunan 

1 SK Pendirian Prodi           

2. Status Akreditasi 

B 

(Berakhir 

Januari 2022) 

B 

B 

(Berakhir 

November 

2021) 

B 

B 

(Berakhir 

Februari 2022) 

B 

B 

(Berakhir 

Mei 2023) 

B 

(Berakhir 

November 

2022) 

B 

3. Jumlah Mahasiswa 183  
384 (Tidak 

aktif  35 orang) 
188 272  111 

314 (Tidak 

aktif 26 

orang) 

 

4. Jumlah Dosen 

12 orang 

(2 S3 & 10 

S2) 

21 orang 
27 orang (3 S3 

& 24 S2) 
19 15 12 12 

26 orang 

(DLB 6 

orang) 

6 

5. Jumlah Dosen tersertifikasi          

6. 
Jumlah Dosen yang belum 

tersertifikasi 
         

7. 
Jumlah SKS dalam Paket 

Kurikulum 
147 

144 sks. 

 
144 SKS  144 

 

 
148  

 

 

8. Rasio Dosen – Mahasiswa          

9. Sarana dan Prasarna:          

 

a. Ruang Kelas  Ada (Cukup) 6 
Tersedia 

(Cukup) 
1 

Ruang kelas 

terpadu 
   

6 (ruang 

kelas 

bersama 

teknik sipil) 

 
b. LCD Proyektor 

Tersedia 

(Terbatas) 
4 

Tersedia 

(Kurang) 
1 4  1  

4 (bersama 

teknik sipil) 



 

No. 
Komponen Informasi 

Kondisi Prodi 

Jenjang Pendidikan 

S1 

Teknik 

Industri 

S1 

Teknik 

Sipil 

S1 

Sistem 

Informasi 

S1 

Teknik 

Elektro 

S1 

Teknik 

Arsitektur 

S1 

Pendidikan 

Seni Rupa 

& Desain 

S1 

Pendidikan 

Teknik 

Mesin 

S1 

Pendidikan 

Teknologi 

Informasi 

S1 

Pendidikan 

Vokasional 

Struktur 

Bangunan 

 

c. Laboratorium 1 6 1 1 4 1 1 1 

1 gedung 

(bersama 

teknik sipil) 

 
d. Perpustakaan / Ruang 

Baca 
 1 1 1 1 1  1 

1 

perpustakaan 

jurusan 

 

e. Referensi 
Tersedia 

(kurang) 
250       

250 

(bersama 

teknik sipil) 

10 Media online digunakan 

dalam pembelajaran 

         

 a. Google Meet          

 b. Zoom          

 c. Siat – learning          

 d. Google Classroom   -  - - - -  - 

11. Bentuk Perkuliahan:          

 a. Daring (System online) 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 70% 

 b. Luring (pertemuan 

langsung) 
20% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 20% 30% 

12. Nama – nama Pengelola 

Akademik: 

         

 

a. Ketua Jurusan 
Hasanuddin, 

S.T, M.Si 

Muhammad 

Yusuf 

Tuloli, ST., 

MT. 

Lillyan 

Hadjaratie, 

S.Kom., 

M.Kom 

Yasin 

Mohamad, 

S.T, M.T 

Elvie F. 

Mokodongan, 

ST., MT. 

Dr. I 

Wayan 

Sudana, 

S.Sn., 

M.Sn. 

Hasanuddin, 

S.T, M.Si 

Lillyan 

Hadjaratie, 

S.Kom., 

M.Kom 

Muhammad 

Yusuf 

Tuloli, ST., 

MT. 

 

b. Ketua Program Studi 

Abdul Rasyid, 

ST., M.T. 

 

 

Moh. Ramdhan 

A. Kaluku, 

M.Kom. 

   
Sunardi, 

S.Pd, M.Pd 

Siti Suhada, 

S.Kom, 

M.T 

Ir. Rawiyah 

Husnan, 

MT. 



 

No. 
Komponen Informasi 

Kondisi Prodi 

Jenjang Pendidikan 

S1 

Teknik 

Industri 

S1 

Teknik 

Sipil 

S1 

Sistem 

Informasi 

S1 

Teknik 

Elektro 

S1 

Teknik 

Arsitektur 

S1 

Pendidikan 

Seni Rupa 

& Desain 

S1 

Pendidikan 

Teknik 

Mesin 

S1 

Pendidikan 

Teknologi 

Informasi 

S1 

Pendidikan 

Vokasional 

Struktur 

Bangunan 

 

c. Kepala Laboraorium 

Muhammad 

Yasser Arafat, 

S.Pd, M.Pd 

 

Rahman 

Takdir, S.Kom, 

M.Cs 

Dr. Lanto 

Moh. Kamil 

Amali, ST, 

M.T 

 

Ulin Naini, 

S.Pd., 

M.Sn. 

Muhammad 

Yasser 

Arafat, 

S.Pd, M.Pd 

Rahman 

Takdir, 

S.Kom, 

M.Cs 

 

 d. Ketua Perpustakaan dan 

Ruang Baca 

         

 e. Ketua Pengelola IT dan 

Jurnal 

         

13 Dokumen Pendukung 

Pengelolaan Akademik Prodi  

         

 a. Renstra Fakultas          

 b. Renop Prodi          

 

c. Pedoman Akademik   

 
(Baru akan 

dirumuskan di 

rapat senat) 

    

 
(Baru akan 

dirumuskan 

di rapat 

senat) 

 

14 Pengelolaan Mutu Prodi 

Berbasis SPMI (Kebijakan, 

Manual, SN-DIKTI Level 

Fakultas dan Prodi, & SOP) 

         

 a. SK UPPS dan Jurusan     - -   - 

 b. Laporan Kinerja Program 

Studi (LKPS) 
    - - 

 
 

 - 

 c. Laporan Evaluasi Diri 
    - - 

 
 

 - 



 

B. Bagian yang Diaudit 

a. Program Pengelolaan Jurusan dan Program Studi 

b. Pengelolaan Laboratorium dan Praktikum 

c. Pengelolaan Perpustakaan dan Ruang Baca dan ICT Jurusan 

 

C. Ruang Lingkup Audit dan Temuan Audit  

1. Standar Pengelolaan Akademik Fakultas dan Prodi berbasis SPMI. 

2. Standar Pengembangan Kurikulum 

3. Standar Isi pembelajaran 

4. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 

5. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

6. Standar Penilaian Pembelajaran 

7. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran 

8. Standar Pengelolaan Pembelajaran 



 

D. Hasil Temuan Audit Internal  

Berdasarkan pelaksanaan audit internal pada program studi di lingkungan Fakultas Teknik UNG yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Juli 

2021, telah teridentifikasi beberapa masalah dengan status sebagaimana terdeskripsi pada informasi dalam tabel-tabel berikut :  

 

1) Program Studi Teknik Industri 

Tabel 2. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu Akademik 

Program Studi (Berbasis 

SPMI). 

a. Belum tersedia Laporan Kinerja 

Program Studi (LKPS) di prodi. Hal 

ini dikarenakan penyusunan LKPS 

masih dalam proses pengolahan data    

√ 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam standar orgranisasi dan pengelolaan mutu 

akademik Prodi berbasis SPMI penting dijalankan 

dengan memeunhi beberapa kriteria, salah satunya 

pedoman akademik. Apabila tidak ada pedoman 

akademik maka tidak ada kebijakan atau aturan yang 

dapat membentengi setiap aktivitas dalam 

pengembangan prodi  

b. Dalam pengumpulan RPS, terdapat 

83 MK berbasis MBKM, dan baru 

sekitar 25% atau 20 RPS yang 

terdokumentasi di prodi.  Karena 

sebagian besar atau 75% belum 

memasukkan RPS 

 √  

RPS perlu terdokumentasi di prodi sebagai arsip bagi 

prodi ketika menyesuaikan dan mengidentifikasi 

kesesuaian materi yang diajarkan atau bahkan sebagai 

arsip bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan 

RPS serta untuk bahan evaluasi penjaminan mutu 

c. Laporan Evaluasi Diri belum tersedia 

di prodi dan masih dalam proses 

pengolahan data 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Optimasi LED prodi penting dilakukan untuk 

mengidentifikasi ketercapaian mutu akademik Prodi 

d. Belum ditemukan rumusan SN-

DIKTI level Fakultas dan Prodi 

sebagai suatu target pencapaian mutu 

sebagai dasar implementasi siklus 

PPEPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Dokumentasi rumusan SN-DIKTI perlu disediakan 

untuk menjado acuan bagi prodi terkait realisasi 

pelaksanaan siklus PPEPP 



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

e. Ketersediaan SOP hanya terdapat di 

tingkat fakultas, dan untuk tingkat 

prodi belum tersedia SOP secara 

komperehensif 

√ 

 

 

 

 

Perlu adanya SOP di tingkat prodi terkait pengelolaan 

mutu akademik untuk dijadikan acuan bagi 

pengelolaan mutu prodi 

2. 
Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan Pelaksanaan 

Kurikulum 

a. SK tim pengembang dalam prodi 

sudah ada tetapi pelaksanaannya 

belum optimal 

 √  

Perlu adanya peningkatan peran pelaksana dalam 

tanggungjawab pengembang untuk memaksimalkan 

kurikulum dengan baik  

b. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Belum maksimal terwujud meskipun diwujudkan 

dalam kurikulum KBK, KKNI dan MBKM dengan 

pola 521  

c. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan 

/ ruang baca belum sepenuhnya 

terbenahi dengan sistematis 

 √  

Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP yang 

diberlakukan  

d. Kumpulan Soal UTS dan UAS 

teradministrasi melalui siat, namun 

analisis dan pemantauan belum 

dilaksanakan secara sistematis dan 

komprehensif oleh Prodi  

 √  
Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL.  

3. Standar Isi Pembelajaran 

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian 

CPL dan CPMK, berdasarkan standar 

Assosiasi  Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja. 

b. Prodi belum memiliki MK Penciri 

prodi yang selaras dengan visi dan 

misi Prodi   

√   
Apabila tidak disediakan maka bentuk kurikulum 

tidak akan selaras dengan visi dan misi prodi 

c. Analisis Struktur kurikulum 

mendukung profil lulusan belum 

maksimal diwujudkan sebagai 

cerminan implementasi OBE dan 

KKNI 

 √  

Apabila diaksanakan dengan cermat dalam workshop, 

maka Fakultas dan Prodi  dapat memperkuat daya 

saing alumni Prodi. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

4. 
Standar Perencanaan Proses 

Pembelajaran 

a. RPS belum dievaluasi sesuai format 

terbaru yang sudah disediakan oleh 

tim penjaminan mutu 

 √  

Penyesuaian format penting dilakukan untuk 

menyesuaikan sistem yang berlaku dan mutakhir. 

b. Pendistribusian RPS kepada 

mahasiswa belum dilakukan oleh 

seluruh dosen di Prodi. Hanya 50% 

dosen yang menyampaikan RPS ke 

mahasiswa 

 √  

Perlunya distribusi RPS kepada mahasiswa untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menganalisis dan 

menyiapkan proses pembelajaran sebelum masuk di 

dalam kelas 

c. Diskusi Tim Teaching 

mengembangkan RPS atau Rencana 

sajian MK belum terpantau secara 

sistematis dan komprehensif. 

  √ 

Jika RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, maka 

pencapaian CPL yang dititipkan pada MK tersebut 

sulit dipenuhi. 

d. Penggunaan ICT selama Pandemi 

dalam bentuk daring dominan 

menggunakan google meet, Zoom 

dari pada sistem SIAT.  

 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

e. Bahan ajar hanya diimplementasikan 

dalam bentuk penelitian dan 

pengabdian tetapi tidak tertuang 

dalam RPS 

√   

Pentingnya peneliitian dan pengabdian dimasukkan 

dalam RPS untuk menunjang referensi mahasiswa 

terkait dengan materi yang diajarkan dan hal ini pun 

bisa mendukung peran penelitian dosen yang terpakai 

di masyarakat 

f. RPS belum menerapkan case method 

dalam proses pembelajaran 
 √  

Case method sebagai salah satu strategi pembelajaran 

yang perlu dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan menemukan hal 

hal yang baru secara integratif 

g. RPS sudah sesuai dengan KKNI 

tetapi belum merata kepada semua 

dosen   √  

Ketidakmerataan RPS berbasis KKNI terdeteksi 

melalui jumlah RPS yang masuk di prodi tidak lengkap 

sehingga optimasi kelengkapan dokumen RPS perlu 

dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran di 

prodi 

h. Penjamu prodi belum mengevaluasi 

RPS yang terdapat di prodi sehingga 

masih bentuk kurikulum di prodi 

belum dijabarkan sesuai dengan 

 √  

Pentingnya evaluasi RPS untuk melihat keefektifan 

proses pembelajaran dan penyesuaian kurikulum yang 

digunakan oleh prodi 



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

pedoman yang berlaku. kegiatan 

evaluasi hanya terbatas pada 

pengecekkan keberadaan RPS, belum 

pada substansi materi di RPS 

5. 
Standar Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran  

a. Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan jumlah pertemuan yakni 16 

kali pertemuan tetapi dalam evaluasi 

atau pengecekkan secara valid tidak 

dapat terdeteksi secara maksimal.  

  √ 

Perlu adanya evaluasi atau pengecekkan apakah dosen 

seringkali masuk di kelas harus bisa terdokumentasi 

dengan baik guna mengefektifkan proses pembelajaran 

di kelas 

b. Belum ada kegiatan penelitian, 

pengabdian atau kegiatan kurikuler 

dalam proses pembelajaran  

√   

Perlu adanya penelitian dan pengabdian termuat dalam 

proses pembelajaran guna mendukung keefektifan 

pembelajaran di dalam kelas 

c. Proses pembelajaran dilakukan secara 

hybrid mengingat ada beberapa 

pertemuan yang mengharuskan 

mahasiswa untuk melakukan 

praktikum  

  √ 

Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu 

dilakukan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, sehingga dalam situasi tertentu perlu 

melakukan pertemuan secara luring karena sulitnya 

praktikum dilakukan dalam bentuk daring 

d. Tingkat keefektifan proses 

pembelajaran daring tidak secara 

maksimal terjabarkan dengan baik 

karena faktor-faktor tertentu yang 

membatasi ruang gerak pembelajaran 

berupa keterbatasan waktu dan 

sebagainya 

  √ 

 

6. 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

a. Prinsip penilaian sudah terpenuhi 

namun dalam transparansi masih 

terbatas dalam hal umpan balik 

 √  

Perlu adanya transparansi untuk kejelasan dalam 

penilaian sehingga tidak terkesan adanya kesenjangan 

terhadap mahasiswa dalam pemberian nilai 

b. Mekanisme penilaian sudah 

memberikan umpan balik kepada 

mahasiswa tetapi realisasinya belum 

secara keseluruhan  

 √  

c. Kajian Relevansi referensi, dengan 

sajian materi belum terpolakan secara 

sistematis 

  √ Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung MK, 

maka pendalaman materi perkuliahan untuk mencapai 

CPL sulit dicapai. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

 

a. Ketersediaan ruang kelas yang 

memiliki LCD masih kurang, dan 

ketika proses pembelajaran secara 

luring ruang kelas tidak cukup 

memfasilitasi proses pembelajaran 

√   Dukungan fasilitas dalam menunjang pembelajaran 

perlu disediakan dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran 

b. Perpustakaan hanya tersedia di 

fakultas tetapi di prodi belum ada 
√   

Perlu adanya perpustakaan prodi untuk menjadi 

rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan 

akhir 

 

 

 

8. Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

a. Belum menerapkan sistem PPEPP 

dan untuk kegiatan evaluasi 

pembelajaran hanya dilakukan pada 

saat rapat secara berkala  

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata-rata lama studi mahasiswa 

masih rendah terlihat dari rata-rata 

mencapai 5.5 tahun 

 √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu studi 

yang lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Program Studi Teknik Sipil 

Tabel 3. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

masalahnya) 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program 

Studi (Berbasis SPMI). 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh 

tergambar dan dapat dijastifikasi bahwa belum 

sepenuhnya terkelola dengan maksimal, 

terukur dan sistematis ditandai dengan: 

√ 

 
  

1. Belum lengkapnya dokumen mutu Prodi, seperti 

seperti LKPS dan LED. Kedua dokumen tersebut 

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akeditasi 

nasional dan internasional. 

2. Pelaksanaan dan pengelolaan mutu berbasis SPMI 

belum dapat dijalankan dengan sistematis, 

terstruktur dan terukur.  

a. Belum lengkapnya dokumen LKPS Prodi √   

b. Belum lengkapnya Laporan Evaluasi (LED) 

Fakultas dan Prodi. 
√   

c. Belum ditemukan rumusan SN-DIKTI level 

Fakultas dan Prodi sebagai suatu target 

pencapaian mutu sebagai dasar implementasi 

siklus PPEPP. 

  √ 

d. Ketersediaan SOP belum terkemas dengan 

komprehensif dan Lengkap di setiap UNIT 

kerja Pengelolaan  
 √  

 

2. 

Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan 

Pelaksanaan Kurikulum  

a. Perumusan RPS MK belum terkemas dengan 

lengkap (data prodi) untuk semua MK 

dengan menyesuaikan pada panduan RPS 

terbaru. 

√   

Dapat menurunkan standar mutu Pendidikan dan 

kebutuhan pembelajaran saat ini 

b. CP yang tertuang dalam dokumen kurikulum 

belum sepenuhnya searah dengan visi & misi 

Prodi, Fakultas, dan Universitas 

 √  

Sinkronisasi diperlukan untuk dapat mencapai tujuan 

Prodi, Fakultas, dan Universitas 

c. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis KKNI 

dan OBE, serta implementasi Kampus 

Merdeka belum maksimal terwujud 

√   

Tidak memliki daya saing dan unggul. 

d. Kumpulan Soal UTS dan UAS 

teradministrasi Melalui siat, namun analisis 

dan pemantauan belum dilaksanakan secara 

sistematis dan koprehensif oleh Prodi 

 √  

Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

masalahnya) 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

3. Standar Isi Pembelajaran  

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara sistematis 

mendukung ketercapaian CPL dan CPMK, 

berdasarkan standar Assosiasi Nasional. 

 

√ 

 
Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

berdaya saing dalam memperoleh kesempatan kerja, 

terbatas.  

b. Analisis Struktur kurikulum mendukung 

profil lulusan belum maksimal diwujudkan 

sebagai cerminan implementasi OBE dan 

KKNI 

 

√  

Apabila dilaksanakan dengan cermat dalam workshop, 

maka Fakultas dan Prodi Teknik Sipil dapat 

memperkuat daya saing alumni Prodi. 

4. 
Standar Perencanaan 

Proses Pembelajaran  

a. Belum lengkapnya model RPS yang seragam 

pada setiap MK 

 
√  

Menghasilkan lulusan berstandar Nasional. 

b. Belum semua MK mendistribusi RPS ke 

Mahasiswa sebelum Perkuliahan  
 √ 

  Mutu Capaian CPMK rendah, dan menurunkan 

kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan 

knowledge   

c. Diskusi Tim Teaching mengembangkan RPS 

atau Rencana sajian MK belum terpantau 

secara sistematis dan komprehensif. 

  √ Kalaun RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, maka 

MK tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan 

keilmuan secara sistematis.  

d. Penggunaan ICT selama Pandemik dalam 

bentuk daring dominan menggunakan google 

meet, Zoom dari pada sistem siat.  

 √  Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

5. 

 

Standar Penilaian 

Pembelajaran Standar 

Penilaian  

a. Kemasan soal tersedia secara paket belum 

maksimal dikaji mengukur CPMK dan CPL  

√   Perlu pembenahan secara saksama sehingga penilian 

lebih komprensif sebagai alat ukur kompentensi, 

melalui workshop  

b. Belum adanya sistem yang memastikan 

pembelajaran dalam 1 semester dilaksanakan 

sebanyak 16 minggu, termasuk UTS & UAS 

 √  Dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan tidak 

tercapainya CPMK 

c. Kajian relevansi referensi yang terbaru, 

dengan sajian materi belum terpolakan 

secara sistematis 

  √ Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung MK, 

maka meteri perkuliahan tidak mengikuti 

perkembangan keilmuan.  

d. Belum semua MK memanfaatkan hasil riset 

dan publikasi dalam mengembangkan materi 

MK dan evaluasinya.  

 

√ 

 Agar informasi keilmuan dapat berwujud keterbaruan, 

maka hasil-hasil riset dapat dimanfaatkan dalam 

mengembangkan materi ajar. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

masalahnya) 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

e. Pencapaian RPS setiap MK belum intensif 

dimonitoring oleh Prodi dan Unit 

Penjaminan Mutu Fakultas Prodi. 

√   

Peran Penjaminan mutu level Fakultas dan Prodi 

perlu dimaksimalkan untuk memberi jaminan mutu 

Fakultas dan Prodi dengan maksimal, perlu dikelola 

professional sehingga mutu pencapaian tridharma PT 

dapat membangun daya saing dan unggul.  

f. Penyusunan soal-soal, assesmen, UTS dan 

UAS belum sepenuhnya menerapkan 

prinsip-prisip outentik, dan gradasi tingkat 

berfikir analisis dan synthesis, dan Evaluasi 

atau produk. 

  √ 

Daya saing lulusan akan rendah tentu alumni tidak 

dapat menjadi individu yang unggul seperti harapan 

visi dan misi UNG. 

6. 
Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

a. Laboratorium dan ruang baca belum 

terkelola maksimal dengan manajemen 

mutu yang handal 

√   

Perlu rumusan standar sarana dan prasarana dan tindak 

aksi terhadap planning penguatan sarana mendukung 

mutu pebelajaran. 

b. Akses jurnal berlangganan yaitu artikel 

nasional dan internasional mendukung 

pembelajaran dan penelitian kurang tersedia 

 √  
Kalau tidak ditindaklanjuti, maka dapat menurunkan 

standar lulusan menjadi rendah. 

 

 

 

7. 
Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

a. Belum menerapkan Prinsip PPEPP 

penjaminan mutu secara maksimal dan 

sistematis dalam pengelolaan PRODI. 

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata- rata lama studi mahasiswa 

masih sangat rendah  √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu 

studi yang lama 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Program Studi Sistem Informasi 

Tabel 4. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik 2021 

No. 

Temuan Masalah 

dalam Butir Mutu 

/Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan 

Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 
Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program 

Studi (Berbasis SPMI). 

a. Belum ada pedoman akademik prodi yang 

menjadi acuan prodi karena baru akan 

dirumuskan di rapat senat 
 

√ 

 

 

 

 

 

Dalam standar orgranisasi dan pengelolaan mutu 

akademik Prodi berbasis SPMI penting dijalankan 

dengan memeunhi beberapa kriteria, salah satunya 

pedoman akademik. Apabila tidak ada pedoman 

akademik maka tidak ada kebijakan atau aturan yang 

dapat membentengi setiap aktivitas dalam 

pengembangan prodi  

a. Dalam pengumpulan RPS, terdapat 64 MK 

berbasis KKNI, dan baru sekitar 19% atau 

12 RPS yang terdokumentasi di prodi.  

Karena sebagian besar belum memasukkan 

RPS 

 √  

RPS perlu terdokumentasi di prodi sebagai arsip bagi 

prodi ketika menyesuaikan dan mengidentifikasi 

kesesuaian materi yang diajarkan atau bahkan sebagai 

arsip bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan 

RPS serta untuk bahan evaluasi penjaminan mutu 

b. Laporan Evaluasi Diri sudah tersedia 

namun dalam pelaksanaannya belum 

optimal 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Optimasi LED prodi penting dilakukan untuk 

mengidentifikasi ketercapaian mutu akademik Prodi 

c. Belum ditemukan rumusan SN-DIKTI 

level Fakultas dan Prodi sebagai suatu 

target pencapaianmutu sebagai dasar 

implementasi siklus PPEPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Dokumentasi rumusan SN-DIKTI perlu disediakan 

untuk menjadi acuan bagi prodi terkait realisasi 

pelaksanaan siklus PPEPP 

d. Ketersediaan SOP hanya terdapat di tingkat 

fakultas, dan untuk tingkat prodi belum 

tersedia SOP secara komperehensif 
√   

Perlu adanya SOP di tingkat prodi terkait pengelolaan 

mutu akademik untuk dijadikan acuan bagi 

pengelolaan mutu prodi 

 

2. 

Standar 

Pengembangan, 

Pengeloaan dan 

Pelaksanaan 

Kurikulum 

a. Dalam menyusun kurikulum, prodi belum 

melibatkan secara maksimal  stakeholder 

terutama yang mendukung pencapaian 

CPL dan LO 

√   

Belum melibatkan stakeholder secara maksimal 

terutama yang berkaitan dengan pencapian CPL dan 

LO dalam penyusunan kurikulum  

b. SK tim pengembang dalam prodi sudah ada 

tetapi pelaksanaannya belum optimal 
 √  

Perlu adanya peningkatan peran pelaksana dalam 

tanggungjawab pengembang untuk memaksimalkan 

kurikulum dengan baik  



 

No. 

Temuan Masalah 

dalam Butir Mutu 

/Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan 

Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 
Mayor Minor Observasi 

c. Penyusunan dan perumusan CP belum 

sepenuhnya mengikuti asosiasi Prodi  
√   

Apabila tidak dirumuskan dengan baik maka profil 

lulusan tidak akan sesuai dengan  lapangan kerja 

d. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Belum maksimal terwujud meskipun diwujudkan 

dalam kurikulum KBK, KKNI dan MBKM dengan 

pola 5 2 1  

e. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan / 

ruang baca belum sepenuhnya terbenahi 

dengan sistematis 

 √  

Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP 

yang diberlakukan  

f. Kumpulan Soal UTS dan UAS ter 

administrasi melalui siat, namun analisis 

dan pemantauan belum dilaksanakan 

secara sistematis dan komprehensif oleh 

Prodi  

 √  
Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL.  

g. Belum ada evaluasi terhadap dokumen 

kurikulum di prodi  √   

Perlu menyediakan evaluasi dokumen kurikulum 

prodi untuk menunjang keterlaksanaan pembelajaran 

dengan baik di prodi 

3. 
Standar Isi 

Pembelajaran 

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian CPL 

dan CPMK, berdasarkan standar Assosiasi  

Nasional. 

 

√  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja. 

b. Prodi belum memiliki MK Penciri prodi 

yang selaras dengan visi dan misi Prodi s  

√ 
  

Apabila tidak disediakan maka bentuk kurikulum 

tidak akan selaras dengan visi dan misi prodi 

c. Analisis Struktur kurikulum mendukung 

profil lulusan belum maksimal diwujudkan 

sebagai cerminan implementasi OBE dan 

KKNI 

 

√  

Apabila diaksanakan dengan cermat dalam workshop, 

maka Fakultas dan Prodi  dapat memperkuat daya 

saing alumni Prodi. 

4. 
Standar Perencanaan 

Proses Pembelajaran 

a. RPS belum dievaluasi sesuai format 

terbaru yang sudah disediakan oleh tim 

penjaminan mutu 

 

√  

Penyesuaian format penting dilakukan untuk 

menyesuaikan sistem yang berlaku dan mutakhir. 



 

No. 

Temuan Masalah 

dalam Butir Mutu 

/Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan 

Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 
Mayor Minor Observasi 

b. Pendistribusian RPS kepada mahasiswa 

belum dilakukan oleh seluruh dosen di 

Prodi 

 √  

Perlunya distribusi RPS kepada mahasiswa untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menganalisis dan 

menyiapkan proses pembelajaran sebelum masuk di 

dalam kelas 

c. Diskusi Tim Teaching mengembangkan 

RPS atau Rencana sajian MK belum 

terpantau secara sistematis dan 

komprehensif. 

  √ 

Jika RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, maka 

pencapaian CPL yang dititipkan pada MK tersebut 

sulit dipenuhi. 

d. Penggunaan ICT selama Pandemic dalam 

bentuk daring dominan menggunakan 

google meet, Zoom dari pada sistemsiat.  
 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

e. Bahan ajar hanya diimplelmentasikan 

dalam bentuk penelitian dan pengabdian 

tetapi tidak tertuang dalam RPS √   

Pentingnya penelitian dan pengabdian dimasukkan 

dalam RPS untuk menunjang referensi mahasiswa 

terkait dengan materi yang diajarkan dan hal ini pun 

bisa mendukung peran penelitian dosen yang terpakai 

di masyarakat 

f. RPS belum menerapkan case method 

dalam proses pembelajaran 
 √  

Case method sebagai salah satu strategi pembelajaran 

yang perlu dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan menemukan hal 

hal yang baru secara integratif 

g. RPS sudah sesuai dengan KKNI tetapi 

belum merata kepada semua dosen  

 √  

Ketidakmerataan RPS berbasis KKNI terdeteksi 

melalui jumlah RPS yang masuk di prodi tidak 

lengkap sehingga optimasi kelengkapan dokumen 

RPS perlu dilakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran di prodi 

h. Penjamu prodi belum mengevaluasi RPS 

yang terdapat di prodi sehingga masih 

bentuk kurikulum di prodi belum 

dijabarkan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku 

 

√  

Pentingnya evaluasi RPS untuk melihat keefektifan 

proses pembelajaran dan penyesuaian kurikulum yang 

digunakan oleh prodi 



 

No. 

Temuan Masalah 

dalam Butir Mutu 

/Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan 

Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 
Mayor Minor Observasi 

5. 
Standar Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran  

a. Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali 

pertemuan tetapi dalam evaluasi atau 

pengecekkan secara valid tidak dapat 

terdeteksi secara maksimal.  

 

 √ 

Perlu adanya evaluasi atau pengecekkan apakah 

dosen seringkali masuk di kelas harus bisa 

terdokumentasi dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran di kelas 

b. Belum banyak kegiatan penelitian, 

pengabdian dosen yang dimuat dalam 

dalam proses pembelajaran  

 √  Perlu adanya penelitian dan pengabdian termuat 

dalam proses pembelajaran guna mendukung 

keefektifan pembelajaran di dalam kelas 

c. Proses pembelajaran dilakukan secara 

hybrid mengingat ada beberapa pertemuan 

yang mengharuskan mahasiswa untuk 

melakukan praktikum  

  √ Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu 

dilakukan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, sehingga dalam situasi tertentu perlu 

melakukan pertemuan secara luring karena sulitnya 

praktikum dilakukan dalam bentuk daring d. Tingkat keefektifan proses pembelajaran 

daring tidak secara maksimal terjabarkan 

dengan baik karena faktor-faktor tertentu 

yang membatasi ruang gerak pembelajaran 

berupa keterbatasan waktu dan sebagainya 

  √ 

6. 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

a. Prinsip penilaian sudah terpenuhi namun 

dalam transparansi masih terbatas dalam 

hal umpan balik 

 √  Perlu adanya transparansi untuk kejelasan dalam 

penilaian sehingga tidak terkesan adanya kesenjangan 

terhadap mahasiswa dalam pemberian nilai 

b. Mekanisme penilaian belum memberikan 

umpan balik kepada mahasiswa  

 √  

c. Kajian Relevansi referensi, dengan sajian 

materi belum terpolakan secara sistematis 

       √ Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung 

MK, maka pendalaman materi perkuliahan untuk 

mencapai CPL sulit dicapai.  

 

 

 

7. 

 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana 

Pembelajaran 

 

 

a. Ketersediaan ruang kelas yang memiliki 

LCD masih kurang, dan ketika proses 

pembelajaran secara luring ruang kelas 

tidak cukup memfasilitasi proses 

pembelajaran 

√   Dukungan fasilitas dalam menunjang pembelajaran 

perlu disediakan dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran 



 

No. 

Temuan Masalah 

dalam Butir Mutu 

/Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan 

Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 
Mayor Minor Observasi 

b. Ruang laboratorium tersedia di prodi 

namun kurang memadai karena kondisi 

ruangan yang seringkali bocor ketika hujan 

turun 

 √  
Perlunya perbaikan laboratorium guna menunjang 

proses pembelajaran dengan baik 

c. Perpustakaan hanya tersedia di fakultas 

tetapi di prodi belum ada 
√   

Perlu adanya perpustakaan prodi untuk menjadi 

rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan 

akhir 

 

 

 

 

8. Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

a. Belum menerapkan sistem PPEPP dan 

untuk kegiatan evaluasi pembelajaran 

hanya dilakukan pada saat rapat secara 

berkala  

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata-rata lama studi mahasiswa 

masih rendah terlihat dari rata-rata 

mencapai 5 tahun 

 √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu 

studi yang lama 

c. Belum ada laporan hasil evaluasi di setiap 

akhir semester.  
√   

Perlu adanya laporan evaluasi untuk meninjau tingkat 

capaian prodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Program Studi Teknik Elektro 

Tabel 5. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program Studi 

(Berbasis SPMI). 

a. Status dan masa berlaku akreditasi sudah 

akan berakhir di tahun 2021, sehingga 

persiapan untuk menghadapi akreditasi 

sudah mulai dirancang dari sekarang 

 

√ 
  

Pentingnya untuk akreditasi kembali sebagai 

identitas dalam melegalkan meningkatkan mutu 

pendidikan di prodi teknik arsitektur.  

 

2. 

Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan Pelaksanaan 

Kurikulum 

a. SK tim pengembang dalam prodi sudah ada 

tetapi pelaksanaannya belum optimal 
 √  

Perlu adanya peningkatan peran pelaksana dalam 

tanggungjawab pengembang untuk memaksimalkan 

kurikulum dengan baik  

b. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Belum maksimal terwujud meskipun diwujudkan 

dalam kurikulum KBK, KKNI dan MBKM dengan 

pola 521  

3. Standar Isi Pembelajaran 

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian CPL 

dan CPMK, berdasarkan standar Assosiasi  

Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja, terbatas. 

4. 
Standar Perencanaan Proses 

Pembelajaran 

a. RPS belum dievaluasi sesuai format 

terbaru yang sudah disediakan oleh tim 

penjaminan mutu 

 √  

Penyesuaian format penting dilakukan untuk 

menyesuaikan sistem yang berlaku dan mutakhir. 

b. Pendistribusian RPS kepada mahasiswa 

belum dilakukan oleh seluruh dosen di 

Prodi 

 v  

Perlunya distribusi MK kepada mahasiswa untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menganalisis dan 

menyiapkan proses pembelajaran sebelum masuk di 

dalam kelas 

c. Diskusi Tim Teaching mengembangkan 

RPS atau Rencana sajian MK belum 

terpantau secara sistematis dan 

komprehensif. 

  √ 

Kalau RPS tidak dikaji bersama tim teaching, maka 

MK tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan 

keilmuan secara sistematis.  

d. Penggunaan ICT selama Pandemi dalam 

bentuk daring dominan menggunakan 

google meet, Zoom dari pada sistemsiat.  

 √  Sistem online SIAT perlu juga maksimal 

dimanfaatkan, agar perkuliahan terdata dengan baik.  



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

e. Bahan ajar hanya diimplementasikan 

dalam bentuk penelitian dan pengabdian 

tetapi tidak tertuang dalam RPS √   

Pentingnya peneliitian dan pengabdian dalam RPS 

untuk menunjang referensi mahasiswa terkait dengan 

materi yang diajarkan dan hal ini pun bisa 

mendukung peran penelitian dosen yang terpakai di 

masyarakat 

f. RPS sudah sesuai dengan KKNI tetapi 

belum merata kepada semua dosen  

 v  

Ketidakmerataan RPS berbasis KKNI terdeteksi 

melalui jumlah RPS yang masuk di prodi tidak 

lengkap sehingga optimasi kelengkapan dokumen 

RPS perlu dilakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran di prodi 

5. 
Standar Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran  

a. Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali 

pertemuan tetapi dalam evaluasi atau 

pengecekkan secara valid tidak dapat 

terdeteksi secara maksimal.  

  √ 

Perlu adanya evaluasi atau pengecekkan apakah 

dosen seringkali masuk di kelas harus bisa 

terdokumentasi dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran di kelas 

b. Belum ada kegiatan penelitian, pengabdian 

atau kegiatan kurikuler dalam proses 

pembelajaran  

√   

Perlu adanya penelitian dan pengabdian termuat 

dalam proses pembelajaran guna mendukung 

keefektifan pembelajaran di dalam kelas 

c. Proses pembelajaran dilakukan secara 

hybrid mengingat ada beberapa pertemuan 

yang mengharuskan mahasiswa untuk 

melakukan praktikum  

  √ 

Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu 

dilakukan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, sehingga dalam situasi tertentu perlu 

melakukan pertemuan secara luring karena sulitnya 

praktikum dilakukan dalam bentuk daring d. Tingkat keefektifan proses pembelajaran 

daring tidak secara maksimal terjabarkan 

dengan baik karena faktor-faktor tertentu 

yang membatasi ruang gerak pembelajaran 

berupa keterbatasan waktu dan sebagainya 

  √ 

 

6. 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

a. Prinsip penilaian sudah terpenuhi namun 

dalam transparansi masih terbatas dalam 

hal umpan balik 

 v  Perlu adanya transparansi untuk kejelasan dalam 

penilaian sehingga tidak terkesan adanya 

kesenjangan terhadap mahasiswa dalam pemberian 

nilai b. Mekanisme penilaian belum memberikan 

umpan balik kepada mahasiswa  

 
√ 

 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

 

 

 

 

7. 
Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

a. Bentuk jurnal berlangganan sudah sistem 

online tetapi masih dibatsi pada akses 

membaca abstrak 

 √  

Perlu adanya jurnal yang terindeks pada SINTA atau 

bereputasi sehingga dapat dijadikan referensi yang 

valid bagi penulisan laporan akhir mahasiswa 

b. Ketersediaan LCD di dalam kelas belum 

tersedia 
 √  

Perlu penyediaan fasulitas LCD di dalam kelas untuk 

menunjang proses pembelajaran dengan baik 

c. Ketersediaan laboratorium belum ideal 

karena masih banyak prasarana yang 

kurang di dalam lab 

  √ 
Perlu kelengkapan fasilitas dalam lab untuk 

menunjang praktikum di jurusan tersebut 

 

 

 

 

8. Standar pengelolaan 

pembelajaran 

a. Belum menerapkan sistem PPEPP dan 

untuk kegiatan evaluasi pembelajaran 

hanya dilakukan pada saat rapat secara 

berkala  

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata-rata lama studi mahasiswa 

masih rendah terlihat dari rata-rata 

mencapai 5.5 tahun 

 √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu 

studi yang lama 

c. Belum ada laporan hasil evaluasi di setiap 

akhir semester.  
√   

Perlu adanya laporan evaluasi untuk meninjau tingkat 

capaian prodi dalam studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Program Studi Teknik Arsitektur 

Tabel 6. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program 

Studi (Berbasis SPMI). 

a. Status dan masa berlaku akreditasi sudah 

akan berakhir di bulan Februari 2022, 

sehingga persiapan untuk menghadapi 

akreditasi sudah mulai dirancang dari 

sekarang 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentingnya untuk akreditasi kembali sebagai identitas 

dalam melegalkan meningkatkan mutu pendidikan di 

prodi teknik arsitektur.  

b.  Pengumpulan RPS belum 

terdokumentasi secara maksimal di prodi. 

RPS hanya terdapat di tangan dosen 

masing-masing.  

 √  

RPS perlu terdokumentasi di prodi sebagai arsip bagi 

prodi ketika menyesuaikan dan mengidentifikasi 

kesesuaian materi yang diajarkan atau bahkan sebagai 

arsip bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan 

RPS serta untuk bahan evaluasi penjaminan mutu 

c. Laporan Evaluasi Diri sudah tersedia 

namun dalam pelaksanaannya belum 

optimal 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Optimasi LED prodi penting dilakukan untuk 

mengidentifikasi ketercapaian mutu akademik Prodi 

d. Rumusan SN-DIKTI di tingkat fakultas 

dan prodi belum terdokumentasi dengan 

baik. 
 

 

 

 

 

 

√ 

Dokumentasi rumusan SN-DIKTI perlu disediakan 

untuk menjado acuan bagi prodi terkait realisasi 

pelaksanaan siklus PPEPP 

2. 
Standar Pengembangan, 

Pengelolaan dan 

Pelaksanaan Kurikulum 

a. SK tim pengembang dalam prodi sudah 

ada tetapi pelaksanaannya belum optimal 
 √  

Perlu adanya peningkatan peran pelaksana dalam 

tanggungjawab pengembang untuk memaksimalkan 

kurikulum dengan baik  

b. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Belum maksimal terwujud meskipun diwujudkan dalam 

kurikulum KBK, KKNI dan MBKM dengan pola 521  

c. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan / 

ruang baca belum sepenuhnya terbenahi 

dengan sistematis 

 √  

Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP yang 

diberlakukan  

d. Analisis penilaian dalam soal UTS dan 

UAS belum terealisasi secara optimal  
 √  

Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL.  



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

3. Standar Isi Pembelajaran 

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian CPL 

dan CPMK, berdasarkan standar 

Assosiasi  Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja, terbatas. 

4. 
Standar Perencanaan 

Proses Pembelajaran 

a. RPS belum dievaluasi sesuai format 

terbaru yang sudah disediakan oleh tim 

penjaminan mutu 

 √  

Penyesuaian format penting dilakukan untuk 

menyesuaikan sistem yang berlaku dan mutakhir. 

b. Pendistribusian RPS kepada mahasiswa 

belum dilakukan oleh seluruh dosen di 

Prodi 

 √  

Perlunya distribusi MK kepada mahasiswa untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menganalisis dan 

menyiapkan proses pembelajaran sebelum masuk di 

dalam kelas 

c. Diskusi Tim Teaching mengembangkan 

RPS atau Rencana sajian MK belum 

terpantau secara sistematis dan 

komprehensif. 

  √ 

Kalau RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, maka MK 

tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan keilmuan 

secara sistematis.  

d. Penggunaan ICT selama Pandemi dalam 

bentuk daring dominan menggunakan 

google meet, Zoom dari pada sistem siat.  
 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

e. Bahan ajar hanya diimplelmentasikan 

dalam bentuk penelitian dan pengabdian 

tetapi tidak tertuang dalam RPS 
√   

Pentingnya peneliitian dan pengabdian dalam RPS 

untuk menunjang referensi mahasiswa terkait dengan 

materi yang diajarkan dan hal ini pun bisa mendukung 

peran penelitian dosen yang terpakai di masyarakat 

f. RPS sudah sesuai dengan KKNI tetapi 

belum merata kepada semua dosen  
 √  

Ketidakmerataan RPS berbasis KKNI terdeteksi melalui 

jumlah RPS yang masuk di prodi tidak lengkap sehingga 

optimasi kelengkapan dokumen RPS perlu dilakukan 

untuk menunjang proses pembelajaran di prodi 

g. Penjamu prodi belum mengevaluasi RPS 

yang terdapat di prodi sehingga masih 

bentuk kurikulum di prodi belum 

dijabarkan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku 

 √  

Pentingnya evaluasi RPS untuk melihat keefektifan 

proses pembelajaran dan penyesuaian kurikulum yang 

digunakan oleh prodi 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

5. 
Standar Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran  

a. Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali 

pertemuan tetapi dalam evaluasi atau 

pengecekkan secara valid tidak dapat 

terdeteksi secara maksimal.  

  √ 

Perlu adanya evaluasi atau pengecekkan apakah dosen 

seringkali masuk di kelas harus bisa terdokumentasi 

dengan baik guna mengefektifkan proses pembelajaran 

di kelas 

b. Belum ada kegiatan penelitian, 

pengabdian atau kegiatan kurikuler 

dalam proses pembelajaran  

√   

Perlu adanya penelitian dan pengabdian termuat dalam 

proses pembelajaran guna mendukung keefektifan 

pembelajaran di dalam kelas 

c. Proses pembelajaran dilakukan secara 

hybrid mengingat ada beberapa 

pertemuan yang mengharuskan 

mahasiswa untuk melakukan praktikum  

  √ 

Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu 

dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran, 

sehingga dalam situasi tertentu perlu melakukan 

pertemuan secara luring karena sulitnya praktikum 

dilakukan dalam bentuk daring d. Tingkat keefektifan proses pembelajaran 

daring tidak secara maksimal terjabarkan 

dengan baik karena faktor-faktor tertentu 

yang membatasi ruang gerak 

pembelajaran berupa keterbatasan waktu 

dan sebagainya 

  √ 

6. 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

a. Prinsip penilaian sudah terpenuhi namun 

dalam transparansi masih terbatas dalam 

hal umpan balik 

 √  

Perlu adanya transparansi untuk kejelasan dalam 

penilaian sehingga tidak terkesan adanya kesenjangan 

terhadap mahasiswa dalam pemberian nilai 

b. Mekanisme penilaian belum memberikan 

umpan balik kepada mahasiswa  
 √  

 

 

 

7. 

 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

 

a. Bentuk jurnal berlangganan sudah sistem 

online tetapi masih dibatsi pada akses 

membaca abstrak 

 

 

 

 

 

 

 

√  

Perlu adanya jurnal yang terindeks pada SINTA atau 

bereputasi sehingga dapat dijadikan referensi yang valid 

bagi penulisan laporan akhir mahasiswa 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

 

 

 

 

 

8. Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

a. Belum menerapkan sistem PPEPP dan 

untuk kegiatan evaluasi pembelajaran 

hanya dilakukan pada saat rapat secara 

berkala  

     √   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas dan 

Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya saing 

tinggi. 

b. Waktu rata-rata lama studi mahasiswa 

masih rendah terlihat dari rata-rata 

mencapai 5.5 tahun 

      √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu studi 

yang lama 

c. Belum ada laporan hasil evaluasi di setiap 

akhir semester.  
    √   

Perlu adanya laporan evaluasi untuk meninjau tingkat 

capaian prodi dalam studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Program Studi Pendidikan Seni Rupa dan Desain 

Tabel 7. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Desain Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program 

Studi (Berbasis SPMI). 

Berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh tergambar dan dapat 

dijastifikasi bahwa belum terkelola 

dengan maksimal, terukur dan sistematis 

ditandai dengan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Belum terbentuk tim tasksforce penjaminan mutu 

program studi sehingga ketersediaan dokumen 

mutu Prodi, seperti LKPS dan LED belum bisa 

dirampungkan sementara dua dokumen tersebut 

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akeditasi 

nasional dan internasional. 

2. Pelaksanaan dan pengelolaan mutu berbasis SPMI 

tidak dapat dijalankan dengan sistematis, 

terstruktur dan terukur.  

a. Belum ditemukan Laporan Kinerja 

(LKPS) Fakultas dan Prodi 
√   

b. Belum tersedianya Laporan Evaluasi 

(LED) Fakultas dan Prodi. 
   

c. Belum ditemukan rumusan SN-DIKTI 

level Fakultas dan Prodi sebagai suatu 

target pencapaian mutu sebagai dasar 

implementasi siklus PPEPP. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

d. Ketersediaan SOP belum terkemas 

dengan komprehensif dan Lengkap di 

setiap UNIT kerja Pengelolaan  
 

 

√ 
 

2. 
Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan 

Pelaksanaan Kurikulum  

a. Mengkaji kurikulum secara berkala, 

melibatkan stakeholders 
 √  

Dapat mencapai link and match dengan indutri. 

b. Profil Lulusan perlu dikaji berdasarkan 

dan berbasis Standar Profesi Assosiasi 
 √  

Lulusan berstandar nasional  

c.  Perumusan RPS MK belum terkemas 

dengan lengkap (data prodi) untuk 

semua MK.  

√   

Dapat menurunkan standar mutu Pendidikan  

d. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Tidak memliki daya saing dan unggul. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

e. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan / 

ruang baca belum sepenuhnya 

terbenahi dengan sistematis 

 √  

Dapat terlaksana dengan teratur serta terukur. 

f. Kumpulan Soal UTS dan UAS 

teradministrasi melalui siat, namun 

analisis dan pemantauan belum 

dilaksanakan secara sistematis dan 

komprehensif oleh Prodi  

 √  
Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL.  

3. Standar Isi Pembelajaran  

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian 

CPL dan CPMK, berdasarkan standar 

Assosiasi Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja, terbatas.  

b. Analisis isi MK mendukung Struktur 

Kurikulum Prodi Pendidikan Seni Rupa 

dan Desain yang terdiri muatan 

Nasional, Penciri Universitas dan Visi 

dan Misi Prodi belum tampak secara 

maksimal.  

  √ 

Apabila tidak dikaji, maka Relevansi kurikulum dalam 

mendukung visi dan misi UNG, tidak tampak dengan 

maksimal. 

c. Analisis Struktur kurikulum 

mendukung profil lulusan belum 

maksimal diwujudkan sebagai 

cerminan implementasi OBE dan 

KKNI 

 √  

Apabila diaksanakan dengan cermat dalam workshop, 

maka Fakultas dan Prodi Pendidikan Seni Rupa dan 

Desain dapat memperkuat daya saing alumni Prodi. 

4. 
Standar Perencanaan 

Proses Pembelajaran  

a. Belum lengkapnya model RPS yang 

seragam pada setiap MK 
 √  

Menghasilkan lulusan berstandar Nasional. 

b. Belum Semua MK mendistribusi RPS 

ke Mahasiswa sebelum Perkuliahan  
√   

Mutu Capaian CPMK rendah, dan menurunkan 

kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan 

knowledge   

c. Diskusi Tim Teaching 

mengembangkan RPS atau Rencana 

sajian MK belum terpantau secara 

sistematis dan komprehensif. 

  

√ 

Kalau RPS tidak dikaji bersama tim teaching, maka 

MK tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan 

keilmuan secara sistematis.  



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

  d. Penggunaan ICT selama Pandemi 

dalam bentuk daring dominan 

menggunakan google meet, Zoom dari 

pada sistem siat.  

 

 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Penilaian 

Pembelajaran  

Standar Penialaian  

a. Kemasan soal tersedia secara paket 

belum maksimal dikaji mengukur 

CPMK dan CPL  

√   

Perlu pembenahan secara saksama sehingga penilaian 

lebih komprensif sebagai alat ukur kompentensi, 

melalui workshop  

b. Belum adanya sistem yang memastikan 

pembelajaran dalam 1 semester 

dilaksanakan sebanyak 16 minggu, 

termasuk UTS & UAS 

 √  

Dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan tidak 

tercapainya CPMK 

c. Kajian Relevansi referensi, dengan 

sajian materi belum terpolakan secara 

sistematis 

 

  √ 

Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung MK, 

maka materi perkuliahan tidak mengikuti 

perkembangan keilmuan.  

d. Belum semua MK memanfaatkan hasil 

riset dan publikasi dalam 

mengembangkan pengembangan 

materi MK dan evaluasinya.  

 

 √  

Agar informasi keilmuan dapat berwujud keterbaruan, 

maka hasil-hasil riset dapat dimanfaatkan dalam 

mengembangkan materi ajar. 

e. Pencapaian RPS setiap MK belum 

intensif dimonitoring oleh Prodi dan 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Prodi. 

√   

Peran Penjaminan mutu level Fakultas dan Prodi 

dimaksimalkan untuk memberi jaminan mutu Fakultas 

dan Prodi dengan maksimal, perlu dikelola 

professional sehingga mutu pencapaian tridharma PT 

dapat membangun daya saing dan unggul.  

f. Penyusunan soal-soal, assesmen, UTS 

dan UAS belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip-prisip outentik, 

dan gradasi tingkat berfikir analisis dan 

synthesis, dan Evaluasi atau produk. 

 

  √ 
Daya saing lulusan rendah tentu alumni tidak unggul 

seperti harapan visi dan misi UNG. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

 

 

 

6. 

 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

 

a. Laboratorium dan ruang baca belum 

terkelola maksimal dengan manajemen 

mutu yang handal 

√   

Perlu rumusan standar sarana dan prasarana dan tindak 

aksi terhadap planning penguatan sarana mendukung 

mutu pebelajaran. 

b. Akses jurnal, artikel yang dilanggang 

mendukung pembelajaran dan 

penelitian, belum tersedia 

 √  
Kalau tidak ditndaklanjuti, maka standar lulusan 

rendah. 

 

 

 

 

7. 
Standar pengelolaan 

pembelajaran 

a. Belum menerapkan Prinsip PPEPP 

penjaminan mutu secara maksimal dan 

sistematis dalam pengelolaan PRODI. 

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata- rata lama studi mahasiswa 

masih sangat rendah 
 √  

Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu studi 

yang lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

Tabel 8. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program Studi 

(Berbasis SPMI). 

a. Belum tersedia Laporan Kinerja 

Program Studi (LKPS) di prodi. Hal ini 

dikarenakan penyusunan LKPS masih 

dalam proses pengolahan data    

√ 
  

Dalam standar orgranisasi dan pengelolaan mutu 

akademik Prodi berbasis SPMI penting dijalankan 

dengan memeunhi beberapa kriteria, salah satunya 

pedoman akademik. Apabila tidak ada pedoman 

akademik maka tidak ada kebijakan atau aturan yang 

dapat membentengi setiap aktivitas dalam 

pengembangan prodi  

b. Dalam pengumpulan RPS, terdapat 83 

MK berbasis MBKM, dan baru sekitar 

30% atau 42 RPS yang terdokumentasi 

di prodi.  Karena sebagian besar atau 

70% belum memasukkan RPS 

 √  

RPS perlu terdokumentasi di prodi sebagai arsip bagi 

prodi ketika menyesuaikan dan mengidentifikasi 

kesesuaian materi yang diajarkan atau bahkan 

sebagai arsip bagi dosen dan mahasiswa yang 

membutuhkan RPS serta untuk bahan evaluasi 

penjaminan mutu 

c. Laporan Evaluasi Diri belum tersedia di 

prodi dan masih dalam proses 

pengolahan data 

 

 

 

 

 

 

√ 

Optimasi LED prodi penting dilakukan untuk 

mengidentifikasi ketercapaian mutu akademik Prodi 

d. Belum ditemukan rumusan SN-DIKTI 

level Fakultas dan Prodi sebagai suatu 

target pencapaian mutu sebagai dasar 

implementasi siklus PPEPP. 

  √ 

Dokumentasi rumusan SN-DIKTI perlu disediakan 

untuk menjado acuan bagi prodi terkait realisasi 

pelaksanaan siklus PPEPP 

e. Ketersediaan SOP hanya terdapat di 

tingkat fakultas, dan untuk tingkat prodi 

belum tersedia SOP secara 

komperehensif 

√ 

 

 

 

 

Perlu adanya SOP di tingkat prodi terkait pengelolaan 

mutu akademik untuk dijadikan acuan bagi 

pengelolaan mutu prodi 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

2. 
Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan 

Pelaksanaan Kurikulum 

a. SK tim pengembang dalam prodi sudah 

ada tetapi pelaksanaannya belum 

optimal 

 √  

Perlu adanya peningkatan peran pelaksana dalam 

tanggungjawab pengembang untuk memaksimalkan 

kurikulum dengan baik  

b. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Belum maksimal terwujud meskipun diwujudkan 

dalam kurikulum KBK, KKNI dan MBKM dengan 

pola 521  

c. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan / 

ruang baca belum sepenuhnya 

terbenahi dengan sistematis 

 √  

Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP 

yang diberlakukan  

d. Kumpulan Soal UTS dan UAS 

teradministrasi melalui siat, namun 

analisis dan pemantauan belum 

dilaksanakan secara sistematis dan 

komprehensif oleh Prodi  

 √  
Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL.  

3. Standar Isi Pembelajaran 

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian 

CPL dan CPMK, berdasarkan standar 

Assosiasi  Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja, terbatas. 

b. Prodi belum memiliki MK Penciri 

prodi yang selaras dengan visi dan misi 

Prodi 

√   
Apabila tidak disediakan maka bentuk kurikulum 

tidak akan selaras dengan visi dan misi prodi 

c. Analisis Struktur kurikulum 

mendukung profil lulusan belum 

maksimal diwujudkan sebagai 

cerminan implementasi OBE dan 

KKNI 

 √  

Apabila diaksanakan dengan cermat dalam 

workshop, maka Fakultas dan Prodi  dapat 

memperkuat daya saing alumni Prodi. 

4. 
Standar Perencanaan 

Proses Pembelajaran 

a. RPS belum dievaluasi sesuai format 

terbaru yang sudah disediakan oleh tim 

penjaminan mutu 

 √  

Penyesuaian format penting dilakukan untuk 

menyesuaikan sistem yang berlaku dan mutakhir. 

b. Pendistribusian RPS kepada mahasiswa 

belum dilakukan oleh seluruh dosen di 
 √ 

 Perlunya distribusi MK kepada mahasiswa untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menganalisis dan 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

Prodi. Hanya 50% dosen yang 

menyampaikan RPS ke mahasiswa 

menyiapkan proses pembelajaran sebelum masuk di 

dalam kelas 

c. Diskusi Tim Teaching 

mengembangkan RPS atau Rencana 

sajian MK belum terpantau secara 

sistematis dan komprehensif. 

  √ 

Kalaun RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, 

maka MK tersebut tidak dapat mengikuti 

perkembangan keilmuan secara sistematis.  

d. Penggunaan ICT selama Pandemi 

dalam bentuk daring dominan 

menggunakan google meet, Zoom dari 

pada sistemsiat.  

 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

e. Bahan ajar hanya diimplelmentasikan 

dalam bentuk penelitian dan 

pengabdian tetapi tidak tertuang dalam 

RPS 

√   

Pentingnya peneliitian dan pengabdian dalam RPS 

untuk menunjang referensi mahasiswa terkait dengan 

materi yang diajarkan dan hal ini pun bisa 

mendukung peran penelitian dosen yang terpakai di 

masyarakat 

f. RPS belum menerapkan case method 

dalam proses pembelajaran 
 √  

Case method sebagai salah satu strategi pembelajaran 

yang perlu dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan menemukan hal 

hal yang baru secara integratif 

g. RPS sudah sesuai dengan KKNI tetapi 

belum merata kepada semua dosen  

 √  

Ketidakmerataan RPS berbasis KKNI terdeteksi 

melalui jumlah RPS yang masuk di prodi tidak 

lengkap sehingga optimasi kelengkapan dokumen 

RPS perlu dilakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran di prodi 

h. Penjamu prodi belum mengevaluasi 

RPS yang terdapat di prodi sehingga 

masih bentuk kurikulum di prodi belum 

dijabarkan sesuai dengan pedoman 

yang berlaku. kegiatan evaluasi hanya 

terbatas pada pengecekkan keberadaan 

RPS, belum pada substansi materi di 

RPS 

 √  

Pentingnya evaluasi RPS untuk melihat keefektifan 

proses pembelajaran dan penyesuaian kurikulum 

yang digunakan oleh prodi 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

5. 
Standar Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran  

a. Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali 

pertemuan tetapi dalam evaluasi atau 

pengecekkan secara valid tidak dapat 

terdeteksi secara maksimal.  

  √ 

Perlu adanya evaluasi atau pengecekkan apakah 

dosen seringkali masuk di kelas harus bisa 

terdokumentasi dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran di kelas 

b. Belum ada kegiatan penelitian, 

pengabdian atau kegiatan kurikuler 

dalam proses pembelajaran  

√   

Perlu adanya penelitian dan pengabdian termuat 

dalam proses pembelajaran guna mendukung 

keefektifan pembelajaran di dalam kelas 

c. Proses pembelajaran dilakukan secara 

hybrid mengingat ada beberapa 

pertemuan yang mengharuskan 

mahasiswa untuk melakukan praktikum  

  √ 

Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu 

dilakukan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, sehingga dalam situasi tertentu perlu 

melakukan pertemuan secara luring karena sulitnya 

praktikum dilakukan dalam bentuk daring d. Tingkat keefektifan proses 

pembelajaran daring tidak secara 

maksimal terjabarkan dengan baik 

karena faktor-faktor tertentu yang 

membatasi ruang gerak pembelajaran 

berupa keterbatasan waktu dan 

sebagainya 

  √ 

6. 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

a. Prinsip penilaian sudah terpenuhi 

namun dalam transparansi masih 

terbatas dalam hal umpan balik 
 √  

Perlu adanya transparansi untuk kejelasan dalam 

penilaian sehingga tidak terkesan adanya 

kesenjangan terhadap mahasiswa dalam pemberian 

nilai 
b. Mekanisme penilaian sudah 

memberikan umpan balik kepada 

mahasiswa tetapi realisasinya belum 

secara keseluruhan  

 √  

c. Kajian Relevansi referensi, dengan 

sajian materi belum terpolakan secara 

sistematis 

  √ 

Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung 

MK, maka materi perkuliahan tidak mengikuti 

perkembangan keilmuan.  



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi 

 

 

 

 

7. 

 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

 

a. Ketersediaan ruang kelas yang 

memiliki LCD masih kurang, dan 

ketika proses pembelajaran secara 

luring ruang kelas tidak cukup 

memfasilitasi proses pembelajaran 

√  

 Dukungan fasilitas dalam menunjang pembelajaran 

perlu disediakan dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran 

b. Perpustakaan hanya tersedia di fakultas 

tetapi di prodi belum ada 
√   

Perlu adanya perpustakaan prodi untuk menjadi 

rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan 

akhir 

 

 

 

 

8. Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

a. Belum menerapkan sistem PPEPP dan 

untuk kegiatan evaluasi pembelajaran 

hanya dilakukan pada saat rapat secara 

berkala  

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata-rata lama studi mahasiswa 

masih rendah terlihat dari rata-rata 

mencapai 5.5 tahun 

 √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu 

studi yang lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 

Tabel 9. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi  

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu 

Akademik Program 

Studi (Berbasis SPMI). 

a. Belum ada pedoman akademik prodi 

yang menjadi acuan prodi karena baru 

akan dirumuskan di rapat senat 
 

√ 
  

Dalam standar orgranisasi dan pengelolaan mutu 

akademik Prodi berbasis SPMI penting dijalankan 

dengan memeunhi beberapa kriteria, salah satunya 

pedoman akademik. Apabila tidak ada pedoman 

akademik maka tidak ada kebijakan atau aturan yang 

dapat membentengi setiap aktivitas dalam 

pengembangan prodi  

b. Dalam pengumpulan RPS, terdapat 67 

MK berbasis KKNI, dan baru sekitar 

10% atau 9 RPS yang terdokumentasi di 

prodi.  Karena sebagian besar atau 90% 

belum memasukkan RPS 

 √  

RPS perlu terdokumentasi di prodi sebagai arsip bagi 

prodi ketika menyesuaikan dan mengidentifikasi 

kesesuaian materi yang diajarkan atau bahkan sebagai 

arsip bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan 

RPS serta untuk bahan evaluasi penjaminan mutu 

c. Laporan Evaluasi Diri sudah tersedia 

namun dalam pelaksanaannya belum 

optimal 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Optimasi LED prodi penting dilakukan untuk 

mengidentifikasi ketercapaian mutu akademik Prodi 

d. Belum ditemukan rumusan SN-DIKTI 

level Fakultas dan Prodi sebagaisuatu 

target pencapaian mutu sebagai dasar 

implementasi siklus PPEPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Dokumentasi rumusan SN-DIKTI perlu disediakan 

untuk menjado acuan bagi prodi terkait realisasi 

pelaksanaan siklus PPEPP 

e. Ketersediaan SOP hanya terdapat di 

tingkat fakultas, dan untuk tingkat prodi 

belum tersedia SOP secara 

komperehensif 

√ 

 

 

 

 

Perlu adanya SOP di tingkat prodi terkait 

pengelolaan mutu akademik untuk dijadikan acuan 

bagi pengelolaan mutu prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dalam menyusun kurikulum, prodi 

belum melibatkan stakeholder 
√   

Belum melibatkan stakeholder dalam penyusunan 

kurikulum  

b. SK tim pengembang dalam prodi sudah 

ada tetapi pelaksanaannya belum optimal 
 √  

Perlu adanya peningkatan peran pelaksana dalam 

tanggungjawab pengembang untuk memaksimalkan 

kurikulum dengan baik  



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan 

Pelaksanaan Kurikulum 

c. Penyusunan dan perumusan CP belum 

mengikuti asosiasi, dan masih dalam 

rancangan APTIKOM.  

√   

Apabila tidak dirumuskan dengan baik maka profil 

lulusan tidak akan sesuai dengan dunia industri 

d. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Belum maksimal terwujud meskipun diwujudkan 

dalam kurikulum KBK, KKNI dan MBKM dengan 

pola 521  

e. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan / 

ruang baca belum sepenuhnya terbenahi 

dengan sistematis 

 √  

Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP 

yang diberlakukan  

f. Kumpulan Soal UTS dan UAS ter 

administrasi melalui siat, namun analisis 

dan pemantauan belum dilaksanakan 

secara sistematis dan komprehensif oleh 

Prodi  

 √  
Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL. 

g. Belum ada evaluasi terhadap dokumen 

kurikulum di prodi  √   

Perlu menyediakan evaluasi dokumen kurikulum 

prodi untuk menunjang keterlaksanaan pembelajaran 

dengan baik di prodi 

3. Standar Isi Pembelajaran 

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian CPL 

dan CPMK, berdasarkan standar 

Assosiasi  Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja, terbatas. 

b. Prodi belum memiliki MK Penciri prodi 

yang selaras dengan visi dan misi Prodi  √   
Apabila tidak disediakan maka bentuk kurikulum 

tidak akan selaras dengan visi dan misi prodi. 

c. Analisis Struktur kurikulum mendukung 

profil lulusan belum maksimal 

diwujudkan sebagai cerminan 

implementasi OBE dan KKNI 

 √  

Apabila diaksanakan dengan cermat dalam workshop, 

maka Fakultas dan Prodi  dapat memperkuat daya 

saing alumni Prodi. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi  

4. 
Standar Perencanaan 

Proses Pembelajaran 

a. RPS belum dievaluasi sesuai format 

terbaru yang sudah disediakan oleh tim 

penjaminan mutu 

 √  

Penyesuaian format penting dilakukan untuk 

menyesuaikan sistem yang berlaku dan mutakhir. 

b. Pendistribusian RPS kepada mahasiswa 

belum dilakukan oleh seluruh dosen di 

Prodi 

 √  

Perlunya distribusi MK kepada mahasiswa untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menganalisis dan 

menyiapkan proses pembelajaran sebelum masuk di 

dalam kelas 

c. Diskusi Tim Teaching mengembangkan 

RPS atau Rencana sajian MK belum 

terpantau secara sistematis dan 

komprehensif. 

  √ 

Kalau RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, maka 

MK tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan 

keilmuan secara sistematis.  

d. Penggunaan ICT selama Pandemic dalam 

bentuk daring dominan menggunakan 

google meet, Zoom dari pada sistemsiat.  

 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

e. Bahan ajar hanya diimplementasikan 

dalam bentuk penelitian dan pengabdian 

tetapi tidak tertuang dalam RPS √   

Pentingnya peneliitian dan pengabdian dalam RPS 

untuk menunjang referensi mahasiswa terkait dengan 

materi yang diajarkan dan hal ini pun bisa mendukung 

peran penelitian dosen yang terpakai di masyarakat 

f. RPS belum menerapkan case method 

dalam proses pembelajaran 
 √  

Case method sebagai salah satu strategi pembelajaran 

yang perlu dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan menemukan hal 

hal yang baru secara integratif 

g. RPS sudah sesuai dengan KKNI tetapi 

belum merata kepada semua dosen  

 √  

Ketidakmerataan RPS berbasis KKNI terdeteksi 

melalui jumlah RPS yang masuk di prodi tidak 

lengkap sehingga optimasi kelengkapan dokumen 

RPS perlu dilakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran di prodi 

h. Penjamu prodi belum mengevaluasi RPS 

yang terdapat di prodi sehingga masih 

bentuk kurikulum di prodi belum 

dijabarkan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku 

 √  

Pentingnya evaluasi RPS untuk melihat keefektifan 

proses pembelajaran dan penyesuaian kurikulum yang 

digunakan oleh prodi 



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi  

5. 
Standar Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran  

a. Proses pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali 

pertemuan tetapi dalam evaluasi atau 

pengecekkan secara valid tidak dapat 

terdeteksi secara maksimal.  

  √ 

Perlu adanya evaluasi atau pengecekkan apakah dosen 

seringkali masuk di kelas harus bisa terdokumentasi 

dengan baik guna mengefektifkan proses 

pembelajaran di kelas 

b. Belum ada kegiatan penelitian, 

pengabdian atau kegiatan kurikuler 

dalam proses pembelajaran  
√   

Perlu adanya penelitian dan pengabdian termuat 

dalam proses pembelajaran guna mendukung 

keefektifan pembelajaran di dalam kelas 

c. Proses pembelajaran dilakukan secara 

hybrid mengingat ada beberapa 

pertemuan yang mengharuskan 

mahasiswa untuk melakukan praktikum  

  √ 

Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu 

dilakukan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, sehingga dalam situasi tertentu perlu 

melakukan pertemuan secara luring karena sulitnya 

praktikum dilakukan dalam bentuk daring d. Tingkat keefektifan proses pembelajaran 

daring tidak secara maksimal terjabarkan 

dengan baik karena faktor-faktor tertentu 

yang membatasi ruang gerak 

pembelajaran berupa keterbatasan waktu 

dan sebagainya 

  √ 

6. 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

a. Prinsip penilaian sudah terpenuhi namun 

dalam transparansi masih terbatas dalam 

hal umpan balik 
 √  

Perlu adanya transparansi untuk kejelasan dalam 

penilaian sehingga tidak terkesan adanya kesenjangan 

terhadap mahasiswa dalam pemberian nilai 

b. Mekanisme penilaian belum memberikan 

umpan balik kepada mahasiswa   √  

c. Kajian Relevansi referensi, dengan sajian 

materi belum terpolakan secara sistematis   √ 

Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung 

MK, maka materi perkuliahan tidak mengikuti 

perkembangan keilmuan.  



 

No. 
Temuan Masalah dalam 

Butir Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah 

Mayor Minor Observasi  

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

 

a. Ketersediaan ruang kelas yang memiliki 

LCD masih kurang, dan ketika proses 

pembelajaran secara luring ruang kelas 

tidak cukup memfasilitasi proses 

pembelajaran 

√   

Dukungan fasilitas dalam menunjang pembelajaran 

perlu disediakan dengan baik guna mengefektifkan 

proses pembelajaran 

b. Ruang laboratorium tersedia di prodi 

namun kurang memadai karena kondisi 

ruangan yang seringkali bocor ketika 

hujan turun 

 √  
Perlunya perbaikan laboratorium guna menunjang 

proses pembelajaran dengan baik 

c. Perpustakaan hanya tersedia di fakultas 

tetapi di prodi belum ada 
√   

Perlu adanya perpustakaan prodi untuk menjadi 

rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan 

akhir 

 

 

 

 

 

 

 

8. Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

d. Belum menerapkan sistem PPEPP dan 

untuk kegiatan evaluasi pembelajaran 

hanya dilakukan pada saat rapat secara 

berkala  

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

e. Waktu rata-rata lama studi mahasiswa 

masih rendah terlihat dari rata-rata 

mencapai 5 tahun 

 √  
Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu 

studi yang lama 

f. Belum ada laporan hasil evaluasi di setiap 

akhir semester.  
√   

Perlu adanya laporan evaluasi untuk meninjau tingkat 

capaian prodi dalam studi. 

 

 

 



 

 

9) Program Studi Pendidikan Vokasional Struktur Bangunan 

Tabel 10. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi Pendidikan Vokasional Struktur Bangunan Fakultas Teknik 2021 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah  

Mayor Minor 
Observ

asi 

 

1. 

Standar Organisasi dan 

Pengelolaan Mutu Akademik 

Program Studi (Berbasis 

SPMI). 

Berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh tergambar dan dapat 

dijastifikasi bahwa belum terkelola 

dengan maksimal, terukur dan sistematis 

ditandai dengan: 

 

 

√ 

 

  

1. Belum terbentuk task force penyiapan LKPS 

sehingga penyelenggaraan mutu dan ketersediaan 

dokumen mutu Prodi, seperti seperti LKPS dan 

LED. Kedua dokumen tersebut sangat dibutuhkan 

dalam meningkatkan akeditasi nasional dan 

internasional. 

2. Pelaksanaan dan pengelolaan mutu berbasis SPMI 

tidak dapat dijalankan dengan sistematis, 

terstruktur dan terukur.  

a. Belum ditemukan Laporan Kinerja 

(LKPS) Fakultas dan Prodi 
 

√ 

 

 

 

 

b. Belum tersedianya Laporan Evaluasi 

(LED) Fakultas dan Prodi. 
 

 

 

 

 

 

c. Belum ditemukan rumusan SN-

DIKTI level Fakultas dan Prodi 

sebagai suatu target pencapaian mutu 

sebagai dasar implementasi siklus 

PPEPP. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

d. Ketersediaan SOP belum terkemas 

dengan komprehensif dan Lengkap di 

setiap UNIT kerja Pengelolaan  
 √  

 

2. 

Standar Pengembangan, 

Pengeloaan dan Pelaksanaan 

Kurikulum  

a. Mengkaji kurikulum secara berkala, 

melibatkan stakeholders 
 √  

Dapat mencapai link and match dengan industri. 

b. Profil Lulusan perlu dikaji 

berdasarkan dan berbasis Standar 

Profesi Assosiasi 

 √  

Lulusan berstandar nasional  

c.  Perumusan RPS MK belum terkemas 

dengan lengkap (data prodi) untuk 

semua MK.  

√   

Dapat menurunkan standar mutu Pendidikan  



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah  

Mayor Minor 
Observ

asi 

 

d. Penyusunan CPL dan CPMK berbasis 

KKNI dan OBE, serta implementasi 

Kampus Merdeka belum maksimal 

terwujud. 

  √ 

Tidak memliki daya saing dan unggul. 

e. SOP praktikum, IT, dan Perpustakaan 

/ ruang baca belum sepenuhnya 

terbenahi dengan sistematis 

 √  

Dapat terlaksana dengan teratur serta terukur. 

f. Kumpulan Soal UTS dan UAS 

teradministrasi melalui siat, namun 

analisis dan pemantauan belum 

dilaksanakan secara sistematis dan 

komprehensif oleh Prodi  

 √  
Dapat dipertanggungjawabkan mutu pelaksanaannya 

dalam mencapai CPL.  

3. Standar Isi Pembelajaran  

a. Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran belum terkaji secara 

sistematis mendukung ketercapaian 

CPL dan CPMK, berdasarkan standar 

Assosiasi Nasional. 

 √  

Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Lulusan kurang 

dapat berdaya saing dalam memperoleh kesempatan 

kerja, terbatas.  

b. Analisis isi MK mendukung Struktur 

Kurikulum Prodi Pendidikan 

Vokasional Konstruksi Bangunan 

yang terdiri muatan Nasional, Penciri 

Universitas dan Visi dan Misi Prodi 

belum tampak secara maksimal.  

  √ 

Apabila tidak dikaji, maka Relevansi kurikulum 

dalam mendukung visi dan misi UNG, tidak tampak 

dengan maksimal. 

c. Analisis Struktur kurikulum 

mendukung profil lulusan belum 

maksimal diwujudkan sebagai 

cerminan implementasi OBE dan 

KKNI 

 √  

Apabila diaksanakan dengan cermat dalam 

workshop, maka Fakultas dan Prodi Pendidikan 

Vokasional Konstruksi Bangunan dapat memperkuat 

daya saing alumni Prodi. 



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah  

Mayor Minor 
Observ

asi 

 

4. 
Standar Perencanaan Proses 

Pembelajaran  

a. Belum lengkapnya model RPS yang 

seragam pada setiap MK 
 √  

Menghasilkan lulusan berstandar Nasional. 

b. Belum Semua MK mendistribusi RPS 

ke Mahasiswa sebelum Perkuliahan  
√   

Mutu Capaian CPMK rendah, dan menurunkan 

kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan 

knowledge   

c. Diskusi Tim Teaching 

mengembangkan RPS atau Rencana 

sajian MK belum terpantau secara 

sistematis dan komprehensif. 

  √ 

Kalau RPS tidak dikaji Bersama tim teaching, maka 

MK tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan 

keilmuan secara sistematis.  

d. Penggunaan ICT selama Pandemi 

dalam bentuk daring dominan 

menggunakan google meet, Zoom dari 

pada sistem siat.  

 √  

Sistem online siat perlu juga maksimal dimanfaatkan, 

agar perkuliahan terdata dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Penilaian 

Pembelajaran  

Standar Penialaian  

a. Kemasan soal tersedia secara paket 

belum maksimal dikaji mengukur 

CPMK dan CPL  

√   

Perlu pembenahan secara saksama sehingga penilaian 

lebih komprensif sebagai alat ukur kompentensi, 

melalui workshop  

b. Belum adanya sistem yang memastikan 

pembelajaran dalam 1 semester 

dilaksanakan sebanyak 16 minggu, 

termasuk UTS & UAS 

 √  

Dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan tidak 

tercapainya CPMK 

c. Kajian Relevansi referensi, dengan 

sajian materi belum terpolakan secara 

sistematis 

  √ 

Kalau referensi tidak terkelola dalam mendukung 

MK, maka meteri perkuliahan tidak mengikuti 

perkembangan keilmuan.  

d. Belum semua MK memanfaatkan hasil 

riset dan publikasi dalam 

mengembangkan pengembangan 

materi MK dan evaluasinya.  

 √  

Agar informasi keilmuan dapat berwujud 

keterbaruan, maka hasil-hasil riset dapat 

dimanfaatkan dalam mengembangkan materi ajar. 

e. Pencapaian RPS setiap MK belum 

intensif dimonitoring oleh Prodi dan 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Prodi. 

√   

Peran Penjaminan mutu level Fakultas dan Prodi 

dimaksimalkan untuk memberi jaminan mutu 

Fakultas dan Prodi dengan maksimal, perlu dikelola 

professional sehingga mutu pencapaian tridharma PT 

dapat membangun daya saing dan unggul.  



 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir 

Mutu /Standar 

Uraian temuan (dipertajam aspek 

Masalahnya 

Status temuan Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah  

Mayor Minor 
Observ

asi 

 

f. Penyusunan soal-soal, assesmen, UTS 

dan UAS belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip-prisip outentik, 

dan gradasi tingkat berfikir analisis dan 

synthesis, dan Evaluasi atau produk. 

  √ 
Daya saing lulusan rendah tentu alumni tidak unggul 

seperti harapan visi dan misi UNG. 

 

 

 

6. 

 

 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

 

a. Laboratorium dan ruang baca belum 

terkelola maksimal dengan manajemen 

mutu yang handal 

√   

Perlu rumusan standar sarana dan prasarana dan 

tindak aksi terhadap planning penguatan sarana 

mendukung mutu pembelajaran. 

b. Akses jurnal, artikel yang dilanggan 

mendukung pembelajaran dan 

penelitian, belum tersedia 

 √  
Kalau tidak ditndaklanjuti, maka standar lulusan 

rendah. 

 

 

 

7. Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

a. Belum menerapkan Prinsip PPEPP 

penjaminan mutu secara maksimal dan 

sistematis dalam pengelolaan PRODI. 

√   

Perlu ada workshop penjaminan mutu. Kalau 

penjaminan tidak diperhatikan, maka status Fakultas 

dan Prodi menjadi rendah dan tidak mempunyai daya 

saing tinggi. 

b. Waktu rata- rata lama studi mahasiswa 

masih sangat rendah 
 √  

Dapat menurunkan standar lulusan dengan waktu 

studi yang lama 

 

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL 

No  Nama Tim Auditor TandaTangan Tanggal: Keterangan 

1.  Dr. Masrid Pikoli, M.Pd. 1.    

2.  Prof. Dr. Mursalin, M.Si.  2.   

3. Haris Danial, M.A. 3.    

4. Waode Eti Hardiyanti, M.Ed.  4.   



 

E. Permintaan Tindakan Koreksi 

Tabel 3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 

No. 
Temuan Masalah dalam Butir Mutu 

/Standar 

Status Temuan/ Masalah (Mayor, Minor, 

Observasi*) 

Uraian Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 

 

Jangka Waktu 

Pelaksanaan PTK 

1. 
Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Fakultas dan Program Studi 

(Berbasis SPMI). 

 

Dalam standar ini terdapat 5 temuan masalah yang terdiri dari 2 masalah kategori mayor, 

yaitu Belum ada pedoman akademik prodi yang menjadi acuan prodi karena baru akan 

dirumuskan di rapat senat dan Ketersediaan SOP hanya terdapat di tingkat fakultas, dan 

untuk tingkat prodi belum tersedia SOP secara komperehensif; 1 minor yaitu Dalam 

pengumpulan RPS, terdapat 67 MK berbasis KKNI, dan baru sekitar 19% atau 12 RPS 

yang terdokumentasi di prodi.  Karena sebagian besar  belum memasukkan RPS; dan 2 

observasi yaitu Laporan Evaluasi Diri sudah tersedia namun dalam pelaksanaannya belum 

optimal, Belumditemukanrumusan SN-DIKTI level Fakultas dan Prodi sebagaisuatu target 

pencapaian mutu sebagai dasar implementasi siklus PPEPP, Ketersediaan SOP hanya 

terdapat di tingkat fakultas, dan untuk tingkat prodi belum tersedia SOP secara 

komperehensif 

 

Rekap Temuan: 

2 Mayor 

1 Minor  

2 Observasi 

1. Menyusun pedoman akademik 

2. Optimasi LED  

3. Workshop merumuskan SN-DIKTI 

terlampau, SOP dan rancangan Implementasi 

SPMI dengan pendekatan PPEPP. 

September 2021 

2. Standar Pengembangan, Pengeloaan dan Pelaksanaan Kurikulum: 

 

Terdapat tujuh masalah yang ditemukan dalam standar ini yang meliputi 3 mayor, yakni 

Dalam menyusun kurikulum, prodi belum melibatkan stakeholder, Penyusunan dan 

perumusan CP belum mengikuti asosiasi, dan masih dalam rancangan APTIKOM, Belum 

ada evaluasi terhadap dokumen kurikulum di prodi; 3 minor, yakni SK tim pengembang 

dalam prodi sudah ada tetapi pelaksanaannya belum optimal, SOP praktikum, IT, dan 

Perpustakaan / ruang baca belum sepenuhnya terbenahi dengan sistematis, Kumpulan Soal 

UTS dan UAS teradministrasi melalui siat, namun analisis dan pemantauan belum 

dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif oleh Prodi; dan 1 observasi, yaitu 

1. Mengkaji ulang kurikulum melalui 

workshop, 

2. Pola RPS diadaptasi dengan model UNG.  

3. Rumuskan Profil Lulusan Prodi berbasis 

KKNI dan OBE. 

 

Oktober 2021 



 

Penyusunan CPL dan CPMK berbasis KKNI dan OBE, serta implementasi Kampus 

Merdeka belum maksimal terwujud. 

 

RekapTemuan:  

3 Mayor 

3 Minor 

1 Observasi 

3. Standar Isi Pembelajaran : 

 

Dalam temuan masalah pada indikator ini, terdapat tiga temuan diantaranya 1 mayor, yaitu 

Prodi belum memiliki MK Penciri prodi yang selaras dengan visi dan misi Prodi; 2 minor 

yakni Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran belum terkaji secara sistematis 

mendukung ketercapaian CPL dan CPMK, berdasarkan standar Assosiasi  Nasional, 

Analisis Struktur kurikulum mendukung profil lulusan belum maksimal diwujudkan 

sebagai cerminan implementasi OBE dan KKNI 

 

RekapTemuan:  

1 Mayor,  

2 Minor 

 

1. Mengkaji ulang kurikulum melalui 

workshop, 

2. Pola RPS diadaptasi dengan model UNG.  

3. Rumuskan Profil Lulusan Prodi berbasis 

KKNI dan OBE. 

 

Oktober 2021 

4. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 

 

Terdapat delapan temuan pada indikator standar perencanaan ini yang meliputi 1 mayor, 

yakni Bahan ajar hanya diimplelmentasikan dalam bentuk penelitian dan pengabdian tetapi 

tidak tertuang dalam RPS; 6 minor, yaitu RPS belum dievaluasi sesuai format terbaru yang 

sudah disediakan oleh tim penjaminan mutu, Pendistribusian RPS kepada mahasiswa 

belum dilakukan oleh seluruh dosen di Prodi, Penggunaan ICT selama Pandemic dalam 

bentuk daring dominan menggunakan google meet, Zoom dari pada sistemsiat, RPS belum 

menerapkan case method dalam proses pembelajaran, RPS sudah sesuai dengan KKNI 

tetapi belum merata kepada semua dosen, Penjamu prodi belum mengevaluasi RPS yang 

terdapat di prodi sehingga masih bentuk kurikulum di prodi belum dijabarkan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku; dan 1 observasi, yakni Diskusi Tim Teaching 

mengembangkan RPS atau Rencana sajian MK belum terpantau secara sistematis dan 

komprehensif. 

 

1. Perlu adanya tindak lanjut hasil penelitian 

dan pengabdian yang dimuat dalam RPS 

2. Workshop pengembangan RPS  

3. Pendistribusian RPS kepada mahasiswa saat 

proses pembelajaran akan dimulai 

4. Efektifitas penggunaan SIAT dalam proses 

pembelajaran 

5. Optimasi evaluasi terhadap RPS yang 

disiapkan oleh dosen 

 

Oktober 2021 



 

Rekap Temuan: 

1 Mayor 

6 Minor 

1 Obervasi 

 

5. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terdapat empat indikator standar yang 

ditemukan, meliputi 1 mayor, yakni Belum ada kegiatan penelitian, pengabdian atau 

kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran; 3 observasi, yakni Proses pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali pertemuan tetapi dalam evaluasi 

atau pengecekkan secara valid tidak dapat terdeteksi secara maksimal, Proses 

pembelajaran dilakukan secara hybrid mengingat ada beberapa pertemuan yang 

mengharuskan mahasiswa untuk melakukan praktikum, Tingkat keefektifan proses 

pembelajaran daring tidak secara maksimal terjabarkan dengan baik karena faktor-faktor 

tertentu yang membatasi ruang gerak pembelajaran berupa keterbatasan waktu dan 

sebagainya 

 

Rekap Temuan: 

1 Mayor 

3 Observasi  

 

1. Perlu adanya tindak lanjut dalam penelitian 

dan pengabdian yang dimuat dalam RPS 

2. Workshop pengembangan RPS  

3. Adanya evaluasi dan pengecekkan tentang 

tingkat kehadiran dosen di dalam kelas 

 

 

6. Standar Penilaian Pembelajaran 

 

Dari hasil temuan, terdapat tiga indikator penilaian pembelajaran antara lain: 2 minor yaitu 

Prinsip penilaian sudah terpenuhi namun dalam transparansi masih terbatas dalam hal 

umpan balik, Mekanisme penilaian belum memberikan umpan balik kepada mahasiswa; 

dan 1 observasi yaitu Kajian Relevansi referensi, dengan sajian materi belum terpolakan 

secara sistematis 

 

Rekap Temuan: 

2 minor 

1 observasi 

 

 

 

1. Menyelenggarakan workshop penilaian dan 

pemberian umpan balik kepada mahasiswa 

2. Transparansi penilaian terhadap kemampuan 

mahasiswa 

November 2021 



 

7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

 

Hasil temuan menunjukkan bahwa indikator ini meliputi tiga temuan yaitu 2 mayor, yakni 

Ketersediaan ruang kelas yang memiliki LCD masih kurang, dan ketika proses 

pembelajaran secara luring ruang kelas tidak cukup memfasilitasi proses pembelajaran, 

Perpustakaan hanya tersedia di fakultas tetapi di prodi belum ada; dan 1 minor yaitu Ruang 

laboratorium tersedia di prodi namun kurang memadai karena kondisi ruangan yang 

seringkali bocor ketika hujan turun 

 

Rekap temuan: 

2 mayor 

1 minor 

 

1. Tindak lanjut PTK melakukan koordinsi 

pihak proyek PT UNG, serta Unit 

Perlengkapan UNG, membuat Rencana Aksi 

perbaikan. 

2. Mencari Jurnal yang relevan untuk 

berlangganan mendukung pembelajaran. 

 

November 2021 

8. Standar Pengelolaan Pembelajaran 
Temuan dalam standar ini berjumlah tiga temuan yaitu 2 mayor, yakni Belum menerapkan 

sistem PPEPP dan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran hanya dilakukan pada saat rapat 

secara berkala, Belum ada laporan hasil evaluasi di setiap akhir semester; dan 1 minor, 

yaitu Waktu rata-rata lama studi mahasiswa masih rendah terlihat dari rata-rata mencapai 

5 tahun 

Rekap temuan: 

2 mayor 

1 minor 

1. Mengadakan workshop penjaminan mutu 

dengan melibatkan Pimpinan Fakultas dan 

Prodi, serta memberdayakan Unit 

Penjaminan Mutu Fakultas dan Prodi. 

2. Menerapkan berbagai strategi untuk 

mendorong mahasiswa selesaitepat waktu. 

September 2021. 

 



 

 

 

No Nama Auditee (teraudit) TandaTangan Tanggal: Jabatan di Prodi 

1. Lillyan Hadjaratie, S.Kom., M.Kom 1.   Ketua Jurusan Teknik Informatika 

2. Roviana Dai, S. Kom., M.T  2.  Sekretaris Jurusan Teknik Informatika 

3. Moh.Ramdhan A.Kaluku, S. Kom., M. Kom. 3.  . Ketua Prodi Sistem Informasi 

4. Rahman Takdir, S.Kom, M.Cs  4.  Kepala Lab Jurusan Teknik 

Informatika 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



 

 


